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Kære læsere,

-Iust hjemkommet fra en udstilling kan jeg ild "lade
være med at være glad over alle de glade og enlige
mennesker man mød r på udstillinger. Vi er samlet
omkring vores fæ11es interesse - racekatte - og alt
foregår i en dejlig afslappet atmo f r .

På FIFes Generalfor amling foregik al tina ozsa (i
hvert tilfælde) på overfladen i en god og roliz atmosf re. Jea deltog for
f~r te gang i Generalforsamling 1n og jeg blev pn mang mader glæde-
ligt overrasket. men også lidt b k) mret. Jeg oplevede virkeligt. at man
havde mulighed for at påvirke. Vi ha de i F'D forud for neralfor arn-
lingen diskuteret på mailinglist rne og jeg har åmænd oa å elv sat
spørgsmålstegn ved demokrati ti FIFe - form u set funuer ~r ina .ne
~fter d~n demokratimodel der er valgt. men på modet mandaz og tirsdag
forud for Generalforsamlingen blev amtlige forslag gennemdi skur ·et
med kommissionerne. Ikke bare af dommere og r præ en tant r fra de
forskellige la~de, men også med opdrættere. der havd fund t det igtigt
at deltage- disse møder er åbne og medlemmer af FIFc orzani ationer
kan deltage som de har lyst og direkte argument re for dere holdnin-
ger. Det var positivt - lidt negativt var det ~å. at det var for få lande.
der var repræsenteret på dette møde. Med til det negative talte ozsa d
modsætninger der også er inden for FIF - måske lidt groft sagL- m 1-
lem de nordlige og de mellemeuropæiske lande - mellem d n · land
og de gamle - mellem kommissionerne indbyrde og med be tyrels n.
Det er jo sådan at hvor mennesker mødes om der hobby kan der op tå
konflikter. Referatet - i hvert tilfælde et foreløbigt referat - fra FDs
repræsentanter er at læse i dette nummer arnrn n med angive} en af
hvordan FD stemte på Generalforsamlingen.

Konflikter kan der også opstå i den danske katteverden. Der har
været forskellige diskussioner bl.a. om afgørelser truffet af Discipli-
nærnævnet (og FU). Vi har i mange år handlet med killinger. men
samfundets regler og også FIFes regler gør at det kan virke mere og
mere kompliceret. Købelov, aftalelov, regler og j g ved ikke hvad. Det
kan for mange virke utroligt kompliceret og indviklet og diskussionen
- som jo kun er kørt på nogle ganske få sager - har fået mange til at
stille spørgsmålstegn ved om det er det hele værd. Der synes jeg det er
vigtigt at gøre opmærksom på at jura jo ikke er en eksakt videnskab,
og at sund fornuft bringer en langt.

Der har været ønsker fremme om. at FD skulle udarbejde forslag
til formuleringer m.m. til salgsaftaler og kontrakter. Men her tror jeg
det er vigtigt at gøre opmærksom på at det er den enkelte opdrætters
ansvar at formulere dette og gøre det, så det er lovligt i forhold til f.eks.
købeloven, men generelt kan man sige, at der er ingen (Disciplinær-
nævnet/ FU) der kunne drømme om at lave om på kontrakter der er
indgået mellem køber og sælger, hvis de ikke strider mod købeloven
eller er udtryk for groft bondefangeri! Men hvis man er i tvivl om det
man skriver er lovligt - så udelad det! Men et præcist svar kan ikke
gives og vil i givet fald også være alt for omfattende - skal man starte
med myndighedsloven?: Køber skal være over 18 år og ikke umyndig-
gjort og ikke skingrende beruset, før de gyldigt kan indgå en kontrakt
osv,osv Det kan man ikke, og vi skal hele tiden huske at have
tingene inden for de rigtige proportioner. Vi har med en hobbyaktivitet
at gøre. Vi er samlet om en fælles interesse - katte - og vi skal huske
på at det skal være "sjovt" for alle at deltage. Det gælder om ikke at
forveksle vores hobby med resten af virkeligheden!!

Venlig hilsen
Ole Amstrup
Formand FD

Racepræsentation: British Shorthair

UOFFICIELT referat fra FIFe generalforsamling i
Schiphol, Holland 29. - 30. maj 2003
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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 killingekøber ,
- at køber ikke er medlem af en ande~~~~~lub~ __j

Tilbudet gælder stadigt!
Meld dine førstegangs killingekøbere ind som medlem '
i DARAK.

- -,

7. oktob r 2003
Ud tillingør.
Hvad gør man? Blankett r/tilrn lding. Burzardiner.
Hvad betyder CAC. BIV o v. Kom og hor om gode råd.
Pelspleje for katte forud for ud tillinaen.

4. november 2003
H ·ad siger lov n?
Nye regler evt. kattelov drøft s
Foredragsholder oplys s n re

2. december 2003
Banko
Kom til vores forrygende banko aften, m dbring n pak! , til ien sJOYe
og fornøjelig pakk auktion.
Flotte præmier for hele farnili n.

Alle er velkomne til Darak møder.

Medlemsmøder

Darak afholder medlemsmøder- n rrnalt d •n første tir de: gi hver mdr..
der kan være ændrede datoer.
Alle er velkomne.
Hvi ikke andet r nævnt. afholdes moderne i Brønshøj Mcdbo aerhus.
Bron. hojv j 1 ,, kl. 19.00 -

1
2. september 2003
Hjælp j g har fået lopper'.
Kom og hør hvordan du k n forebygge loppeangreb. am · 1 uheldet
er ude, hvordan du fa· 101 perne bekæmpet herunder ko fla og rmz-
orm.

Specielt til
husstandsmedlemmerne:
Vi mangler navnene på familie-
medlemmer på flere af jer, som
har husstands-medlemskab.

Send navnene (sammen med , ----------:...___,,_...,,.
dit medlemsnr.) til Hanne

I Kaarsberg, enten pr. mail, te-
1 lefon eller postvæsen.

orhånd tak

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

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

1

Konsulenter
! Langhår/Semilanghår

Gitte Jensen
' tlf. 43 94 65 35 1

gitte.jensen@familie. te]e. dk
Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96
Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06
Midtsjælland
Mette Blume
Peter Dams Vej 4
4180 Sorø
tlf. 57 82 20 82
Nordøstsjælland
Vivi Lassen
Nødebovej 42, Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

arbejdskraft i denne store
begivenhed. Vi opfordrer
vores medlemmer til at give
et nap med om fredagen,
hvor vi er der fra kl. 9.00 om
morgenen, ring gerne og for-
tæl hvad I kan hjælpe med
_ der er også brug for hjælp
på selve udstillingen.

Fra september begynder
vores møder igen i Brøns-
høj Medborgerhus, hvor vi
håber at se gamle som nye
medlemmer, ring til vores
mødeleder, hvis du har nog-
le gode ideer til nye emner
eller andre ting, som ønskes
tages op.

Husk også, at klub refe-
rater kan læses på vores
hjemmeside - du skal bruge
dit medlemsnummer for at
komme ind på disse sider.
Også referater fra FD's
forretningsudvalgsmøder
kan være interessante at
læse - disse findes på FD's
hjemmeside. Vi opfordrer til,
at følge med i katteverdens
efterhånden noget kring-
lede og sommetider ufor-
ståelige beslutninger. Jeg
opfordrer jer alle til at være
omhyggelige med jeres salg
af killinger - vær sikker på
at ALT er skrevet ned, hvad
enten I sælger som kæl - avl
- udstilling. Desværre har
tendensen i katteverdenen
vist at det er nødvendigt
- selvom vi jo alle helst vil
fastholde at det er vores
kære hobby, lad os håbe det
aldrig bliver andet.

Sommerhilsner

Aase Nissen
formand

Kære medlemmer
Så er det blevet agurketid,
i ordets bedste forstand, her
i huset er vi ved at drukne i
agurker efter at have inve-
steret i et nyt drivhus, og
det værste er at kattene
ikke kan hjælpe til at spise
dem, men lige kan orke at
bide lidt i dem og rulle dem
ned på gulvet og lege lidt
med dem.

I klubben sker der ikke
rigtigt noget i juli måned,
de fleste holder ferie, og kun
enkelte ringer og spørger
efter killinger, kun vores
udstillingssekretær har lidt
travlt med udstillingen i Tå-
strup-hallerne endnu, men
vi ved jo af erfaring at der
bliver travlt de sidste fjorten
dage før udstillingen.

Til denne udstilling har vi
igen købt ny bure - 100 stk
- nu kan de fleste af vores
udstillere glæde sig til at få
hele og ordentlige bure til de-
res katte. Vi regner med at
til næste år, er vores burpark
nyetableret med kun nye bu-
re. Vi har skiftet lagerplads,
der er opvarmet som dermed
forhindrer vores bure at ru-
ste og hvor Daraks arkiver
kan stå tørt og godt.

Vores udstillingsdato i no-
vember er som bekendt over-
gået til Verdensudstillingen,
hvor Darak så lægger deres

Stiftet 1931Formand
Aase issen
Sovej 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen@,darak.dk .

Næstformand og medlemsregistrermg
Hanne Kaarsberg
Bylaugsvænget 55, 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsber a darak.dk

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

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

Sekretær
Vivi Lassen
Nodebovej 42, Nødebo
3480Fredensborg
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 4-4 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

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

Suppleant
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, kempes@wanadoo.dk
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Lørdag 06. december kl.

14.00
.Iulcaf lutning. Banko. ga-
ve medbring s hertil til en
, ærdi af 20-25 kr. Kl. 1 ~
glogg og æbleskiv r. der
udzor \ or aften. mad.
1 fode ted:
Charlott Knudsen.
Debelvej ,.,1 Outrup.

Syd-Øs

tudiekredsleder:
Heidi .owakow ki
Tlf.: 75 55 45 10 eller:
ww w.hobbyud tilling. tl·
Onsdag 19. august
Akup · nktur - alternativ
b handling
D r vil bliv vist aku-
punktur på "'11 ka .
Onsdag 03. s ptemb r
Foredra · v/
D) rlæge Peder n fra
Giv kud Lo, park
Sted: Hos Kim og Diana
Tornbjergsvej 5 . 7100
Vejle Ø. Tlf.: 75 89 66 0
Onsdag 01. oktober
Fotoaften
Du skal selv b tale for d
billeder der bliver taact af
din katte. Yderligere inf
hos studiekred 1 der n.
Sted: Klo tergård n,
Kolding.
Onsdag 05. november
Planlægning af program
2004
Onsdag 03. december
Julehygge
Alle skal medbring 2 ga-
ver til en samlet værdi af
ca. 20 kr. Glogg og æble-
skiver på kred ens regning.

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

Sjælland
Studiekredsleder:
Anita & Brian Nimb,
Tlf. 43 64 Ol Ol, Email:
bacarcli@mail. tele. dk

Tilmelding 1 uge før.
Tirsdag 02. december
Juleafslutning. Marianne
Poul gaard fortæller om at
få n n) kat i hj mm t.

Randers
tudi kredsl der:

Esben .Ioraensen
Tlf.: 86 43 5 95 ell r mobil
20 2 06 96
Onsdag 03. september
Be og i Rand r Regnskov.
Rund i ning ftcr lukketid.
Bemærk at vi kal møde·
kl. 18.45.
Tilmelding til E ben ne t
01. august.
Pris: kr. 85 pr. p r on.

Horsens
Studiekredsleder:
Knud B. Jørgen en
Tlf.: 75 60 18 99 E-mail: J ·1
land maill. tofanet.dk
Alle møder:
Allegade skole. Allegade 4.
8700 Horsen

Vest
Studiekredsleder:
Brian Trane,
tlf. 75 15 91 62 el. e-mail:
cranecoon@esenet.dk.
Tilmelding til møderne 8
dage før.
Pris kr. 25,- pr. person.
Lørdag 13. september kl.

14.00
Om at være opdrætter ved
Gerda Andersen, birma-
opdrætter.
Mødested: Aase og Hans,
Søstjernen 48, Sædding.
Lørdag 11. oktober kl

10.00-16.00
Brian viser, hvordan man
laver et godt og solidt krad-
setræ med huler.
Mødested:
Vestervangsskolen,
Gjesing.
Søndag 09. november kl.

08.00
Hobbyudstilling sam-
men med Esbjerg
Kaninavlerforening.
Dyrlægekontrol fra kl.
08.00. Dørene åbnes for
publikum kl. 10.00.
Sted: Gammelby
Fritidscenter,
Grønvangsvej/ Darumvej.

Frederikshavn
Studiekred leder:
Kirsten Thomsen
Tlf.: 98 43 84 35
Maskinhallen, Skolegade 8,
9000 Frederikshavn
Onsdag 17. september
kl. 19.30
Vcrdensudstillingen ved
Dorte Kaae. Medbring ger-
ne din kat og få en mundt-
lig udtalelse.
Lørdag 11. oktober
Tur til Pethouse i Odder
Tilmelding 1 uge før til en-
ten: Sonja Kristensen på
98 42 85 14 eller Kirsten
Thomsen på 98 43 84 35.
Vi mødes kl. 12.00 på
Kirkepladsen og kører sam-
men.
Torsdag 06. november
kl.19.30
Juleafslutning, medbring 2
pakker a ca. 10 kr.
Gløgg og æbleskiver m.m.
Tilmeld senest dagen før til
Maj-Britt på 98 48 26 15,
email:
ken.andersen@privat.dk

Aalborg
Studiekredsleder:
Marina Bohrnsen
Tlf: 98 26 02 73

Salling
Studiekredsleder:
Susanne Hvam Hansen
Tlf: 97 57 24 60

Midt-Vest
Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54. Eller:
www. mismidtvest. dk
Alle møder: Vest Bowl,
Bredgade 60, 7600 Struer
Tirsdag 02. september
Forberedelse til PR udstil-
ling.
Lørdag 04. oktober
Buropstilling og klargøring
til udstilling
Søndag 05. oktober
Udstilling i Folkets Hus fra
kl. 10.00-17.00
Tirsdag 07. oktober
Lopper ved Jørn Jørgensen
fra Novartis Animal
Health.
Tirsdag 04. november
Besøg af Christian Degner
fra Oliver's Pet Food.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Alt i alt havde vi et meget
frugtbart og hyggeligt møde,
som vi helt sikkert vil gen.
tage med andre emner på
programmet.

Vi har netop afholdt som-
merudstillingen, hvor der
som sædvanligt var mange
katte og især mange kil-
linger. Ikke færre end 640
katalognumre, heraf over
halvdelen semilanghår
havde fundet vej til Kruså,
så der var et par travle dage.
Næste udstilling bliver i Ny-
borg, og også her forventer vi
stort deltagertal - så meld
til i tide.

Som noget nyt kan vi nu
tilbyde alle danske udstil-
lere, uanset klubtilhørsfor-
hold, at tilmelde online via
www.jyrak.dk. Ved online-
tilmelding er det vigtigt at
skrive den rigtige email,
idet der sendes en kopi af ,
tilmeldingen tilbage. Den
gælder som kvittering, og
skal medbringes på udstil-
lingen. Vel mødt i Nyborg
den 6.-7. sept.

Betal via JYRAK's onlinebutik
Betal dine stamtavler, udstillingsgebyrer,
medlemskab m.m. med Dankort via onlinebe-
talingen fra www.jyrak.dk.

JYRAK har forudbetaling på stamtavler.
Medsend kvittering for betaling sammen med
stamtavlerekvisitionen.

Alle, uanset klub, kan Onlinetilmelde til
JYRAK's udstillinger på www.jyrak.dk

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Efter en uge på Hotel Shiphol
til FIFe's generalforsamling,
var det rart at komme hjem
igen. Nærmes te spisested
udenfor hotellet, var et
stort restaurantkompleks
bygget hen over motorvejen
mod lufthavnen. Her kunne
vi så sidde og nyde udsigten
med 4 spor i hver retning og
se bilerne suse forbi under
en eller kigge op mod himlen
og se en masse fly til eller fra
Amsterdams internationale
lufthavn. Ud over restauran-
ten var der kun en tanksta-
tion, så vi var simpelt hen »in
the middle of nowhere«.

Bortset fra stedet, havde
vi en udmærket uge. Da vi
kom hjem holdt JYRAK et
medlemsmøde allerede den
3. juni i Tilst, hvor alle be-
slutninger blev fremlagt. Det
var et meget velbesøgt møde,
hvor vi var over 40 medlem-
mer. Ud over at fortælle,
hvad der var besluttet eller
ikke besluttet på FIFe's GF
informerede vi om verdens-
udstillingen. Endelig var der
en rigtig god debat om frem-
tidens udstillinger.

Bestyrelse
Formand

Dorte Kaae
E<:bjergparken 5. 9220 Aalborg 0
Tlf./Fax: 98 15 93 18 efter kl. 19.30
E-mail: formand a jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent,
kontakt til nye medlemmer

Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg
Tlf.: 7516 81 51
E-mail: naestformand a jyrak.dk

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

Stambogssekretær kategori li + IV

Bodil Eggebrecht
Svalevej 28, 8382 Hinnerup
Tlf./Fax: 86 98 76 82
E-mail: stambog2og a jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Kirsten Madsen
Sonderbro 11. 6100 Haderslev
Tlf./Fax: 74 53 23 96 efter kl. 19.30
E-mail: udstillingjyrak@jyrak.dk

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

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

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

Stambogssekretær kategori I + III
Helle Høybye
Kringsvej 59, 6000 Kolding
Tlf.: 76 312019 efter kl. 19.30
E-mail: stamboglog3@jyrak.dk

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

Udstillingssekretær udland samt øvrige
danske klubber, Suppleant

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

t-1
JYDSK RACEKATTE KLUB
=-~=-~------------~S~tgift~e~t ~19~3~4 7 M
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Konsulenter

Katteklubben's konsulenter er en service for dig. Deres erfaring og
ekspertice kan hjælpe dig når og hvis du har brug for det.
Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52, 6534 Agerskov, Tlf 74 83 33 80
Marianne Roth, Skrænten 41, 5270 Odense N, Tlf 66 18 08 98
Pallea Knochel, Naurbjergvej 16, 4623 Ll. Skensved, Tlf 56 16 99 16
Camilla Baird, Kokkedal Stationsvej 8, 2980 Kokkedal, Tlf 45 76 86 31
Vibeke Lerche, Priorsløkkevej 48, 8700 Horsens, Tlf 75 62 35 08
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Stamtavler
Husk at vedlægge kopi af kvittering eller ch ck når du eger ta mr a ·l
Der er så kort ventetid på stamtavler, at det er unødv ndi.gt med d n
ekstra administration i forbindelse med at sende starntavlern pr. ef-
terkrav.
Husk også enten ved betale administrationsgebyr på 25 kr. eller at ved-
lægge en frankeret svarkuvert.

Killingeliste
Det er gratis at tilm lde ine kuld til Ka t klubben, killinzelist .
Killingelisten annonceres hv rug i den blå avis amt på k1ubb 'L

hjemmeside.
Listen opdat r lobendc. i b d r dig ikk om ·3.t g ntilrnelde l 'l lis Len
hver måned, men til gengæld skal du huske at du skal afm ld ine kil-
linger når du har olgt dem.

Nyhedsbrev

Ønsker du. som m dlern af katteklubben, at modtage; et nyhed brev ra
din klub, kan du tilmelde dig dette. Du hm ent n modtage det med po-
ten eller om ernail. Tilrncld dig hos Heidi Tv rrno .e på tlf. 5 :26 6:3

,._,9 eller på mailadres en h idi. vaerrno eri!Jcrer2ne ·.dk
Nyhed brevet sende· kun til de medlemmer. der har til sldt siz.

Lokalgrupper
Som det kan . es på kalenderen her på . iden, , · der kommet godt (Iang
i lokalgruppe Odder. Der er somme ·ferie i august. men ell rs er dur n1··

rangornentcr i gruppen hv r måned.
Der er også arrunaernenter i lok lgr ippe Sjælland. n en he · kan dato-
erne ikk aftale . a lang tid i farv jcn.
Følg med på klubbens hjcrnrn ide. h\ or informationerne om mod rnc 1

lokalgrupperne opdateres lob ende.

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

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

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

25. september 2003
Deadline til Verdensudstillin-
gen i Bella Center

3. september 2003

Interc segruppo Odder
Genetik II v. Ole Amstrup

Husk:

5. november 2003

Interessegruppe Odder
Pelspleje til korthårskatte

18. + 19. oktober 2003
Udstilling i Gevninge

1.+ 2. november 2003

Verdensudstilling i
Bella Center

1. oktober 2003
Interessegruppe Odder
Hvordan fungerer Felis
Danica v. Ole Amstrup

3. december 2003

Interessegruppe Odder
Julehygge

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

Skal vi godkende alle nye
racer for at tækkes alle?

Eller _ skal FIFe have
klare holdninger om, at
for fremtiden godkender vi
kun nye racer, hvis disse er

d "?,,sun e .
Og her vil jeg give Ma-

rianne Seifert-Thorsen ret,
den retning vi ellers har set
inden for de senere år får os
til at fremstå som sindsyge
personer, der laver nøgne,
vilde og handicappede katte.
Og sådan er der vel ikke ret
mange af os, der ønsker at
blive set på?

Naturligvis vil den sidst-
nævnte holdning få med-
lemmer til at opsøge andre
forbund, men det tror jeg
FIFe i det lange løb vil være
bedst tjent med.

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

I slutningen af maj afholdt
FIFe sin årlige generalfors-
amling i Holland, og et fyl-
digt referat følger senere.

Men et par beslutninger
blev taget, som jeg synes
tjener vores internationale
forbund til ære.

Nemlig at Munchkin og
Scottish Fold aldrig bliver
godkendte racer i FIFe.

Endnu bedre end at band-
lyse to specifikke racer, ville
det naturligvis have været,
hvis FIFe havde fremsat
en erklæring om, og her vil
jeg citere Marianne Seifert-
Thorsen (fra FIFe mailing-
listen 16. maj 2003): Hvilken
slags organisation ønsker
FIFe at være, og hvordan
vil vi have, at man skal op-
fatte os.
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Bestyrelse
Formand, sponsor-, stand og
annocekontakt

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

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gording
tlf./fax 75 17 85 84
naestforrnand perseren.dk
eller Mette Foldager

Kasserer
Mette Foldager
Rorkjærsgade 17 6700 Esbjerg
tlf. 75 12 86 32
kas ere~perseren.dk giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunkelvej 76, 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
starnbog@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
battlefield@mail1. 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@ocicat.dk



November - Felis Danica ...
Verden 'Ud tillingen bor v, -
re vel overstå t. Racekatten
vil, ammen med egn med-
lemmer, tage en diskussion
om vore hovedorgani ation,
Felis Danica. Er det godt nok

om det er. ell r er der noget
vi ønsker ændret?
Dato følger.

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

Tom Haj. r· deri 'C · v e d
Koh n hav ns Rctshj: ilp. ·il
onsdag n 22. oktob r:: 'n-
'mgå kobelovcn/a · al 110\·e

~am komm~ med etb 1 p· .
h nd der er relevant at l :: ve
med i en k nlrakl. -r· lder l·o-
belov n virkelig O'Så for :nlg
af l atte? Er d r :2 ,1.1·::; g·1.n nti.
på en kat? Skal man lg pa
kontrakt? Hvad ,Jrnl denn in-
deholde? Hvi du all 'r de har
en kontral t 0°· ender denn
til Tom Haj, I t dgad, 132, 2.
tv .. 1650 Kobenhavn V. inden
den 1. ol-ltober, vi.1 len bli. ·
anonymiseret og gennemgact
for "heldige/uheldige" fonnu-
leringer. Alle 1 ontrukL 'l' vil
blive behandl t fortroligt. og
ing n folsomme oply. ning r
ses af andre.

Tilm I din ger til V rden ~-
udstilling n i B 11 enter
den 1. og 2. nov n b r 2003
bedes v nlizst endt til:

Li Dahlstrorn
0

sbjergvæng 29
Gund ømagle
4000 Roskilde

Hu kat dlægge doku-
mentation for opnaed
EX1·er. BIV. ·011. BOX
elle· BI ent i for f ·o-
pi af certifik ter eller titel-
blad fra • li Danica!

Tilmeld'ng til
Verdensudstillingen

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen. 5 26 51 26
Jylland
Siane te Kwe . tlf. 6 5 31 31

Raceknttcforrnidl ing
Elsa Riene -ker, tlf. 3( 69 LJ7 24
eller '6 59 l: 76

Loh a [g rupp er:

Storkøbenhavn/Sjælland
Vivi. Fletchor. tlf. 70 23 27 23

drætt r \-·1 på et Iler and t
tid punkt hav b hov for at

ndc en kat med fragt sa
må k det vil v· r"' 'n sodb

ide at tilmelde sig dette ar-
rangement?
Den t oretiske formiddag
følges op af en rundvi ning
i København lufthavn, hvor
vi prøver at følge et dyr ej
genn m terminalen. Til slut
aflægger vi Veterinærkontrol-
len i Kobenhavns Lufthavn
et besøg og ser på dennes fa-
ciliteter.
Tilmelding - se annonce an-
detsteds i bladet!
Lørdag den 13. september
temadag hos SAS Cargo

Oktober-
Opdrætterkursus 1+11
Onsdag den 8. oktober
vil Vivi Fletcher gennemga
Racekattens love samt Feli
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.

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

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
meget 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-

Konsulen ter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@racekattcn.clk
Sjælland
Teresa Guldager, tlf. 5-1 87 38 28
E-mail: konsulentsjaellandtITracekattcn.dk
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge. tlf. 86 27 2 19
E-mail: susanna€toldibuggc.com

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christian en, tlf. 43 96 42 39

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher

Formand

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

arbejde på at få et lignende
arrangement på højkant til
næste år.
Her i efteråret vil der også
være mange spændende
medlemsarrangementer - se
listen på modsatte side.
Skal du hegne din have
ind? Racekattens medlem-
mer tilbydes 15% rabat hos
Poda-Hegn i 2003 - kontakt
undertegnede og hør nær-
mere!
Jeg håber at se jer i
Vallekilde-Hørve hallen,
hvor det er ved at være sidste
chance for at kvalificere kat-
tene til Verdensudstillingen
i Bella Center i november
måned.

Uden for bestyrelsen :

Medlemsregistrering -
giro 1 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf./fax: 70 23 26 22
E-mail: medlemmer@racekatten.dk

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - Giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
?u.gtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
r!f./fax: 70 23 29 20 (tirs-tors 20-
21.30)
E-mail: slh®racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

RACE KATTEN

Kære medlemmer

I den forløbne uge, har vi
afholdt ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvor det en-
stemmigt blev vedtaget, at
man - også på Racekattens
udstillinger - kan betale på
udstillingsdagen.
I øjeblikket arbejder vi med
vores fremtidige udstillinger.
Har I ønsker til dommere, så
kontakt dommerudvalget via
Camilla Scharff. Hvis I har
kendskab til store haller til
en rimelig pris, kan I kon-
takte haludvalget via Bent
Aggersbøl.
Hvis I tilmelder kuld til
Racekattens udstillinger,
kan I - gratis - få en navn-
given killing fra kuldet til
individuel bedømmelse.
Medlemsmødet på Landbo-
høj skolen i juni var tem-
melig overtegnet, og vi vil

Formand, Medlemsmoder
Vivi Eletcher
Kærbyvej 13-1.2610 Rodovrc ,
Tlf.:/fax 70 23 27 :l3 (hverdage 10-11 eller 20-21)
E-mail: formandåruceknrtcn.dk

æstforrnand, Buransvarlig
Soren Eilso
'I'ronninge By 33. 4-120 Regstrup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: nae t formand a_racekatlen.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Tom Hoj
I tedgade 132. 2.tv .. 1650 Kobenhavn V
Tlf./fax: 70 23 20 2
E-mail: kasserer ti rncekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 3
Camilla Scharff
Hovedvejen 72. 2600 Glostrup
Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstilling 1 racekatten.dk

Webmaster
Birthe Schobius
Toftholmvej 25, 3660 Stenløse
Tlf.: 47 1 7 23 77
E-mail: webmaster a'racekatten.dk

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

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

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

Præmiesekretær, Konsulentkontakt
Bent Aggersbøl
God parken 60. 2670 Greve
T1f.: 43 90 71 52
E-mail: b-ben E,racekatten.dk

Lis Dahlstrøm
Åsbjergvænge 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde
TlJ.: 46 73 09 38
E-mail: b-Iis'Zracekatten.dk

Britta Larsen
Hvidovrevej 452. st. tv., 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 27 63
E-mail: b-briuafiracekatton.dk

10 11



British Shorthair
Oprindelse og historie

13

"Pepper", ejer

-Jettt! Ryba/;
udtryk. Han optrådt på
mange ud tilling r og blev
far til mange killinger. Han
ligger derfor bag ved mang
bla briter.

Briternes historie i
Danmark
Så vidt jeg har kunnet læ
mig til i gamle katteblade.
blev der i slutningen af
50'erne importeret enkelt
British Blue fra England,
og der blev også avlet noale
(få?) kuld med stamnav~et
"af Østerby", men forst sidst
i 60'erne startede opdrættet
for alvor herhjemme bl.a.
ved hjælp af avlshannen:
Nounours de Fernine.

Nounours var registreret
som en Chartreux, men var
af blandet fransk og engelsk
herkomst.

Førnævnte Pensylva Ju-
lia, som blev eksporteret til
Tyskland fik også indflydelse
på det danske opdræt af bri-
ter, idet netop PensylvaJulia
er mor til Nounours de Fer-
nine. Så mange af de nule-
vende blå danske briter kan
altså føres direkte tilbage til

dent. Blandt opdrættere, der
t~g avlsarbejdet op igen og
siden for alvor gjorde Bzi-
tish Blue populære. var Jez-
reel og Pensylva katt riern .
Den første Jezreel tophankat
var Jezreel Jake. om blev
far til ,J ezreel J u tina som
igen bl v mor til J ezre 1
Jarno. der samlede alle de
overlevende forkrigslinier.

Ieri udover a vær bed-
stefar til Jezreel Jarno så
blev Jezreel Jak ami~en
med Broughton Jane foræl-
dre til en hunkat: Pen ylva
J_ulia som blev ksporteret
til Tyskland. hvor den fik en
stor indfly delse på det tyske
opdræt af briter.

Et andet kat.teri med tor
succe var Brynbuboo, om
gennem åren opdrættede
utroligt mange katte. En
parring mellem førnævnte
Jezreel Jarno og Pensylva
Thomasina Buboo resul-
terede blandt andet i Gr.
Ch. Brynbuboo Little Mo-
narch. Hans kælenavn var
"Choochi", og han blev me-
get berømt for sit dejlige

IC DKHeritzel's Faniastika Guldlocll, ERIgOI
opdr. Irene Hentzel, ejer: Jette Klemmed

som det engelske modstykke
til den franske Chartreux.

Igennem 20-erne og 30-
erne kom der rimelig gang
i avlen af British Shorthair
• fortrinsvis blå - bl.a. med
stamnavnene: "Chelsea" og
"of Coryton, men 2. verdens-
krig satte en brat stopper for
det hele.

I løbet af krigsårene ud-
døde de fleste British Short-
hair katte, så der var kun
ganske få katte og dermed
British Shorthair-linier, der
overlevede krigen.

En af de få overlevende
linier sørgede Chatelaine of
Coryton for. Hun var født i
1933, og blev i 1940 mor til
Sylvan Peter. Hans to søn-
ner: Sylvan Quikee og Syl-
van Timmy blev stamfædre
til Broughton, Littlewickers.
Mingswyk, Mockbridge og
Roofspringer katterierne. En
anden linie gik via Scarnper-
dale Blue Boy, som blev født
efter krigen, men hvis foræl-
dre var prisvindere i 1938.

Antallet afblå briter efter
krigen, var derfor ret beske-

\British Short~

i England. Det ville han
sikkert have gjort, hvis han
havde vidst at de fandtes.

Den blå farve blev derfor
anset for at være sjælden og
meget eftertragtelsesvær-
dig.

Den blå farve er nu i rea-
liteten ikke særlig svær at
fremavle. Det er faktisk en
genmutation, der fortynder
den sorte farve, så farven
fremstår som blå/grå. Når
man først har blå katte, vil
parring mellem to blå katte
altid kun give blå igen.

Alligevel skulle der gå
100 år, før der i 1871 på den
første organiserede katte-
udstilling i Crystal Palace
kunne fremvises blå huskat-
te sammen med almindelige
huskatte, perserkatte og en
siameser.

De første blå huskatte i
England fandtes i to udga-
ver: en lang, slank kat, og
en mere kraftig og muskuløs
kat. I starten var der en del
parringer mellem disse to ty-
per. Den slanke type udvik-
lede sig til Russian Blue.

Den mere runde og mu-
skuløse kat med de runde
øjne blev senere til British
Blue - den blå brite. I star·
ten blev der bl.a. parret blåt
afkom efter sorte huskatte
med blå persere for at få
dem til at se mere "race·
katteagtige" ud, men først i
1911 optræder der en British
Blue som Best in Show på en
udstilling. Derefter blev der
opstillet en standard, og man
fortsatte arbejdet med at re·
navle den blå brite så den

'efterhånden blev anerkendt

vet i England. Begge nævner
den blå Chartreux-kat som
en selvstændig katterace.
Buffon viser en tegning af
en blå kat med en kompakt
silhouet, kortere pels, kraf-
tigere kinder og mindre ører
end huskatten, som han lige-
ledes bringer en tegning af.
Lige siden har Chartreux'en
været opfattet som en selv-
stændig race hos alle Linne's
og Buffon's naturvidenska-
belige efterfølgere.

Engelske naturhistorike-
re forsøgte sig også med at
lave omfattende værker om
dyre- og planteverdenen.

I 1771 skriver Thomas
Pennant i sit værk "Synopsis
of Quadrupeds at:" Blue Cat,
le Chat Chartreux de Buffon
formodentlig er efterkommer
af den blå vildkat fra Cape of
Good Hope". Denne vildkat
kategoriserer Pennant som
en afart af den europæiske
skovvildkat, og skriver end-
videre: "at den er mindst
tre gange så stor som en al-
mindelig huskat, og meget
farlig for lam, kid, rålam
og alle former for fuglevildt.
Dette er stamfaderen til alle
huskatte, hvoraf der findes
mange varianter"

Hvor han har den ide fra
at en blå sydafrikansk vild:
kat skulle være forfader til
tamkatten og at den blå far-
ve skulle nedstamme derfra
melder historien ikke noget
om!!

Den teori er der vist ikke
nogen der tilslutter sig i dag,
men hvad der er mere inte-
ressant er, at han ikke næv-
ner, at der findes blå katte

Den britiske korthårskat- i
daglig tale kaldet briten - er
i England blevet opdrættet
siden sidste halvdel af 1800-
tallet. Der eksisterer ikke
nogen fantastiske legender
om, hvor den stammer fra.
Den er "bare" videreavl af
den ægte korthårede hus-
kat. der har levet i England
siden romertiden.

Det var faktisk ønsket om
at skabe en helt blå kat, der
gjorde at englænderne fik
gang i et mere systematisk
opdræt af den britiske kort-
hårskat.

Englænderne havde
kendskab til, at der eksi-
sterede helt blå katte på det
europæiske kontinent, fra
Carl von Linrie (Systema
Naturae) og Buffon (Histo-
ire Naturelle), hvis viden-
skabelige værker hurtigt
efter udgivelsen i hhv. 1735
og 1756 blev oversat og udgi-

La Chatte Deja
Vu,
opdr.: Annette
Hoj Jensen
Ejer: Anne Marie
Juhler

Racepræsentation

Af Helle
Schulz
"Valhalla"



La Chatte
Bia, creme, blåcreme
Annette Høj Jensen
Øvej 3, Sverdrup
6100 Haderslev
Tlf. :74 58 50 98
http://hjem.get2net.dk/lacharte

Kasae
Flere Iar er
Helle Faurholt
Gottorpvej 9, Dybbol
6400 Sonderborg
Tel.:74485171/20661958
kasae@stofanet.dk
www.kasae.dk
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Hesselbjergs
Bic\, sort, bkasportet. brunsponet
B. H.Jensen & A. Johansen
Dyssehojvej 16
8220 Brabrand
Tel.:86 26 50 SO/ 26 27 65 16
E-mail: he selbjcrg2hesselbjerg.dk
www.hesselbjerg.dk

Henzel
Flere farver
Irene Hentzel
Munkebanken 17
4681 Herfolg
Tel.:56 7 53 0
E-mail:Hentzel .:.'oncable.d
W\ \' .hcntzel.dk

For aktuel killinqeliste ring:

47 38 38 97 eller 98 26 02 73
eller se:
www.bb- tubben.d

Summerset's

Lisa Thielfoldt Nielsen

Ejbyvej 34, Ejby

4623 lille Skensved
Tel.:56 86 13 43
lisilt.cvdanish-deli9ht.dk

Paludan
Alle farver
Gullan Lindenborg
Musikbyen 2
4573 Hojby
Tel.: 59 36 10 BO /22 64 10 89
gullan@lpaludansbriter.dk
www.paludansbriter.dk

Cat 4you
Sort, bla, chokolad , lilla, crern , tortie

Lea Winther-Jorgensen

Havdrupvej 43 A

2700 Bronshøj

Tel.: 38 60 20 67
www.cat4you.subnet.dk

Bjørnebanden
Flere farver

J. Eiholm & A. Pank Jensen

S' joldsvej 17

3650 Ølstykke

Tel.:47 17 88 20
http://p nk.hornepaqe.dk

Maou's
Flere farver
Erik og Dorte Schou
Sneslevvej 13
4250 Fuglebjerg
Tel.:55 45 30 10
wambil.'! mail.tele.dl

Jylcat
Flere farver
Lone Espersen
Hentreqårdsve] 12
3751 Østermane
Tel.: 56 44 20 l 0
lone.esp rsen@12mail.dk

Heclasown
Bia

Helga Duelund Frederiksen

Kullinggade 23 A
5700 Svendborg

Tel.: 63 21 05 65

Godsk
Bia

Inger Godsk Petersen
Parkvej 72
6100 Haderslev

Tel.:74 52 35 16
hjem.get2net.dk/godsk

de Vicio
Blå, blåtabby, brunspottet

Linda Diniz

Nyelandsvej 53, 1. tv.

2000 Frederil sberg
www.devicio.subn t.dk

Basswell
Flere farver

Bruno Baastrup
Platanvej 3

7441 Bording
Tel.:86 8619 18
hrtp:// baaw,ell.homepage.dk

Froms
Blå

Tina Toft & Allan From

Harevænget 36

6000 Kolding

Tel.: 75 51 08 24/20 66 04 26
www.britishshorthair.dk

Vipperodhus

Susan & Rene Rasmussen

Asmindrupvej 8

4390 Vipperød

Tel.: 59182022

Hajeka
Blå

Karen & Hans Jeppesen

Abilvej 10, Skæring

8250 Ega

Tel.:86 22 37 24
karen_hans@hotmail.com

Constances
Bia

Vibeke Frandsen

Lyngtofen 13, Gundestrup

4571 Grevinge

Tel.: 59 65 80 44
constance.britishæqetznet.dk

Carezzando
Blå
Johansen & Langhoff

Roskildevej 41

3600 Frederikssund

Tel.:47 31 61 84
erland.johansen@ge 2net.dk

Bamsekat's
Flere farver

l<arin Christensen

Tranegilde Strandvej 18
2635 lshoj

Tel.:43 73 96 93
www.bamsekats.dk

Astyages
Fler farver

J.& M. Kjær

Baggesens /\Ile 76
6700 Esbjerg
Tel.: 75 45 36 21
http://hjem.get2net.dk/astyages

Perann's
Blå, blåtabby
Lotte Borch

Staboltvej 6, Bjerreby

5700 Svendborg

Tel.:62 5412 60

Catwalk's
blå

Annette Henriksen

Astedvej 51,Kvong

6800Varde

Tel.: 75 25 44 40
www.catwalks.dk

Pasht's
Alle farver
Lone Lund
Troldhøjvej 21, Nyrup
4500 Nykøbing Sj.
Te!.: 59 36 l 0 59/24 82 39 59
pashts@lund.tdcadsl.dk
http://www.geocities.com/
pashtcatz/ index.html

Bagalugas
Blå

R & I.Strahl

Gartnerstr. 1 A

29499 Zernien, Tyskland

Tel.: 0049 5863 1563
www.bagalugas.de

Felina
Blå
Ulla Kobberø
Blommevænget 4
Koldby, 7252 Snedsted
Tel.:97 93 68 02
uko@post.tele.dk
www.sitecenter.dk/felina

Valhalla's
Blå

Helle Schulz

Klevehøjvej 8

2640 Hedehusene

Tel.:43 99 46 99
HelleSchulz@mail.tele.dk

Chalina's
Blå

Lisbeth & Esben Jørgensen

Kirstensminde 20, Roma It

8900 Randers

Tel.:86 43 05 95
http://hjem.get2net.dk/chalina

Apiatif
Blå, sort, lilla, chokolade

Pia Kjeldgaard

Jernbanegade 16

8800Viborg

Tlf.: 86 62 92 31

homel 3.inet.tele.dk/apiatif

Gracia's
Flere farver m./u. hvidt
Susanne Kingo Lorentzen

Bellisvej 16

9440 Åbybro

Tel.:9B 24 24 76

gracia@mail.dk

BB-klubben
Specialklub for British Shorthair og Burmeser

British Shorthair opdrættere

British Shorthair

en datter af den vidt berømte
Brynbuboo Little Monarch.

Desuden importerede
hun Nounours' halvsøster·
Nanie de Fernine. Fadere~
var den samme, men mode-
ren: Idole de Bertouet var
formodentlig af ren fransk
afstamning. Dette halvsø-
skendepar repræsenterer
åbenbart det eneste franske
islæt i de danske briter. Jeg
har i hvert fald ikke kunnet
finde andet end engelske li-
nier i det senere opdræt.

På et tidspunkt flyttede
Aina Bjornberg til Danmark
med sine katte. Præcist hvor-
når og hvorfor ved jeg ikke,
da det ligger lidt før min tid
som opdrætter (Jeg fik først
briter i 1978). Jeg har kun
rekonstrueret historien ved
hjælp af kopier af de gamle
stamtavler, hvor jeg kan se,
hvem der har opdrættet og
ejet kattene.

Ud fra kopien af Bryn-
buboo Britannia's stamtavle
er hun overført til Tove Me-
inike i 1970, og Nounours i
1971. Så Nounours er her i
Danmark blevet far til Boo-
merang-killinger bl.a. med
Kabbarbs Quelle og Bryn-
buboo Brittania.

Bynbuboo Brittania og
Kabbarbs Quelle er siden
hen blevet overtaget af In-
gelise Jakobsen (stamnavn
Kentia's).

De dansk opdrættede blå
briter begyndte så småt at
komme fra 1969 og frem. De
bar stamnavne som: Boome-
rang, Syriam's, Rangoon,
Kentia's, Zaroemaha's. De
var som før nævnt primært
avlet på Kabbarbs-katte
suppleret med importer fra
England.

Nogle af opdrætterne op·
drættede rigtig mange katte,
andre kun nogle få, men hvis
man går gamle stamtavler
igennem, vil man se, at det

importerede også en blå hun-
kat fra England: Brynbuboo
Blue Mist.

Disse to katte fik en del
kuld sammen, og var faktisk
starten på både det svenske
og det danske opdræt, idet
danske opdrættere købte
flere Kabbarbs-katte.

Det var typisk opdræt-
tere, der havde andre racer,
men som blev interesserede
i Chartreux'en, som den jo
blev kaldt og blev registre-
ret som.

En han ved navn Kab-
barbs Gorgi, født den
16.12.1967 blev importeret
af Elisabeth Kristoffersen
(nu Schreiber - stamnavn
Syriam's), og Kabbarbs
Marius, som var født den
7.12.1968, blev importeret
af K. Dunvald (stamnavn
Rangoon).

Det har selvfølgelig kne-
bet meget med avlsmateria-
let på grund af de ganske få
Briter/Chartreux, der fand-
tes, så Marius var resulta-
tet af en helsøskendeparring
mellem Kabbarbs Gordon og
Kabbarbs Gid, som begge
var afkom efter Nounours
og Blue Mist.

Åbenbart for at få nyt
blod, er Kabbarbs Gid
blevet parret med en blå
perser. En datter herfra:
Kabbarbs Quelle født den
26.4.1969 blev importeret
af Tove Meinike (stamnavn
Boomerang).

Syriarn's importeredeogså
en hunkat fra England: Pen-
sylva Perdita, født 3.3.1968.
En søn efter hende og Kab-
barbs Gorgi er Syriam's Piet
som blev født 25.4.1970. Ha~
ligger bag rigtig mange af de
blå briter.

Aina Bjornberg importe-
rede senere yderligere en blå
hun fra England til Sverige.
Den hed Brynbuboo Britan-
nia, var født 23.4.1969 og var

de engelske brite-linier. der
overlevede krigen.

Nounours' franske far:
Jimmbo var en Chartreux,
som var født omkring 1960.
Dens far Vasska, blev født
omkring 1950 og stammede
fra katte med russisk bag-
grund. Moderens: Grichette
de Sytka' s linie er registre-
rede franske chartreuxer,
som sandsynligvis kan føres
helt tilbage til før 2. verdens-
krig.

Men historien om de
danske briter starter egent-
lig i Frankrig og Sverige.
Nounours blev født i 1964 i
Frankrig. Han blev samme
år importeret til Sverige af
Aina Bjornberg (stamnavn
Kabbarbs). Aina Bjornberg

Racepræsentation

Hvid Brite -
arhicfoto

olvtabbv Brite
- Arkivfoto
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!British Short~

Detvarede indtil 1982 før
de to racer blev skilt igen 0
fik hver deres standard Og
b . l ·1 ' grrterne corn t1 at hedd
British Shorthair, Blue, for~
di englænderne efterhånden
opdrættede briterne i stort
set de samme farver som
perserkattene.

De første danske briter
var alle blå, men efterhån-
den blev der også imparteret
og opdrættet enkelte creme
og blåcreme. Der var nu hel-
ler ingen problemer med at
afsætte killinger, når man
havde forklaret, at det var
den samme race, som havde
heddet: Chartreux, British
Blue, o.s.v. o.s.v.

Der var dog i begyndelsen
mange, der forvekslede blå
briter med Russian Blue.
Det var forståeligt nok. For
en stor, kraftig russerhan
kunne godt minde om en
britehun, hvis man så bort
fra øjenfarven. Men med ti-
den bevægede russerne sig
i retning af en endnu mere
slanktypet kat, så selv læg-
folk efterhånden kunne se
forskel.

Briter og Europæisk
Korthår, var der næsten
ingen der forvekslede (ikke
engang, da de var slået sam-
men til en race). Det skyld-
tes, at der i Danmark ikke
fandtes Europæisk Korthår i
de tre "almindelige" britefar-
ver: blå, creme og blåcreme,
at pelskvaliteten var meget
forskellig, og at briterne var
betydeligt større og krafti-
gere bygget.

Samt ikke mindst det
faktum, at de danske bri-
teopdrættere generelt ikke
blandede de to racer, sådan
som det ellers skete i flere
andre lande.

Avlsmaterialet var til at
starte med ret begrænset.
Der forekom derfor enkelte

Dette navn holdt sig til
1977, hvor Chartreux og
British Blue blev delt i to
racer. Det skete vistnok på
franskmændenes foranled-
ning fordi de syntes, at der
efterhånden blev indkrydset
for meget perserblod (for at
lave nye farver) i racen. De
frygtede at dette kunne øde-
lægge Chartreux'ens sær-
præg, og mente også at den
rigtige Chartreuxfarve var
blå og kun blå.

Alle katte, der ikke var af
ren fransk afstamning, hvil-
ket ingen af de skandinavi-
ske, tyske eller hollandske
var, blev omdøbt til British
Blue

Da det franske blod i de
danske briter på det tids-
punkt efterhånden var tem-
melig fortyndet, var det jo
også meget rimeligt, at de
blev erklæret som briter.

Detvar ikke nemt atvære
opdrætter dengang. For in-
den navnet: British Blue var
blevet indarbejdet, blev ra-
cen pludselig slået sammen
med Europæisk Korthår.

For at gøre forvirringen
fuldkommen, blev standar-
derne også ændret flere
gange.

er disse stamnavne, der går
igen.

Nu kan nogen måske
godt undre sig over, hvorfor
i alverden man blandede de
franske og engelske linier.

Årsagen var, at man her
på kontinentet i mange år
anså British Blue og Char-
treux som to udgaver af
samme race. Forvirringen
om racens navn afspejler
sig i de gamle katteblade
- nogle gange kaldes den
British Blue, andre gange
Chartreux. Det sidstnævnte
fik efterhånden overtaget,
og racen blev også kendt i
folkemunde under navnet
Chartreux.

Racepræsentation

GIC La Chatte
Fabrice,
opdr. Annette
Hoj Jensen, Ejer
Bo Andersen

Kli 11 tekongen
Constance
Ejer: Annette
Hoj Jensen
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Racepræsentation

indkrydsninger med per-
ere for at få nyt blod, men

",d hj· lp af sode importer
o ,. d ~ -riost avlsarbejde
l; · · , ,t de danske

· Irættere at avle
sig fr 'm til en meget stabil
brite-typ .

Folk kaldte dem for "barn-
ekatte", da de som regel

var meget store og havde en
lækker blågrå pels: kort, tæt
og plysagtig. Det blev efter-
hånden en kendt og populær
race og også udstillingsmæs-
sigt havde de succes. Briten
var ubestridt den største
korthårskat. der fandtes, og
den blev regnet som kæmpen
blandt de andre korthårsra-
cer. Det var ikke usædvan-
ligt at en voksen hunkat ve-
jede 6-8 kilo og en stor han
kunne runde de 10 kilo.

Hen ad vejen kom der rig-
tig mange nye briteopdræt-
tere til, og antallet afspecielt
de blå briter steg meget. Der
var så mange, at det ikke var
usædvanlig at se 8 - 12 hun-
ner i åben klasse på udstil-
lingerne.

Det ville føre for vidt at
nævne alle disse opdrættere.

~ogle af de"gamle' fortsatte
ufortrødent, nogle faldt fra.
Af de "nye" opdrættere var
der nogle der i løbet af en
kort årrække opdrættede
temmelig mange katte, for
så at stoppe igen, andre
holdt længere, men lavede
ikke så mange kuld, og an-
dre er inden for de seneste
år begyndt at interessere sig
for andre britefarver end de
tre "klassiske": blå, creme og
blåcreme.

Siden 1982 er standar-
den for briter ikke blevet
ændret væsentligt. Men
man kan vist roligt sige, at
dommernes fortolkning af
standarden har været tem-
melig svingende igennem
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årene. For ikke at komme
ind på alle de udsving, der
har været, vil jeg bare som
eksempel nævne et par styk-
ker.

En overgang var det ene-
ste saliggørende, at briterne
skulle have så korte næser,
som muligt. Derfor blev der
opdrættet briter hvor man
kunne komme helt i tvivl,
om det var en brite eller en
exotic shorthair, man så på
en udstilling. Det holdt på så
længe, at alle efterhå~d~n
kunne se, at det var en dårlig
ide at have to racer, som man
næsten ikke kunne se forskel
på. Først da blev der lavet en
tilføjelse til standarden om,
at briter ikke må have næse
med "Perserstop".

På grund af den megen
perserindblanding blev
pelskvaliteten også gradvist
ringere og ringere, uden at
nogen råbte vagt i gevær.
Da det til sidst var gået så
vidt, at mange briter havde
perserpelskvalitet, blev der
så endelig indføjet i stan-
darden, at pelsen skulle
være "crisp", hvilket bety-
der at pelsen ikke må være
vatblød, men skal være lidt
stiv og plysset.

Grunden til at briterne
i dag ikke længere lever op
til tidligere tiders størrelse
skal nok også til dels findes
i fortolkningen af standar-
den. Dommerne vil gerne
have korte ben og kompakte
kroppe, men jo kortere bene-
ne bliver og jo mere kompakt
kroppen skal være, jo mindre
bliver katten. Dels skyldes
det nok den megen indblan-
ding af persere, der er sket.
For 20-30 år siden kunne
persere også være temmelig
store katte så det gik ikke
særligt meget ud over stør-
relsen, hvis man var nødt til
at bruge en perser i ny og næ

British Shorthair

for at få nyt blod. De havde
i øvrigt også væsentlig læn.
gere næser dengang. Men de
persere, der er brugt i nyere
tid, er ikke særligt tore in.
den under pelsen.

Derfor er der langt til
tidligere tiders "storhed" for
briterne. Mange er ikke stør-
re i kroppen, end at en helt
almindelig huskat sagtens
kan hamle op med dem.

Grunden til at der er ind-
krydset så mange persere
(langhårskatte) er dels at
det var meget nemt og hur-
tigt at få fladere næser ved
at bruge en perser i avlen
dengang det var moderne,
og dels for at lave nye far-
ver på briterne.

Gennem de seneste år er
der løbende kommet flere og
flere nye farver til, og briten
findes nu stort set i alle de
samme farver og mønstre
som langhårskattene.

De er fremkommet, dels
ved at der er importeret
mange katte i forskellige far-
ver, og dels har nogle danske
opdrættere også brugt lang-
hårskatte til at udvikle nye
farver.

Selvom man hovedsa-
gelig i England i starten
opdrættede British Blue,
havde man der hele tiden
haft briter med andre far-
ver. Faktisk kunne man
indtil oktober 1972 få regi-
streret en kat med ukendt
baggrund som en brite, hvis
den ellers fulgte standar-
den, så på den måde kunne
man "finde" katte med nye
farver. Ellers brugte man at
indkrydse persere med den
ønskede farve.

Det er dog nu ikke læn-
gere tilladt at bruge lang-
hårskatte i Fife-regie. Men
da indkrydsningen af per-
sere længe har fundet sted
i temmelig stor stil, og en

del opdrættere ikke har været konsekvente nok
(eller ligeglade eller uvidende ved udvælge} n
af katte til videreavl), så bærer en hel del både
importerede og dansk opdrættede briter rundt p{1
et langhårsgen.

Det øger risikoen for at få killinger med d >n
forkerte pelskvalitet. Sådanne 1 atte har. elv om
de ser korthårede ud, ofte brug for næ t n amme
pelspleje som en perser. En brit med den korr kr
lidt stive og plyssede britepels er derimod normalt
i stand til at passe sin pel selv.

Hvis to langhårsgenbærere får killinger am-
men, så resulterer det tati ·ti k et i at nogle af
killingerne bliver helt langhårede. Disse må 1 -
følgelig ikke registreres som briter, da briten kun
er godkendt som korthåret. Uheldigvis har flere
opdrættere i tidens løb ikke registreret ådanne
killinger som langhårskillinger (XLH) men i t -
det registreret dem som briter og solgt dem om
"langhårede briter".

For at slå det helt fast: Der er ikke noget der
hedder "langhårede briter" i henhold til Fife' 00'

Felis Danica's regler, så det har aldrig været og
er stadig ikke lovligt at registrere langhåred kil-
linger som British Shorthair.

Som det måske kan fornemmes af ovenstaende
har British Shorthair racen og opdrættet af d n
ført et temmelig omtumlet liv igennem tiderne. Al-
ligevel er det en af de racer, der længst har været
opdrættet systematisk. Den er også stadig en po-
pulær race, selv om man ikke ser så mange af dem
på udstillingerne, som dengang de havde deres
storhedstid. Forhåbentlig kommer der de næste
mange år lidt ro så racen kan blive stabiliseret, og
de uønskede træk, der er kommet ind i racen via
indkrydsningen med langhår, kan blive avlet ud
igen. Det, at det ikke længere er tilladt at bruge
persere i briteavlen i Fife, er et skridt på vejen.
Desuden har BB-klubben på sidste Felis Danica
møde med specialklubberne fået vedtaget, at der
skal stå i de nye danske avls- og registreringsreg-
lerne, at evt. langhåret afkom skal registreres som
XLH. Det stod i den tidligere engelske udgave af
regler, som åbenbart ikke ret mange opdrættere
kendte til (eller kunne læse), men det var faldet
ud i den nye oversættelse. Desuden blev vedtaget,
at betegnelsen: var. skal tilføjes i stambogen på
de briter, der er kendte langhårsgenbærere. Så
har opdrætterne bedre mulighed for at holde sig
orienteret om, hvor genet ligger henne så det ikke
kommer som en stor overraskelse, når der dukker
langhårskillinger op i kuldene.

Chico Umberto de Vicio BR!a23, Ejer: Linda Diniz

Chalina
1

s

Bri ish Short crr

lille kærligt godkendt opdræt
af sunde, race-typiske killinger

med et godt, kærl·gt temperament
i farverne blå, creme og blåtorfe

Killinger lejlighedvis til salg

Lisbeth & Esben Jorgensen
Kirstensminde 20, Roma It

8900 Randers
Tlf: 86 430595

Mail : killinger@chalina.dk
Hjemmeside : www.chcllnc.dk
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* Ingen giltige tilsæ ni gsstoffer

* Brandbart

* Bort.skaffes med dagrenovation
e\ler anvendes i haven til god-
ning og Jordforbedring.

Varefakta:

"' Presset og tørret tang

* Støver minimalt

* 92% plantefiber 8% kalk

Store ~konomiske sække 25l./12kg. Pris kr. 65,- incl. moms.
Fragtfrit leveret ved kob af hel palle (36 sk) eller Bigbags, ring for tilbud.

Forhandles hos Inges Kattehjem eller nærmeste forhandler anvises på
telefon 22 30 10 61, mere info på www.bazig.dk

lige i n~rheden. Arbejder man f.eks. i
h~ven, sidder den et stykke fra og kigger
pa anstrengelserne eller "hjælper" m d
at dæ~ke sårillerne til. Er man syg ~g
sengeliggende, ~an man være sikker på.
at_ en_ meget soh?arisk og meget kærlig
mis ligger ved siden af for at tro te og
holde en med selskab. Har man for læn-
ge k~ncen_t~·eret sig om sin avi i stedet
for sm dejlige brite, vil den uvilkårligt
p~udseli~ placere sin brede bag præci
pa den side, hvor man er i gang med at
læse, spinde og kigge kærligt på dig for
at gøre opmærksom på. at nu kal der
kæles - ikke læses.

Briten er også udpræget "lydig' over-
for lyden af en dåseåbner i funktion. tør-
foderets raslen og lyden af køleskabsdø-
ren, der åbnes, så hvis den kan aå frit ud
og ind, går den som regel ikkelængerø
væk hjemmefra, end at den kan høre
disse forjættende lyde.

De fleste briter er selskabeligt anlagt,
og da det er meget godmodige katte
kommer de som regel fint ud af det med
andre katte. Dog ligger briter normalt
ikke "i bunke" eller "i pote" med andre
dyr, formodentlig fordi det er for varmt
for dem p.g.a. den meget tætte pels. De

kræf~erne unødvendigt, og
det virker som om den fore-
trækker at tænke sig lidt om
før den foretager sig noget'.
Vil den f.eks. op på toppen af
en reol, vil den typisk kom-
mer derop via en stol og vt.
et bord, i stedet for at sprin-
ge direkte op.

Trods det sindige væsen
er en brite meget legesyg og
en kastreret kat vil højt op i
årene være glad for at lege,
men uhyre sjældent rigtig
voldsomt.

En brite spinder meget
- og højt. Bare man taler til
den, går motoren i gang. El-
lers hører man ikke ret me-
get til den, for pudsigt nok
har briten en forbløffende
lille stemme set i forhold til
dens store korpus. De eneste
lyde den normalt kommer
med, udover spinden, er en
slags kurren, der lyder som
en due, og nogle meget spæ-
de mjavelyde.

Den er generelt ikke nær
så højlydt som andre racer,
så man kan godt sige, at bri-
tens stemme fuldt ud svarer
til dens stilfærdige og besin-
dige væsen.

En brite er en meget kær-
lig kat, som knytter sig me-
get tæt til sine mennesker.
Den er ikke påtrængende,
men viser sin hengivenhed
på sin egen stilfærdige må-
d~. Den "klistrer" ikke, og
vil f.eks. hellere lidt diskret
lægge sig bag din nakke på
sofaens ryg, eller måske ved
siden af dig frem for på skø-
det. Men lige meget hvad
man går og foretager sig, vil
man opdage, at den altid er

jBritish ShorthaTrJ

Britens karakter
Det har gennem årene væ-
ret opdrætterne magtpålig-
~ende at bevare et roligt,
hdt dovent gemyt på denne
race. Og vist er det, at vi ik-
ke har med en gardinsvin-
ger at gøre, selv om en ung-
kat udmærket kan tage den
med 80 km. i timen gennem
stuerne. En voksen brite vil
man derimod normalt ikke
forbinde med ord som hur-
tighed, fikshed og elegance.
Den kan faktisk godt virke
lidt kluntet og sløv. Det skal
man dog endelig ikke lade
si.g narre af, for briten er og-
sa meget stærk og muskuløs.
Den synes bare ikke, at der
er nogen grund til at bruge

orange til mørk kobberfar-
vede for de fleste pelsfarvers
vedkommende - dog grønne
for nogle af sølvfarverne og
blå for de maskede varian-
ter.

Pelsen er meget tæt, tyk
og vamset. Den skal være
meget kort og opretstående
og skal føles' plysset".

Britens farver: Ensfar-
vede: blå, sort, hvid, lilla,
rød, creme, chokolade. Tor-
tie: blandinger af ensfarvede
med creme/røde samt even-
tuelt hvide pletter. Tofar-
vede (bicolour): blandinger
af ensfarvet og hvidt. Silver
og golden: en større eller
mindre del af hvert hår har
en anden mørkere farve end
pelsens bundfarve. Tabby:
stribede og plettede, med
og uden sølv. Maskede: som
siamesere og colourpoint-
persere.

Briten er en tung og kom-
pakt bygget kat med 4 meget
solide stolper til at bære det
tore korpu.. Fra siden skal

briten være lige å høj, som
den er lang for at virke har-
monisk. Helhedsindtrykket
er en stor. blød og rund kat.

Knogle trukturen er
kraftig, og kroppen skal
være muskuløs. Den må
ikke være fed, men gerne
lidt "velpolstret". En mager
brite er ikke noget at stræbe
efter - der skal helst være
noget at tage fat i. Hovedet
er tort og rundt med små
ører, der sidder meget langt
fra hinanden. Hos de fertile
hankatte finder man et par
veludviklede "hankattekin-
der".

Øjnene er store og kug-
lerunde. Øjenfarven skal
være intens. Skinnende gul/

Pahsl Blue
& W71ite
Concordice.
opdr. Lone
Lund,
Ejer: Irene
Hentzel
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3. generations

/. illineer efter

eneste danske

verdensvinder

til salg nu

'Om de v ar for 15-26 år i den
og til hvordan de er i dac.

De gamle danske briter
var en hel del større. end cl
er nu til dags. De forste to.
jeg ej de: Mi. t r af Lunde-
skoven (Bis og Ch. _ ;e ·i
f Lunde kov n. v jed i de-

re velrnazt dage 10 hhv. 5.5
kg.• 1e i var fakti ·k en af
d mindste hunn r derigang.
He1digvi blev h nde killin-
g r næ ten ltid storr end
hendes lv, 6- . ja helt op til
9 kilo for n hun. essi orr
Biss havde m get krafti c

ben. og elv om de var tor ,
så hang cl ammen". d.v ..
de var lig så hoje. om de

\VW98

Harnpton Court's Indiana

æ

dr ttere mål at ublimere
racen. og i alle de år er d r
rigtig mange opdrættere. d r
har gjort ig tore anstren-
gelser.

Jeg nåede frem til cl n
konklusion. at godt nok er
der sket meget i de 25 år.
men alt er be temt ikke ble-
vet udviklet til det bedre. og
hvis jeg teoreti k hav de m u-
ligheden for at vælge mellem
en kat, der er fadt i år og n.
der var fadt for 25 år siden.
tror jeg nok jeg ville vælge
den 25-årige.

Jeg vil prøve at beskrive
forskellen mellem briterne

0

-as

Sundhed, temperament

og udseende i særklasse

Absolut sølv/ri tabby briter

5 generationer under samme tag

_ HAMPTON COURT's BRITISH
siden 1984

Jette Rybak, Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup

tlf. 43 99 90 88 jctte.rybak@adr.dk
www.hamptoncourt-rumle.dk

Mens jeg har siddet og fun-
det materiale frem om bri-
tens historie, slog det mig
pludselig, at jeg faktisk har
25-års jubilæum om brite-
ejer i år, idet jeg købte mine
første 2 briter i 1978.

Det fik mig til at fundere
lidt over, hvordan udviklin-
gen er forløbet, og hvad sta-
tus egentlig er for British
Shorthair racen nu.

Det fik mig også til at spe-
kulere over, om jeg egentlig
synes, at de briter vi har i
dag er bedre end de var for
25 år siden.

Det burde de jo sådan
set være. Det er vel alle op-

Tanker ved
e

British Shorthair

ledes en ideel lejlighedskat,
som meget sjældent vil for-
styrre naboerne, og som ikke
kræver den store plads til at
motionere.

Hver enkelt brite er en
stor personlighed, men uan-
set hvor forskellige person-
ligheder, de kan være, har
de dog alle racens særpræg:
venlige, fredsommelige,
stilfærdige og meget stærkt
knyttet til deres menne-
sker.

Alt i alt kan man sige om
briten, at den er mere aktiv
end langhårsracerne, men
ikke så omkringfarende
som de små korthårsracer.
Af sind er den nogenlunde
lige så blød, medgørlig og
fredsommelig, som den er af
udseende.

Valhalla's Brynhilde (som hi/ting)
Opdr. & Ejer: Helle Scliulr

den er på jagt efter en flue.
Det lykkes dog ikke altid, og
hvis det går galt, bliver den
altid overmåde forbavset og
kigger sig omkring for at se,
hvem der har væltet urte-
potten ned. For den mener
absolut ikke, at det kan være
den selv.

Til gengæld kan den godt
finde på at klovne rundt, for
at man skal lægge mærke til
den, og så har den ikke spor
imod, at man griner.

Briter er ikke særlig gode
til at klatre i træer. Det vir-
ker lidt som om de lider en
smule af højdeskræk. De be-
finder sig absolut bedst med
alle fire solide stolper solidt
plantet i jorden. Det medfø-
rer også, at de fleste briter
ikke bryder sig om at blive
båret på.

Da en brite er stærk og
robust, er den velegnet som
hus- og havekat. Den vil ikke
bevæge sig ret langt væk fra
hjemmet. Skulle der opstå
problemer med andre katte

'vil den som regel på grund
af sin størrelse og styrke
klare sig fint. Den er lige-

1B

L:.:_

ligger hellere i hver sin kurv
eller pa hver sin stol. Også
hunde kan briter få et meget
fint forhold til. Nogen mener,
at det nok er fordi briten er
den kat. der mest opfører sig
som en hund. Noget kan der
måske være om snakken.
Den farer ikke så vildt om-
kring som nogle af de mindre
og lettere katte. Den følger
altid een i hælene. Den går
nydeligt i snor, hvis den får
lært det som killing, og den
kommer nar man kalder.

Den er selvfølgelig aldrig
et øjeblik i tvivl om, at den
er den smukkeste og mest
lækre kat, der nogensinde
har sat sine fire solide ben
på denne jord, men den el-
sker at høre dens mennesker
fortælle den det med jævne
mellemrum. Andre menne-
sker må selvfølgelig også
gerne fortælle den, hvor dej-
lig den er, samtidig med at
den lidt overbærende lader
dem gramse på sig, men
generelt er den temmelig li-
geglad med fremmede men-
nesker. Det er kun dens egen
familie, der virkelig betyder
noget for den.

Derfor vil en brite ikke
rigtig kunne trives, hvis den
bliver afskåret fra tilstræk-
kelig menneskelig kontakt,
og f.eks. skal opholde sig
mest i rum, hvor du ikke
opholder dig ret meget. Den
vil heller ikke trives godt
nok, hvis den skal konkur-
rere om din opmærksomhed
og kærlighed med alt for
mange andre katte, hunde
eller børn.

En brite er i besiddelse
af megen selvfølelse og kan
ikke fordrage, at man griner
af den, hvis den har lavet no-
get klodset. Den tror nemlig
selv, at den er en fiks lille sag,
der nemt kan snige sig forbi
potteplanterne i vinduet, når
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siden, for da var de danske
briter en meget stabil race,
så selv en hyggeopdrætter
som mig, der "bare lige"
skulle prøve at have et en-
kelt kuld, kunne regne med
at få et fint kuld ensartede og
typefaste killinger. Der var

ud, og mange har decideret
skrå øjne.

Så hvis jeg skal veje for
og imod vil jeg stadig fore-
trække en "gammel" brite
frem for en moderne.

Jeg er glad for at jeg star-
tede som opdrætter for 25 år

var lange. De havde en su-
perpels sammenlignet med
hvad de fleste kan præstere
i dag. Dere næser var lidt
længere end man normalt
er nu. og de havde ikke så

store kinder, som mange af
de moderne briter har. De
havde det rigtige "briteud-
tryk" med de store runde
ojne. men øjenfarven var
mere bleggul, end standar-
den kræver i dag.

Mit første kuld blev født
den 22.8.1980 og var et re-
sultat af en parring med

essie og en af de ældste
avlshanner i Danmark på
det tidspunkt: Boomerang
Blue Cæsar, der var efter

ounours de Fernine og
Brynbuboo Brittania. Herfra
beholdt jeg Valballa's Bryn-
hild, som var en del større og
kraftigere end moderen, og
som kom til at veje omkring
7 kilo. Brynhild blev udstillet
en del og nåede også at blive
international champion.

Og hvad har briteracen
så opnået siden den gang?
Kortere og lidt bredere næ-
ser, kortere ben, større kin-
der, der får hovederne til at
se rundere ud. Lidt mindre
ører, der måske sidder lidt
længere fra hinanden. En
bedre øjenfarve, og selvføl-
gelig en hel masse forskellige
pelsfarver.

Til gengæld er nogle, i
mine øjne meget vigtige,
kvaliteter blevet tabt på
gulvet undervejs. Det er
først og fremmest størrelsen,
men også pelskvaliteten på
en stor del af de moderne
briter.

Også det dejlige såkaldte
"briteudtryk", som til dels
skyldes de store kuglerunde
øjne, er i fare for at forsvin-
de, idet nogle briter efter-
hånden har så dybtliggende
øjne, at de ikke ser runde

Racepræsentation

Kvprianus
Becepluu (Bou').
Ejer: Helle
.._ chul:

Pr. Mister af
Lundeskoven
(Bisse), Ejer
Helle Schulz
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dem få killin er i z-årsalde-
ren. og derefter t ret efter.
nar de er 3 år camle. _ 'år de
er færdige med clere · andet
kuld går der normalt · -4
måneder før de har faet ul
på kropp n igen og n - pel ·.
og r ved at være ud .tillinsr-
klare. De er så ofte næsten -l

år gamle. Da det jo er avls-
hunner, kal de clvfølgelig
hm e killinrrer ig n. Derfor er
d t i r alit ten ikke særligt
mange mån der om år t at
de kan ud lilles. Da j g h 1-
ler ikk er den tor ud til-
lingsfrea k. kan d agten·
være nået godt op i vet r n-
kla n og tadig v r i åben
kla se.

Tidligere har je deltao- t
m get i ud. ti11ing r, båd
h r i 1and t og re t n af
Europa (sydpå). Bl.a. lyk-
l edes cl t at kor n af mine
tidliaerc avl hanner Busk -
høj' Barn op til Europa
Champion. Han l v ,d' fint
op til sit navn, da ban var
blevet 4-5 år gammel og
jede 8.5 kg.

Men h\ i jeg kal ær
helt ærlig, å orker jeg ikke
rigtig længere ud tillinz •
ræset. Det har efterhån-
den udviklet sig til en ren
skønhed konkurren e, hvor
"dag formen" er d t ene te
afgørende. F.eks. ker det
ofte at en kat med en dår-
lig pelskvalitet, men om er
i fuld pels, bliver bedomt
bedre end en kat med en
god pelskvalitet, der bare er
i gang med at fælde. Og der
er efterhånden alt for længe
imellem, at et rigtig lovende
ungd r vinder over en mid-
delmådig voksen.

Det er i øvrigt mit indtryk.
at problematikken med. at
katteracerne generelt bliver
mindre og mindre også gæl-
der flere af de andre racer -
også dem der skulle formo-
des at være store katte!

Jeg synes, at 25 år måbe-
rettige mig til at føle at jeg
er en erfaren opdrætter. Og

der går op i den ·lags kan
jeg da fortælle. at hun blev
International Champion. å
helt ringe var hun v 1 ikke
set som ud tilling kat. Som
av1skat var hun. elvom hun
selv kun vejed 5 kg. n der
lavede adskillige pæne ba .
ser, der nåede op i 6-kilo-
kla n (hunner) og -9
kilo-klassen (hanner).

Det ærgr r mig (og nozl
få andre briteopdrætter ),
at å få af re ten af opdr t-
terne amt dommere lægge ·
vægt på briten størrelse.
Den nedadgående spiral r
fterhånden nået så langt

ned at en del bri t r efter
min mening Iakti kikke en-
gang opfylder tandardens
kriteriø om: at en brite skal
være en stor il mellem tor
kat. Og når hele be tanden
bare igennem de sen ste år
er blevet mindre oz mindret:,

er det meget vært at finde
egnet avlsmateriale. Jeg har
bl.a. været i Au tralien for
at hente nyt blod med nogle
gamle engelske linier bag, og
de lavede i det mindste ikke
mit opdræt mindre, men hel-
ler ikke de kunne få banket
størrelsen højere op end ca.
6 kilo for en hun og 7-9 kg.
for en han.

Det mest underlige er, at
hvis man spørger opdrætter-
ne, så siger langt de fleste,
at de også synes, at briterne
skal være store - gerne så
store som overhovedet mu-
ligt.

Når jeg kommer med
en stor flot 5- 7 år gammel
hunkat, kan dommerne da
også godt lide den og dens
størrelse.

De tror bare der må være
noget galt, når en kat i den
alder stadig er i åben klasse
og leder febrilsk efter, om der
ikke skulle være en halefejl
eller noget andet, der kan
forklare det!

Det er selvfølgelig værst
med hunkattene. Jeg starter
gerne tidligst med at lade

varede allerede i en artikel
i Racekatten i 1990 om. at
briternes størrelse var på vej
ned, og at en del af årsagen
var dommernes fokusering
på korte ben. Det kan im-
pelthen ikke lade sig gøre at
have en stor kat på meget
korte ben, medmindre man
ønsker en kat, der ligner en
gravhund. Det gælder stadig.
En stor kat må nødvendigvi
også have længere ben. De
skal selvfølgelig være til va-
rende kraftigere og passe hl
kroppens længde. Det var nu
heller ikke noget problem i
de gamle danske briter. De
fleste havde 4 meget solide
hjørnestolper. Og som sagt
havde dommerne tidligere
ikke problemer med at
vurdere om benlængden og
tykkelsen passede til krops-
længden.

Desværre tror mange, bå-
de mere erfarne opdrættere
og nybegyndere, at hvis de-
res killing/ungkat vinder på
udstillinger, ja så den også
automatisk en god avlskat
og der bliver så avlet videre
på disse små katte, og den
nedadgående spiral fortsæt-
ter.

Som et eksempel blandt
efterhånden mange på, hvor-
dan dommerne bedømmer de
langsomt udviklede typer,
kan jeg tage førnævnte Val-
kyrie. Hun var helt klart den
"gammeldags" type, men for
træningens skyld udstillede
jeg hende et par gange som
ungdyr og også i åben klasse
inden hun var færdigudvik-
let. Ifølge et par af dommer-
ne kunne jeg lige så godt gå
hjem og få hende steriliseret
med det samme, for hun var
efter deres mening intet
værd. Hun var alt for lang
og høj og slank, havde store
ører, lang næse, lang hale og
ingen kinder.

De samme dommere skif-
tede dog mening, da hun blev
udstillet efter hun var blevet
rigtig voksen. Og for dem

heller ikke udsædvanligt, at
en killing eller ungdyr vandt
BIV også over de voksne
hvis dommerne mente, at
den så ud til at ville få bedre
kvaliteter.

Store individer er nor-
malt længere tid om at
blive "fuldmodne" end små
individer. Det gælder såvel
4- som 2-benede. Bare tænk
på, hvor lang tid det tager for
en dreng, der er meget høj,
før han bliver en stor, flot fyr,
Mens en, der ender med kun
at blive omkring 1,70 måske
allerede kan se ret godt ud
som 1 7-årig!

Det kunne dommerne
tidligere godt gennemskue,
men nu ser evnen til at vur-
dere killinger og unge katte
ud til hen ad vejen at være
gået tabt hos de fleste dom-
mere og også hos en hel del
opdrættere.

Tendensen er igennem
årene gået mere og mere
i retning af at dommerne
mener, at alle katte uanset
alder bare skal bedømmes i
forhold til standarden. Da de
katte, der bliver store, i vok-
sealderen normalt har lange
perioder, hvor de ikke "hæn-
ger sammen", får de ikke no-
gen god bedømmelse. Katte-
ejerne går skuffede hjem og
kommer måske aldrig igen,
men kastrerer eller sterilise-
rer deres katte, fordi de tror,
de så ikke er gode nok.

Til gengæld favoriserer
dommerne de katte, som hol·
der faconen mens de vokser.
Det er som regel den tidligt
udviklede type, der ofte er
fremavlet ved hjælp af per·
sere. Den stopper til gen·
gæld med at vokse i højde
og længde allerede når den
er i 10-12 måneders alderen,
og den bliver sjældent =.
lig stor. Dommerne går ogsa
meget højt op i, at briterne
skal have korte ben. Jeg ad·

British Shorthair

Det er så til gengæld
paradoksalt, at siden 1982,
hvor standarden stort set
har ligget fast, er de før-
nævnte kvaliteter stille og
roligt blevet udvandet.

Og hvad er så årsagen??
Selv om standarden ikke

er blevet ændret, så har
dommernes fortolkning af
den efter min opfattelse væ-
ret meget svingende igen-
nem de seneste 10-15 år.

Med hensyn til pelskvali-
teten er det naturligvis ind-
krydsningen aflanghårskat-
te, der har gjort at pelsene
generelt er blevet blødere
og blødere, og hverken op-
drættere eller dommere har
været gode nok til at sortere
de potentielle langhårsgen-
bærere eller de for dårlige
pelskvaliteter fra.

Som et eksempel på pels-
bedømmelse kan jeg nævne,
at jeg havde en hunkat Val-
halla's Valkyrie, født i 1992,
som efter min mening havde
en ekstremt god og korrekt
plysset britepels.

Gennem en periode på
flere år fandt dommerne, at
hendes pels var alt for stiv og
grov. Men efter at der i stan-
darden var blevet tilføjet, at
pelsen skulle være "crisp",
begyndte nogle af de samme
dommere at juble over hen-
des pelskvalitet: her var der
endelig en rigtig "crisp" bri-
tepels.

Hvad angår briternes
"skrumpning'', så skyldes det
formodentlig, at de gamle li-
nier er meget lang tid om at
udvikle sig. De er ikke fuldt
udviklede før de er omkring
3 år. Tidligere var både op-
drættere og dommere i stand
til at tage højde for den lang-
somme udvikling. De kunne
godt vurdere potentialet hos
en ungkat, selv om den var
i voksealderen og måske så
temmelig "skæv" ud. Det var

dog heller ikke den gang
den store enighed blandt
dommerne om hvordan en
brite egentlig skulle se ud.
Man kunne godt komme ud
for, at en kat på en udstil-
ling blev MG 4 for på den
næste 1 måned efter, at få
et certifikat.

Heldigt for mig blev mit
første kuld det bedste kuld
på en udstilling, og før-
nævnte Brynhild fra dette
kuld blev, da der sidst blev
holdt verdensudstilling
her i Danmark, den bedste
korthårspensionist, fordi
hun efter dommerens me-
ning stadig levede fuldt op
til standarden. Det ville hun
også have kunnet den dag i
dag, ligesom en af hendes
døtre, Valhalla's Idun, der
nu er 19 år, hvis man ser
bort fra alderdomstegnene,
også stadig ville kunne.

Grunden til at de kan
det, er selvfølgelig at stan-
darden ikke er blevet ændret
væsentligt siden 1982.

Man kan undre sig over,
at der i 60-er og 70-erne, i
en tid hvor standarden blev
ændret flere gange, og racen
skiftevis var slået sammen
med Chartreux og Europæ-
isk Korthår, lykkedes at lave
et stabilt opdræt! Det synes
jeg faktisk var godt klaret.
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Garland Lilly,
Ejer: Helle

Schulz

som erfaren opdrætter føler
jeg ikk . at jeg efterhånden
kan fa en brugbar bedom-
melse med hjem fra en ud-
stilling. Hvi jeg udstiller en
hankat under 3 år og en hun
under 4 år, så ved jeg på for-
band. atjeg kan ga hjem merl
en bedommel e, der siger at
de i henhold til standarden
er: for lange. for højbenede
etc. etc. Hvis jeg udstiller en,
der fælder. far jeg at vide. at
den mangler underuld eller
har sommerpels. Det gider
jeg ærliz talt ikke at betale
220 kr. pr. kat for at få at
vide. Det kan jeg faktisk godt
selv se!

Jeg il dog lige til dom-
mernes undskyldning sige,
at jeg da godt kan forstå, at
ingen mennesker kan have
hverken interesse eller de-
tailviden om alle de mange
vidt forskellige katteracer,
de skal kunne bedømme i
gruppe III. Men måden at
bedomme på har altså æn-
dret karakter. Selv nogle af
de"gamle' dommere, som jeg
tidligere anså som habile bri-
tekendere, bedømmer nu på
samme intetsigende måde.

Hvis nogen ud fra alt det-
te har fået det indtryk, at jeg
ikke har særlig høje tanker
om de fleste af de dommere,
der bedømmer briter på kat-

teudstillingerne i dag. ja - så
har de fuldstændig ret.

Og hvad er så summen
af mine erfaringer igennem
mine første 25 år som brite-
opdrætter?

Jeg har gennem de 25 år
lært at være tålmodig, og jeg
kan sagtens vente 3 år indtil
mine briter er fuldvoksne.

Jeg har lært at trække på
skuldrene af mange domme-
res bedømmelser, specielt af
ungkatte, fordi jeg som op-
drætter ikke kan bruge det
til noget som helst.

Jeg er selv som opdrætter
den nærmeste til at vurdere,
om mine katte er egnede til
avl eller ikke.

På et forholdsvis tidligt
tidspunkt som opdrætter
kom jeg til den konklusion,
at så længe standarden ikke
blev ændret, og mine katte
i øvrigt levede bedst muligt
op til den, så var der heller
ingen grund til at fløjte rundt
og prøve på at ændre på kat-
tene i andre retninger.

Grunden dertil var dels
forskellige dommeres meget
uensartede bedømmelser af
de samme katte, og dels at
fortolkningen af standarden
og modelunerne svingede
meget. Da jeg gennem årene
har forsøgt at lave et stabilt
og ensartet opdræt, har mine
gammeldags typede briter
flere gange skiftevis være
ude i kulden og inde i var-
men i dommernes øjne. Det
har jeg lært at leve med.

Det er vigtigere i mine
øjne, at de mennesker, der
er interesserede i en brite
kan lide mine katte. '

Jeg har de seneste 5-10
år indskrænket min udstil-
lingsdeltagelse til fortrinsvis
udstillinger på Sjælland, og
jeg gør det primært for at
vise mine katte frem for
publikum og snakke med
dem om kattene. Jeg delta-
ger også meget gerne i PR-
udstillinger såsom Roskilde
Dyrskue og BB-klubbens

PR-udstillinger. Her udstil-
ler jeg mine "ufærdige" ung
katte og f.eks. også min nu~
værende avlshank.at Val-
halla's Lodbrog (barnebarn
af EC Buskehøj's Bamse og
GIP Valhalla's Rusla).

Han er nu, 4 år gammel
blevet en pæn stor dren~
(7 kg knogler og muskler).
Men sådan en stor ram.
poneret hankat vil aldrig
kunne gøre sig på en af de
officielle "skønhedskonkur-
rencer", da han i slagsmål
har mistet en hjørnetand
slået spidsen af en anden'
fået et par "stempler' i ører~
ne og fået beskadiget det ene
øje. Men tilskuere på f.eks.
dyrskuer synes han både er
dejlig og imponerende. Han
har også bevist, at han kan
lave pænt afkom - det vil
i min terminologi sige: gode
"gammeldags" store briter,
og det er og bliver altså det
vigtigste for mig.

Mange vil nok anse mig
for at være stokkonservativ.
Jeg har nemlig altid kun op-
drættet blå briter, og det ag-
ter jeg at fortsætte med. Jeg
vil også fortsat kæmpe for at
få størrelsen på briterne op
igen, gerne på niveau som
for 25 år siden. Heldigvis er
jeg ikke helt alene om det.
Der findes da nogle få andre
opdrættere, der også lægger
stor vægt på størrelse og
pels. Jeg ville bare ønske, at
der hen ad vejen kom flere
af dem.

Først og fremmest ville
jeg også ønske, at flere dom-
mere kunne genfinde den
tabte evne til at vurdere
store, ranglede unge katte.
Det en nok mest der, der skal
sættes ind, hvis briteracen
skal nå tidligere tiders høj-
der, både kropsmæssigt og i
popularitet.

Flfe Standard for British Shorthair

General Siz large to medium

Head Shape mund and ma ive with a broad skull

Nose hort. broad and t .aight with a sliaht ind ntation. but not a s op
a "Exotic"

Chin trang

Ears Shape .mall and lightly rounded at th tips
Placement . et wide apart

Eyes Shape larg . round. wide opened and et wid apart

Colour copper or deep orang
blue
ocld yed
green or bl uegreen. gr en 1 pr f ned

Neck head set on a hort very trang and wcll-devclop d neck.

Body Structure mu cular. cobby.
broad che t. hould r and back streng and olid.

Legs .hort and trang

Paws round and firm

Tail short and thi k. lightly roundcd at the tip

Coat Structure hort and den e not 1 ing flat and with crood und .rcoat.
fine texture.
textur hould be cri p to tou h.

Colour e, ery hair hould be uniform in colour down to th roots. xcepcin
tabby and silver varietie .
for colcur varieties refer to the tables below.

Points:

Total 100

Head general shape, nose, jaws and teeth. forehead. chin 30
placement and shape of the ears
shape, size and placement of the eyes

Eye colour lO

Body shape, size, bone structure 20
shape of legs and paws
tail and its length

Coat colour, rnarkings and pattern tipping patching 20

quality and texture, lenght 15

Condition 5

Se flere billeder på side 44
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På FU mødet den J 3. juli blev vi eni e om, at ar-
bejdet om ny redaktør på kattemagasinet fremover
vil varetage· af Marianne Søifcrt-Thorsen. Mari-
anne vil overtage arbejdet om rcdak ør efter dette
nummer og hun vil i amarbejd m cl klubbe ·n
for øge at ammensætte en redaktion gruppe.

Jeg vil gerne byde: Iarianne velkomm n so . . ·
redaktør. Held og lykke m d arbejde .

Ole Amstrup
Formand FD

Øvrige hjælpere bedes skrive, hvornår de kan
deltage i arbejdet.

Ole Amstrup
Formand FD

Øvrige hjælpere kan henvende sig til
Ole Amstrup på mailadres en
formand@felisdanica.dk eller tlf. 75168151.

Stewarder bedes henvende ig til :
Lars Seifert-Thorsen på mailadre en
Luna-Tick@vip.cybercity.dk eller
på tlf. 56 63 93 00

Hjælper 11

Verdensudsti 11 ingen

Fredag: .
Opsætning afbure, ophængning afudsmyknmg,
klargøring af udstillingshallen.

Lørdag morgen:
Hjælp i dyrlægekontrollen og indcheck.
(06.45 - 10.00)

Lørdag og søndag:
Stewarder, div. hjælp i løbet af dagene.

Søndag:
Nedtagning og pakning.

Fredag er der til hjælperne mad og drikkevarer i
løbet af dagen.

Vi mangler praktiske hjælpere til Verdensudstillingen i Bella Center
den 1. og 2. november 2003

Der er brug for hjælp til:

Kattemagasinets redaktør gennem fler år, Bette
Lind, meddelte for et par måneder siden at hun øn-
skede at standse som redaktør på Kattemaga inet.
Som hun skrev til mig da hun begrundede in be lut-
ning: der er jo også andet i livet end arbejdet med at
være redaktør for Kattemagasinet og at hun i tiden
løb havde brugt megen tid som redaktør.

Jeg vil gerne takke dig Bette, for d t tore og
flotte arbejde du har udført for den danske katte-
verden i dit arbejde som redaktør. Du har på en
kompetent og meget venlig måde kabt et blad for
alle danske kattefolk- et blad om bliver beundret
af andre landes organisationer og i høj grad rost for
sit alsidige indhold og fine redaktionelle linie.

Dernæst vil jeg takke dig fordi du har orket at
bruge mange timer af din fritid til dette arbejde.
Vi er i katteverdenen utroligt afhængige af at der
er mennesker som dig der vil bruge tid på at yde
noget for fællesskabet. Jeg er ikke altid sikker på
at vi som enkeltopdrættere får værdsat det arbejd
som f.eks. du har ydet.

På Felis Danicas vegne vil jeg gerne udtrykke et
stort tak for dit arbejde.

Redaktørskifte
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F!Fe's Præsident. Eric Reijers

Øvrige forslag
a) Fra bestyrelsen
2) tilføjelse til art. 16: 23-~1-l-JA ➔ v dtag ,t

la) tilfojelse til urt. -: 27-1-0--l \ ➔ v 'clli.1cr t
Ib) 1 tning af art. 9: 16-9-3- . 'DLOD ➔ ikk

v draget
le) tilføjels til art. 410: :z- -0-1-J :\ ➔ '" dta t

ld) tilføjels til art.-!--!-: 26-1-l-JA ➔ ,· drag t

b) Fra di ciplinærkornite n - TR KKET
c) Fra Lux at lub: •ndringafart.9: -1 -l-

.EJ ➔ ikke vedtaz t

Punkt 23 - ændringer af statutter
a) Fra bestyrelsen

Irene Zublin, 12 stemmer VALGT for 2 år
Michael Wirth, 6 stemmer (FD stemme)-> V--'\LGT
for 2 år

Revisorer

Samlet valg, med afgivelse af to ·temmer. Flest valgt
som revisor, to næste om revisor uppleant.
Angelika Ehmke, 18 stemmer (Ffr's temme
VALGT for 2 år
Paula van de Wijngaart 17 stemmer V UGT for
2 år

I henhold til statuttern valgte præsidenten
Christel Hartmann som ny viceka erer for en
periode af 2 år.

Vicekasserer

Bestyrelsen suspenderede generalfor amlinsen og
meddelte, at den ville blive genoptaget næ te mor-
gen, hvor generalforsamlingen blev genoptaget med
en udtalelse hvori den bemærkede, at der var et for-
melt problem med at have valgt en vicepræsident
der er præsident for en klub (KKO) der er idømt en
sanktion for overtrædelse af FIFe's regler. Alle pa-
pirer i den forbindelse vil være tilgængelige for de
der måtte ønske det. Bestyrelsen trak herefter en
række forslag.

Punkt 20 - økonomi
a) Trukket
b) 13-15-0-JA, forslaget faldet
c) Forhøjelse af budget trukket, så der var alene

afstemning om gebyrer
27-0-1-JA - ingen ændringer

d) Generalsekretæren ønskede uændret beløb
og forslag om forhøjelse blev trukket
28-0-0-JA

e) Trukket
f) Trukket

Punkt 21 - budget 2004
27-1-0-JA ➔ vedtaget

Punkt 22 - protest mod formulering af regler
a) Trukket
b) SVERAK oplyste, at det ikke var en protest

men en forespørgsel

1. 2. 3. 4.
afstemning arstemning afstemning afstemning

Angelika 12 13 14 14Ehmke

Christel 10 12 (FD) 14 (FD) 14 (FD)Hartmann

Dietmar Sa- 6 (FD) 3 Trukket siggurski

Punkt 8 - FIFe badge for lang tids dommer.
gerning . .
Punktet blev udskudt til dommersemmaret efter
generalforsamlingen. Leslie van Grebst fik FIFe's
sølvnål for 15 års tjeneste som FIFe dommer.

Punkt 14 c - disciplinærkomiteen
Hans Lindberg redegjorde for komiteens arbejde, og
refererede de sager der havde været. Den mest vidt-
gående er KKO der offentliggjorde deres udstillings-
katalog på Internettet inden udstillingens afholdelse.
KKO er fradømt at afholde de næste 2 udstillinger
som straf.

Punkt 18 a - FFF
En længere debat vedrørende problematikken om-
kring shows i Frankrig, hvor der er "kold luft" mel-
lem FFF og LOOF. Tidsfristen for at få en afklaring
har været udskudt med 1 år ad gangen. Der stilles
forslag om, at fristen forlænges til den 1. januar 2004,
og der forsøges skabt en kontakt mellem FIFe ved
bestyrelsen og LOOF hvor der skal søges en fælles
løsning, således LOOF kan arrangere shows efter
FIFe regler.

Punkt 18 c - LCC

Lux Cat Club er utilfredse med disciplinærkomiteen
og mener ikke Hans Lindberg er egnet til posten,
da han ikke vil arbejde1• Problematikken er med
en klub der arrangerer shows i Luxembourg, og
som er registreret som klub i henhold til Lu-
xembourgsk lov. Disciplinærkomiteen har ikke
beviser for, at der er tale om en klub, men alene
at der er tale om en gruppe katte-interesserede
mennesker.
NRR mener at statutterne art. 5 og især 9 bør
ses efter da de ikke er klare.

Punkt 19 - valg af personer
Vicepræsident
Anette Sjodin, 12 stemmer (FD's stemme)
Karl Preiss, 16 stemmer ➔ VALGT for 3 år

Kasserer

Leo van de Haterd, 25 stemmer (FD's stemme)
➔ VALGT for 3 år
3 ugyldige stemmer

Felis Danica 's repræsentanter pu FIFe's GF var
Racehattens Tom Hoj som rådgiver og
Felis Danica 's Formand, Ole Amstrup.

Alle ternmeangivelser er anført som: JA-NEJ-
U rDLOD-FD s stemme, f.eks.: 26-1-1-JA (26 JA, 1

EJ. 1 U~ DLOD. FD stemte JA)

Punkt 5 - godkendelse af dagsorden
Lux Cat Club ønskede en tilføjelse til dagsorden
vedrørende disciplinærkomiteen. KKO og OVEK
utilfredse med fremgangsmåden. Afstemning om
tilføjelsen: 20-6-2-JA
Afstemning om godkendelse af revideret dagsorden:
25-2-1-JA

Punkt 6 - godkendelse af referat fra GF 2002 i
Albufeira
NRR ønsker ikke afstemning om godkendelse fore-
taget før der er truffet beslutning om hvor i statutter
m.m. ændringer skal foretages. Mundikat mangler
oplysning om at Sphy nx skal dømmes i grupper. Æn-
dringer tilføjes som et anneks til referatet.
Afstemning: 26-2-0-JA

Der var til generalfor amlingen 28 stemme-
berettigede lande tilstede. heraf en fuldmagt.

,1J.1 flertal: 21
-:.1:i flertal: 19
Simpel flertal: 15
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I
I

li.

Øverst: Bicolour
Orientaler

I midten: Snouishoe
Nederst: Kyrillisk: Bobtoil

11.

11.

FD undlod at stemme, idet der i de ek iste-
rende regler er anført, at hvis en te ter til-
gængelig, skal den anvendes når påkrævet.
Det er det i dette tilfælde.

3) Katterigodkendelse (sund avl) - TRUKKET

e) Guidelines for dommerelever - ikke til
afstemning

get
8) OVEK
i. Alle forslag trukket
9) AFA . .
i. Anmodning om reduktion af betalmg til FIFe

19-5-4-JA ➔ vedtaget

ii.

f) Forslag fra medlemmer
1) CA

1. Uddannelse af stambogsfører og program til
samme - TRUKKET
Direkte kontakt for FIFe medlemmer til med-
lemmer af korn mi sionerne - TRUKKET

iii. Registrering af Korater med rec s ive gener
-TRUKKET

2) Kynj akettir

1. Forbud mod yderligere nationale restriktio-
ner med undtagelse af helbredsbetingede reg-
ler - TRUKKET
3 BIS i stedet for 5 BIS for JW i I land 26-2-
0-JA ➔ vedtaget

3) NRR

i. 2 måneders frist for klager i.f.m. udstilling
27-1-0-JA ➔ vedtaget
Honorar ti] FIFe's præsident ?-?-?-JA i> ikke
vedtaget

4) Mundikat
1. Anerkendelse af Oriental Bicolour Shorthair

and Longhair 26-2-0-JA ➔ vedtaget
Begrænsning i antal af forslag til GA -
TRUKKET

m. Vedtaget sammen med forslag dl fra Health
& Welfare

5) SVERAK
i. Ændring af standard for ABY/SOM 10-11-7-

NEJ ➔ ikke vedtaget
Ikke særstatus for dommere i Breed Counsils
26-1-1-JA ➔ vedtaget

m. Kløer skal være klipper før ankomst til ud-
stillingshal 25-2-1-JA ➔ vedtaget

6) ZFDS
i. Sidestil DM med IC/IP for at opnå DM 18-9-

0-JA ➔ vedtaget
7) KKO
i. Anerkendelse af Snowshoe ?-?-?-JA ➔ vedta-

get ·11· . 1 d hDømme på ikke FIFe udsti mger 1 an e vor
der er FIFe medlem(mer)
28-0-0-JA ➔ vedtaget
Dommergebyr 28-0-0-JA ➔ vedtaget
Titler før 01.01.2003 10-16-2-JA
➔ ikke vedtaget

5d)
5e)

5c)

4f)

c) Fra Show Kommissionen
1) Ny point skala - UDSKUDT
2) Omorganisering af udstillingsreglerne 24-3-1-

JA ➔ vedtaget
3) Fjerne medlemmers navne fra udstillingsreg-

ler 24-4-0-JA ➔ vedtaget

d) Fra Health & Welfare Kommissionen

1) Ikke anerkende avl på katte med achondro-
plasia og osteochondrodysplasia
22-3-3-JA ➔ vedtaget

2) Restriktioner til EXO/PER, forbud mod par-
ring af to - 2 - PKD(+) katte
13-14-1-UNDLOD ➔ ikke vedtaget
Personlig bemærkning: Det virkede som stort
set alle var parate til at stemme for forslaget,
men en del undlod, da der ikke var tiltro til,
at der ville være en overgangsordning for de
lande der ikke har det nødvendige udstyr.
Sagt på en anden måde; var udstyret til stede
alle steder, var forsalget sandsynligvis blevet
vedtaget.

Forslag 6 og 7 TRUKKET
Forslag 8 og 9 UDSKUDT

Flytning af regler fra generelle regler til
dommerregler og Avls- og registreringsregler

5a) DM 28-0-0-JA ➔ vedtaget
5b) Microchip/øretatovering 27-1-0-JA ➔ vedta-

4d)
4e)

4c)

Ændringer til judges rules . .

4a) Dømme 3 gange før eksamen 1 ny kategon 23.
3-0-JA ➔ vedtaget

4b) Ændring af art. 2.3 og 2.10 27-0-1-JA-> ved-
taget .
Ændring af art. 2.3 antal dommer semmarer
24-3-1-JA ➔ vedtaget
Klager over dommere - TR~KKET
Tilføjelse til art. 5.2.6 teoretisk eksamen 20-
6-2-JA ➔ vedtaget
Slet art. 5.1.10.1 27-0-1-JA ➔ vedtaget

Ændringer til standarden
2a) Himalayan pointed 27-1-0-JA ➔ vedtaget
2b) TRUKKET

Forslag 3: Vedrørende godkendelse af nye ra,

cer og varianter

Begge forslag udsat

tilføjelse til art. 22. c: 27-0-1-JA ➔ vedtaget
TRUKKET
tilfojelse til art. 28. 1: 26-0-2-JA ➔ vedtaget
Forlængelse af regel til 31.12.2008 28-0-0-JA
➔ vedtaget
Ikke anerkende Munchkin 26-2-0-JA
➔ vedtaget
Arbejdsgruppe nedsættes til at gennemgå
statutter og regler 25-3-0-JA ➔ vedtaget
Breeding Counsil skal være selvstændige en-
heder 26-1-1-JA ➔ vedtaget
Omdøb Javanese til Oriental Longhair (EMS:
ORL) og Oriental Shorthair (EMS: ORS)
21-6-1-JA ➔ vedtaget

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

b) Fra Judges & LO Kommissionen
Ændringer til Avls- og Registreringsreglerne

la) Dilute Modifier - TRUKKET .
lb) Avls- og Registreringsregler 4.4.7.2 Arnerican

Curl 27-0-1-JA ➔ vedtaget
le) BENGAL - ny formulering 12-15-1-NEJ

➔ ikke vedtaget
ld) Opdatering af tabel for ikke anerkendt race

-TRUKKET
le) Indsæt tabel for ikke anerkendt race i generel

part - TRUKKET
lf) Slet "alder" fra artikel 4.4.5.1 26-2-0-JA

➔ vedtaget

Dorte Kaae er [orman d for FIFe's Show Commission
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I<illing/un~dy · - nr.: -l . :;:;,; oin
Grcur Dancs Dispr r er. :\lCO l 22
E: -Icuu -tt · Fribt>r!!
0: Trine . ! lansen

Kasti-at - nr.: 5 • 5 ~5 point
McCloud's D'A:rlagnan. i\JC0 e 22
E: Henrik & Jeanet te Srapclfeldt
0: Henrik & Jeanette tap ilfcldt

Hun fertil - nr.: 5 - 550 point
Iah-Ra's Hu. Ar3Y o
E: Gerda Lysg.inrd & Peer Arnundson
0: Gerda Lysgaard & Peer \nrnndsen

n 09 22

0nt

Han fertil• nr.: 1. fi50 p intA
. 'i se n's Frederik. 'L\ n
E: An nel iso · Erik ?\i .scn
0: Ann ,!i:0c · Erik \:'is,;en

4

Ka trat - nr.: 4 • 595 point
IP Europa·s Jacob Haugaard. ~FO
E: Vibeke Telkamp
0: V. & K. Jorgcn en

a

4

Hun fertil - nr.: 4 - 581 point
McCloud's Gorgeous Gina, MCO w
E: Henrik & Jeanette Stapelfeldt
0: Henrik & Jeanette Stapelfeldt

Ra

Han fertil - nr.: 5 - 54 I point A

GIC Fabis Dino, 1 FO n 22
E: Casper & Alan Zindel
0: Charlotte Bergqui L

4

Killing/ungdyr - nr.: 1 - 630 point
Nissen's Grynet, 0RI b
E: Annelise og Erik Nissen
0: Annelise og Erik NissenRoyal Caniii deltog med et foredrag om foder

I midten F/Fe's nye vicepræsident, Karl Preiss

indenfor de sidste 5 år inden eksamen 11-17-
0-NEJ ➔ ikke vedtaget

m. Alle racer skal dømmes efter EMS koder og
ikke i grupper - TRUKKET

12) Felis Danica
1. Forslaget trukket, da det er indeholdt i for-

slag fra SVERAK (se 5.ii)
13) FELIX
1. Anerkendelse af Kurilian Bobtail 16-12-0-

NEJ ➔ vedtaget

Efter generalforsamlingen kom Karl Preiss med en
udtalelse hvori han gav udtryk for, at han ønskede at
samarbejde. Som en følge heraf, trak KKO sin klage
over FIFe's bestyrelse tilbage.

Fodnote:
Hans Lindberg omtalte i sin beretning for di-

sciplinærhomiteen, at han helst ihhe ville haue

arbejde, da det betød at reglerne blev fulgt.

Han besvarede under punktet, at hele homi-

teen selvfølgelig arbejdede med sagerne, men

helst så at der i/die var grund til arbejde i ho-

miteeti - nemlig hvis medlemmerne fulgte reg-

lerne.

Ved siden af Ole Amstrup sidder en af de meget spændende talere
pa FIFe's Generalforsamling, Lorraine Shelton, som er en af
USA's mest kendte kotte-genetikere, og bla. medforfatter pa 4.
udgave afRobi11s011s Genetics for Yeterinarians and. Gat Breeders.

10) FFH
1. Farver for BRI skal anerkendes analogt med

PER/EXO 16-12-0-JA ➔ vedtaget
11. Specifikation af dato for World Show 19-8-1-

JA ➔ vedtaget
11) CSCH
1. Udstillers klub skal garantere for betaling

hvis udstiller ikke dukker op 14-13-1-NEJ ➔
ikke vedtaget

11. Sletning af krav om at dommerelever skal
have opdrættet minimum 1 kat til GIC/GIP
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Titel
tagere

-
GIC' Hnss Pongo
NFO n 23 Fodt: 13-09-01
Opdr.: Heidi & Lena Huss
Ejer: Renate Syltern
Glostrup 02 CAGCIB
Glostrup 02 CAGCIB BIV *
Odense 02 CAGCIB *
Ovorvccn 03 CAGCIB BIV *
Vejle 03 CAGCJI3
Norder tcdt 03 CAGCIB *

T GrusjtJnka'.; Linnea

RUS Fodt: 04-01-01
Opdr.: Ejer
Ejer: uzanne Tralle
Glostrup 02 CA.Cl B
(:lostrup 02 C,\CJB

ord 'r.~te<lt 03 ACI [3 Titel
'' = nomineret

-
ere

Er Kevston Sunflowcr
PER g.33 Fodt: 03-04-98
Opdr.: Charlotte Strange
Ejer: Lis -Lot to Bjurnhof
Madrid Ol CACE
Madrid Ol CACE
Gromitz Ol C \CE *
Koge 02 CACE
Xlulmo 02 CACE BOX
Malme 02 GACE
:\liddelfart 02 CACE
Maribo 02 CACE '~
A. sentoft 03 CACE BIS

GlC Lesnmi's Show Me Heaven
PER g 33 Fodt: 29-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Vejle 03 CAGCIB *
Bags ·ærd 03 CAGCIB *
Assentoft 03 CAGCIB
Norderstedt 03 CAGCIB ,.,
Krusaa 03 CAGCIB

BIV BOX

l ' 1-lampton C'oun·s
Nexus of In liann
BRlg21 F,r!t: :D-Q.j.()l
Opdr. : Ejer
Ejer: -J~L e Rvbakr1 'n ·hurg 02 . C,\CIB
I»astrup 02 'ACII3
Od ns 02 CACI B

IC Regin :w ctndr:ibbl'll
t\fOgs09 Fadt: 14-12-01
Opdr.: unni R. Iv rsnn
l::jc ·: Su. :inne ErihPn
Vej! 3 CJ\ 1B <,

Bn"sværd 03 :\C[B BI\"
Nordl'r;ot dt 03 CACI B

EC Misry Brown s Cheyenne
PER e 33 Fodt: 29-08-98
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten Nielsen
Glostrup 00 CACE BOB2
Rendsburg 00 CACE *
Glad axe 01 CACE BfV
Herlev 01 CACE *
Holstebro Ol CACE BI\ *
Langeskov 01 CACE
Glostrup Ol CACE
Glostrup Ol CACE
Groningen 02 CACE

GIC Silver Vulcanus
af Fredenslund
ABY nsFodt: 12-09-98
Opdr.: Lis R. Friis
Ejer: Elly & Erik Hansen
Muncherstein 00 CAGCIB
Holstebro 01 CAGCIB
Hedensted 02 CAGCIB
Middelfart 02 CAGCIB
Odense 02 CAGCIB
Norderstedt 03 CAGCIB

IC Tndinn Fortuna·s
Garfield de Pablo
NFO d 09 22 Fadt: ·n-o -oi
Opdr.: Ejer
Ejer: Birzit Fnlk · -Iorzcn Ravn
Odense 02 ACIB :,
Vejle 03 C. Cm
Nordcrstedt 03 C CIB Bl

IC Solvinden. Jonny D PI
RX b Fodt: 19-0-!-02

Opcl1·.: :'Ilona ,\hlin
Ejer: :'Il. Skjrr:-hcd, · Ll .. \. I<lu"
l<iiping 03 C':\ 'IO Bl\:
l·hi:;:;l 'holm 03 ',\ [[3

~ord r,;lcdt 03 C,\ClB BOX

GIC Bijeto· Cirkeline
ABY o Fadt: 06-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte Jensen
Herlev 02 CAGCIB BfV *
Arnhem 02 CAGCIB
Xlaribo 02 CAGCIB BfV
Taastrup 02 CAGCIB
Bagsværd 03 CAGCIB
Most 03 CAGCIB

GIP Amadeus Dinardi
SBI a Født: 26-11-98
Opdr.: Fl. Johansen
Ejer: Inge Brønserud
Glostrup 01 CAGPIB *
Køge 02 CAGPIB
Middelfart 02 CAGPIB
Taastrup 02 CAGPIB BOB2
Ljungbyhed 02 CAGPIB
Oslo 03 CAGPIB

I Lesarni's Showtime Ladv
PER r 33 F'cdt: 29- 5-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Jeanette Ytring Juul
Arnhem 03 CACIB
Norderstedt 03 CACIB
Kru å 03 CA IB

IP GI La Forct's lphigL'l1i:I
l\FO n 09 Fadt: 2 .. Q;,.99
Opdr.: Dorte clrup
Ejer: Grit \Ve~sel
Berlin 03 .-\PIB
Berlin 03 C:\P!B
Oden:; 03 CAPI B ''

/

IP Kitara,; Dario Drenir
NFO 11 09 Fuclt: 07-0.J-0:2
Opdr.: J. Poul~ 11

Ejer: Belinda & Martin Lysga:.ml
Odense 03 CAPIB
Hiissleholm 03 APIB ·•
Hi.issleholm 03 CAJ~rn *

IP r-1::irias Nicke Nyliken
CRX :1,; 2-1 Facit: 03-01-02
Opdr.: Maria von Knorrinir
Ejer: Hanne Hende
Odense 03 C <\PIB
Nonier ·tcclt 03 CAPIB BOX
Norderstedt 03 CA.PIB*

ielsen
CACIB BIV
CACIB BlV
CACIB

1 Mistv Brown's Maxine
PER n . Fadt: 23-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten
Glostrup 02
Odense 02
Groningen 02

IC quanna \ an de Marcken
SIA n Fadt: 24-06-00
Opdr.:
Ejer: Lone Ebbesen
Herlev 02 CACIB
Soro 02 CACIB
Norderstedt 03 CACIB

IC Bijeto's Emmeli ofMikkeline
SOM ns Født: 05-12-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte Jensen
Herlev03 CACIB
Odense 03 CACIB
Most 03 CACIB

GIP Mikkeline's Istari lff
SOM ns Fadt: 12-01-97
Opdr.: Vivi Mønsted
Ejer: Trine Jensen
Roskilde 02 CAGPIB
Arnhem 02 CAGPIB
Arnhem 02 CAGPIB *
Bagsværd 03 CAGPIB BOX
Herlev 03 CAGPIB *
Most 03 CAGPIB BIS

GIC Floresta Leao's Reja
NFO f09 22 Født: 21-12-01
Opdr.: Susanne Eriksen
Ejer: Anita & -Iohn Tofteng
Herlev 03 CAGCIB
Stettin 03 CAGCIB *
Odense 03 CJ\GCIB
Hassleholrn 03 CAGCIB
0. by 03 CAGCIB
0 by 03 CJ\GCIB

GIC Bruckmann Andre
MCO n 09 23 Fodt: 16-12-00
Opdr.: R. Sogård
Ejer: Maiken & Brian Trane
Oden e 02 CAGCIB
Groningen 02 CAGCIB BIV
Arnhem 03 CAGCIB
Arnhem 03 CAGCIB
Norderstedt 03 CAGCIB
Norderstedt 03 CAGCIB

I
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tagere

-
CH Mighry Claw's Gnlndricl
NFO d 09 22 Fodt: 11-03-02
Opdr.: Catherine Severin
Ejer: Grit Wc:- cl
V1jlc o;~ CAC BIV *
Berlin 03 CAC BIV
Berlin 03 CAC *

Objektive og
subjekf kommentarer
til klagerne på FDs opdrætterliste over Disciplinærnævnets sager i 2002.

tJl

Af Suzan e
Tralle

byrdefuldt for ælger at fa
varen retur mod tilbaz le-

vering af købe umm ,n el-
ler kul1 oml v r . peci 1t
hvi d r er tale om letfor-
d rvelige varer. Derfor kal
sælger i disse tilfæld have
be ked hurtig t muligt . .\I n
§ 52. tk. 2 orntal r IKKE
forhold. mæ izt n d lag af
kobe umm n. Heri lio-g r så.
at påstand om forhold rnæs-
igt ned lag ikke nodv ndig-

V1s kal meddele ØJEBLIK-
KELIGT. Her kan d r godt
ske en medd 1 lse ener .
uden at rett n fortabes,

I den omdi kut rede ag
krævede kober et forholds-
mæssigt nedslaz i købesum-
men, og det kan man selvføl-
gelig også gor efter en ka-
stration. Køber vil jo beholde
katten, og sælger kan være
ret så ligeglad med, om køber
har en kastrat eller en fertil
kat gående i sit eget hjem.
Manglen er der jo - og køber
har ikke fået den vare, der
var forventet. Endvidere må
det vel anses for byrdefuldt
for kober at have n fertil
hankat gående med en sten,
specielt hvis man har hun-
katte. Den nyeste lærebog
i køberet" skriver, at det er
kutymebestemt, hvornår
der skal reklameres og fri-
sten herfor (selvfølgelig ikke
efter 2 år - så er det slukket
for retten). når der ønskes
forholdsmæssigt nedslag i
købesummen, og at der er
lidt varierende praksis ved
domstolene.

Men at påstå at en ikke
øjeblikkelig indgivet klage
altid er en ugyldighedsgrund

Reklamationsfristen
Flere kritikeres syns-
punkt er, at der skal klages
ØJEBLIKKELIGT. Ellers
har køber mistet enhver ret
til at få erstatning eller for-
holdsmæssigt nedslag i kø-
besummen.

Det er en sandhed med
modifikationer.

I forbrugerkøber der altid
sket en rettidig reklamation
hvis der klages inden 2 må-
neder efter fejlen er opdaget,
jf. købelovens§ 85. Dette be-
tyder ikke, at hvis der klages
efter 2 måneder, at klagen
er for sent indkommet, det
må vurderes konkret, men
inden 2 måneder er ALTID
i orden.

I almindelig køb, KBL §
52, stk. 21 skal der klages
uden ugrundet ophold, når
fejlen er opdaget, hvis køber
ønsker at hæve købet eller
kræve omlevering. Årsagen
hertil er jo, at det er ret så

r flek ibel holdning til det
syn punkt. Enhver form for
erstatningsudmåling og af-
slag i købesummen tildeles
ud fra et rimelirrhed syn -
punkt, og bortfald af ret-
tigheder es ud fra samme
synsvinkel: Er det rimeligt.
at erstatningen bortfalder,
hvi et enkelt punkt i en
kontrakt tilside ættes oo·

I:>

er det et punkt, der bet ·der
noget v sentligt for parter-
nes videre handlemåde?

Det er ud fra denne yns-
vinkel sagerne kal afgø-
res, og forhåbentlig ud fra
samme syn vinkel loven er
affattet.

Da Kattemagasinet nr. 3
kom på gaden rejste der
sig en storm af vrede over
Disciplinærnævnets (DN)
afgørelse i specielt en sag.
Sagen om nedsættelse af
købesummen på 2.500,- kr.
til 1.250,- kr. på grund af at
katten var ensidig kryptch-
orchid. Dertil kom erstat-
ning på grund af de øgede
udgifter til en kastration.
Med i kølvandet fulgte en
del kritik af DN afgørelser i
al almindelighed.

Kritikken kan inddeles i
specielt følgende punkter:

- ikke rettidig anmeldelse
til sælger over fejlen

- prisen på 2500,- kr. er så
lav, at katten kun kan
være solgt som kælekat
brug af egen dyrlæge
trods ordlydenikontrak-
ten

- DN kan tilsidesætte alle
kontrakter efter et skøn,
således at der reelt ikke
er aftalefrihed i Felis
Danica (FD)

Indledning

Kritikerne har tilsyneladen-
de generelt den opfattelse, at
hvis bare et punktikontrak-
tens ordlyd ikke er fulgt, så
kan klager/køber vinke far-
vel til enhver form for kom-
pensation for en mangelfuld
vare fra sælger. Det samme
?ælder klagefrist. Hvis der
ik~e er klaget øjeblikkelig, ja
- sa vanker der i følge den al-
mindelige kontraktsret ikke
en krone.

Loven, litteraturen og
domspraksis har en lidt me-

PR Nebsagers Uppercut
PER a 24 Fodt: 08-09-97
Opdr.: S. Kristensen
Ejer: Lene Balle
Vejle 03 CAP BOX
Bag 'Værd 03 CAP BIS
A ·sen toft 03 CAP BIS

CH Safir von Himmelblå
PER w 62 Fodt: 15-06-95
Opdr.: Inger Mølholt Bak
Ejer: Diana Molholt Bak
Horsens 99 CAC
Aars 02 CAC
A ·sen toft 03 CAC

CH Misry Brown's Satchmo
PER n 33 Fodt: 23-05-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten Nielsen
Groningen 02 CAC
Herlev 03 CAC
Dagsværd 03 CAC

PR Falstria's Glemente
SIA a Født: 02-11-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Lone Ebbesen
Herlev 03 CAP BOB!
Berlin 03 CAP BIS
Odense 03 CAP

CH Vinbæks Bobo
OCI b 24 Fodt: 18-05-02
Opdr.: Sonja Vinbæk
Ejer: Marianne Frost Hindkjær
A ·sen toft 03 CAC BIV BIS
Odense 03 CAC BIV *
Norderstedt 03 CAC

CH Klelofts Grazilia Archibalds
CRX c 09 33 Fodt: 13-11-01
Opdr.: M.L. & J.-E. KJein
Ejer: M. Skjershede & U.A. Klug
Soro 02 CAC
Odense 02 CAC
Dal 03 CAC

CH Karnikaze's Cirkeline
:\1CO a Født: 22-03-02
Opdr.: Brita Rodam
Ejer: Jannie Frederiksen
Vejle 03 CAC
Assentoft 03 CAC
Odense 03 _CAC

CH Indina Fortuna's Hira-lVlia
'FO n 09 23 Fodt: 30-04-02

Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk & Jorgen Ravn
Assentoft 03 CAC
Norderstedt 03 CAC

Jorderstedt 03 CAC

CH Fabis True Tyson
, "FO a 09 :.!2 Fodt: 11-05-01
Opdr.: Churlotte Borgquis:
Ejer: Vibeke & Kjeld .lorgenscn
VC'jlC' 03 CAC BIV *
Mnlmo 03 C. C BIV BOX
Lerum 03 CAC BIV

CH Han Orange -Iunior
from Faroe
BRI d 22 Fodt: 09-07-02
Opdr.: L. Siezerovå
Ejer: Jette Rybak
Most 03 CAC ,·,
Most. 03 CAC *
Krusa 03 CAC
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Suzanne Tralle har i mange ar ·æ ·e.
Disciplinærnævnet juridis k orud 'ej-
ningspunkt. og der ligger ange cl1.s er-
faring bag herid ornfat t nde viden.

En afgang ·ek a m n --o
med for ·tekarakter b ·agte uza n nc
Iørs t bl ::Vlinisteri t for Off ntlige _\rbej-
der, og efter et par ar til , 'liljorninist :·i c
hvor hun lige iden h r va 'etaaet en L er

række funktioner. der inkluderer j L. disk
rådgivninrr af mi 1i t ·en. klazese gsaf-
gorel r, juridisk radzi nina f po iti og
dornstol i . a er v dr. rniljo sporgsrnål.

· g sbehandlinz i Ov rfrcdninrrsn vn t

(nu 1 la turkl gen vn t). und :.Tis.1· r g
på en lang r k ke uddannel scsstcd ~r.
h runder Politiskolen, D, nrnar ·s For-
valtningshoj kole. o~ Den Konu runale
Hojs kele, juridisk rådgivning pa stor
miljøprojekter i L itlan . i au 'n og Po-
l n, EU forhandlinz og harmoni: rirur f
miljølovgivning. Suzanne r m dforfatt r
af lærebog i Miljoox rvågn ing o0• hånd-
hævelse.

Suzanne har også mang års erfa-
ring fra katteverden n som opdrætter af
Russian Blue under tarnnavnet Gru -
jenka s.

Disciplinærnævnets Jurist,
Suzanne Trolle

Miniportræt:
Epilog
Når der skrives kontrak-
ter, skal dis e selvfølgelig
vær~ lovlige, for tåelige og
venlige. Køberne har ikke
gjort andet end at ønske at
købe en kat. Og det er et
ympatisk trs k, k u' man

da synes.
Forbrugers tyre lsen

har på in hjemmeside
www.fs.dk mange udmær-
kede råd om køb og ælgere
kan og å lære ved at læse
med. Men Forbrugerstyrel-
sens råd omhandler kun
forbrugerkøb. Så hvis man
ikke er erhvervsdn. ende i
købelovens forstand, å har
man mere handlefrihed, når
kontrakten skrives.

Det ille være trist, hvis
kontrakterne af forskellige
grunde efterhanden bliver
så indviklede at man skal
tage sin advokat med på råd
inden købet af en racekat.
Visse indlæg på opdrætter-
listen synes at antyde denne
løsning.

Skal vi love hinanden
at så langt ud kommer vi
aldrig?

Suzanne Tralle
Formand for DN i 2002

Fodnote:
1 .Stk. 2. Vil keberen hæve

hebet, eller vil han kræve ef-
terlevering eller omlevering,
skal han uden ugrundet op-
hold give sælgeren meddelel-

se derom, og har ellers tabt
sin ret til at afvise genstan-
den eller kræve efterlevering
2 Køb. Dansk indenlandsh

hebsret v/Joseph Lookofsky

- 2. udgave 2002

mer. at der er tal~ om det
rene bondefangeri. Der er
i debatten nævnt en ag,
hvor en kat kostede normal
pris + 3 gratis parringer på
et sted anvist af sælger. Her
får man fornemmelsen af, at
køber ikke helt er klar over,
hvad en parring er værd, og
at hun/han kan ifalde er-
statningsansvar, hvis kat-
ten - efter at ha' strintet
hjemmet i sænk - kastrere
i "utide". Der til kommer ti-
den og transportomkostnin-
gerne ved at bringe katten
der hen , hvor sælger finder
det for godt.

Hvis kontrakten havde
sagt: "Kat 6.000,- kr.+ 3 par-
ringer + transport + din tid
= ca. 18.000,- kr.", så er det
helt sikket, at køber havde
forstået kontraktens ordlyd.
Om kontrakten så var blevet
underskrevet, se - det melder
historien ikke noget om.

Domstolene kan også
tilsidesætte kontrakter og
aftaler, hvis de skønnes
urimelige, så det er ikke en
epokegørende nyskabelse, at
Disciplinærnævnet nu også
kan.

Og på spørgsmålet om
hvad det egentlig vedkom-
mer FD, hvad voksne men-
nesker skriver i deres kon-
trakter, så er svaret vel
egentlig ganske enkelt:

Det kommer ikke FD
ved, når parterne er enige
om ordlyden og har forstået
kontrakten begge to, men det
er vel de færreste interesse-
foreninger, der ønsker pas-
sivt at se på, at deres med-
lemmer får nybegyndere til
at indgå stærkt byrdefulde
og urimelige kontrakter.
Nye kattekøbere er måske
kommende medlemmer og
måske også - hvis de får en
god behandling - kommende
opdrættere. Kort sagt: Det er
dem, der er fremtiden.

regningen blev skønsmæs-
sigt nedsat med 500,- kr.,
idet det ikke kunne udeluk-
kes, at sælger fik rabat hos
sin dyrlæge, fordi hun var en
god kunde.

Så det må vel konklude-
res, at ikke enhver udgift til
dyrlæge uprøvet går gennem
Nævnet. Sælger vil altid få
lejlighed til at udtale sig og
i så god tid, at egen dyrlæge
kan kontaktes.

I den konkrete sag fik kø-
berne erstatning, da Nævnet
ikke fandt at brug af egen
dyrlæge var en erstatnings-
udelukkelses grund, men
erstatningen blev nedsat,
fordi egen dyrlæge blev an-
vendt. Det er selvfølgelig en
rimelighedsbetragtning, og
hvad der er rimeligt kan jo
altid diskuteres. Men på den
anden side findes det heller
ikke rimeligt at gå ud fra, at
Nævnet vil godtage en hvil-
ken som helst udgift, specielt
da der sidder en dyrlæge i
Nævnet.

DN kan tilsidesætte alle
kontrakter efter et skøn,
således at der reelt ikke er
aftalefrihed i FD

Sådan lyder det fra man-
ge debattører, og de har ret.
Men det er ganske urimeligt
at bebrejde FD, at vi ikke
har total aftalefrihed. Det
er en mere politisk end en
juridisk sandhed, at der er
aftalefrihed i Danmark. Vo-
res aftalefrihed er begrænset
af ganske mange forskellige
love ,og eksempelvis kan
reglerne om forbrugerkøb i
købeloven IKKE fraviges til
ugunst for køber i en kon-
trakt. Hvis en opdrætter al-
ligevel fraviger en bindende
regel i en kontrakt vil en
sådan "aftale" ikke blive til-
sidesat. Den er nemlig ugyl-
dig fra starten. En såkaldt
nullitet, som ingen behøver
rette sig efter.

Der kan blive tale om at
tilsidesætte en gyldig af-
tale, hvis Nævnet fornem-

koutruktcu
Ganske mange kontrakter
kræv "'r. nt kober skal bru-
ge sælgers d) rlæge for at
få manglen konstateret, og
nogle debattører på opdræt-
terlisten har i deres indlæg
gjort gældende, at hvis dette
ikke sker, så må det betyde,
at køberne når de bruger
egen dyrlæge, har mistet
retten til at få udgifterne
dækket. Desuden er det an-
ført, at købers dyrlæge nok
vil foretage unødvendige og
dyre tests, blodprøver, be-
handlinger og meget andet
godt når sælger nu alligevel
skal betale hele gildet.

Køberne har til gengæld
en vis mistillid til sælgers
dyrlæge og tror, at han/hun
udelukkende vil varetage
sælgers interesser og kun
behandle katten nødtørftig
og måske "overse" noget.
Derudover har køber oftest
et ønske om at bruge egen
dyrlæge, der skal behandle
katten fremover.

Her må man også afveje
de modsatrettede interesser.
De færreste vil vel acceptere
ved mangler ved fast ejen-
dom, at kun en skønsmand
udpeget af sælger kan af-
gøre, om der er tale om en
mangel.

I den konkrete sag gen-
nemgik Nævnets dyrlæge
regningerne, og poster, som
hun IKKE fandt strengt nød-
vendige (eksempelvis en la-
boratorieprøve for øremider
- "det kan man straks se"),
blev trukket fra. Dernæst
blev regningerne sendt til
sælger med anmodning om
en udtalelse om, hvorvidt
hendes egen dyrlæge kunne
gøre det billigere. Hvis dette
var tilfældet, ville Nævnet
nedsætte beløbet til det be-
løb, som hendes egen dyrlæ-
ge fandt rimeligt for behand-
lingen. Nævnet modtog ikke
svar på forespørgslen, og

Brug af egen dyrlæge
trods ordlvden i._ .

forstået således. at køber så
har mistet enhver ret efter
kobeloven og er udelukket
fra at få et forholdsmæssigt
nedslag i kobesummen og en
evt. er tatning. det er gan-
ske enkelt ikke korrekt.

Prisen
Der synes at være en gene-
rel opfattelse blandt opdræt-
terne om, at for 2.500,- kr.
kan man ikke få meget kat,
og at prisen er så lav. at kø-
ber måtte forvente en fejl-
befængt vare. Synspunktet
har vel også lidt rod i, at
opdrætterne gerne vil ha' så
hoje priser som muligt for
deres katte.

DN mener stadig, at
såvel Forbrugerstyrelsen
som domstolene vil tage ud-
gangspunkt i den konkrete
pris (som ikke kan anses for
at være mistænkelig lav)
og vurdere manglen ud fra
den. Verden er mere nu-
anceret end de priser, som
opdrætterne hævder, de får,
og der er ganske mange op-
drættere, der får betydelig
mindre for deres katte (og
indrømmer det) end visse
storopdrættere.

DN, der skal afgøre en
konflikt mellem 2 uenige
parter, må selvfølgelig tage
udgangspunkt i de faktiske
omstændigheder mellem
parterne. Og hvad domme-
ren i "det mørke Jylland" -
der altid har fået sine katte
fra en gård i nærheden -ville
mene om en KAT til 2.500,-
kr. tør man knap nok tænke
på. Der sælges sunde og ra-
ske racekatte med stamtavle
hver eneste dag til priser un-
der 2.500,- kr. uden restrik-
tioner, og DN har ikke i den
konkrete sag vurderet, at
2.500,- kr. var så lidt, at kø-
ber måtte forvente en defekt
vare - specielt da kontrakten
ikke forbød avl på katten.
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a, trt p

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

"Det er svært at være COOL n o • ·a, ar man 1 t1 e og utide klør
sig over det hele"

PROGRAM VET + CAPSTAR'VET = ÆG + LOPPER FJERNES
_ :'.c. -, I Il! PYR.\ I

Det er ret enkelt: Hvis man fjerner lapperne men ikke lappernes
æg • .

' sa har man kun fjernet 5% af problemet. Derfor vil en dob-
beltløsning spare din kat for en masse klø. Med capstar" Vet fjer-
ner du effektivt alle de voksne lopper i løbet af et døgn. Med
Program® Vet forhindrer du æg og larver i fremover at udvikle sig

En dobbeltløsning der giver pote, når loppekrisen kradser

l

Hugo
Th: EC
Bu skehojs

Bamse, Ejer:
Helle Schul:
M idt te:

Ch Nessie af

Lundeskove,
Ejer: Helle
Scliulz

th: La Chatte
Kuld, opdr:
A1111etle Hoj
Jen en

Nederst tv:

Hentzels

Fanta tika

Antoinette,
ih: Hentzels V

Horio, begge
opdr.: Irene
Hentzel

British Shorthair
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Forretningsudvalget har truffet
folgende afgørelse:
Et enigt forretningsudvalg har
be temt at Ingrid Madsen til Jan
Høyer og Tina Michael en skal be-
tale kr. 3.500,- senest den 5. juni.
2003.
Et enigt forretningsudx alg udta-
ler: Vi finder at købelovens afsnit
om forbrugerkøb finder anvendel-

e på købet. Vi finder den af di-
sciplinærnævnet trufne afgorelse
korrekt, h orfor vi stemmer for at
stadfæste denne i sin helhed.

Denne sag har været anket til
FU.

For så vidt anzar æl ers ind-
vending mod d n man er lfu lde
mailkorre pondance opl ·· ·e . at
Nævnet ikke har rillact d nne
kone pondance terre vægt. idet
den ikk pecielt bidrager il en
bely ning af agen. · ævnct h, r.

om ovenfor anfort, tillaat d 2
dyrl er. rklæringer to· vægt ·
bedømrn l n af ag n.

Såfremt par tern ikke efter-
kommer 1 ævnet afgorel , vil

Jævn t indbrinze arr n for F

m d henblik på videre behand-
ling f "ag n. jf. v dts grern •s
6, tk.3.

Nævnets afgore1 ~ kan inden -!
uger påklage til F . jf. vedr. g-
tern .. § l, tk. :.. Klao- 'n til F
ind endes til Di iplin· rn· \·n t,
jf. vedtægtern s -L stk. 3.

edtægterne for Nævn t r tid-
ligere fr msendt.
C. . Jan Ho: r og Tina
Micha lsen. Eigilsgade 1-L 3. tv .
2300 København S

blandt andet anført at mailkor-
respondancen ikke er komplet
men at du ikke er i tand til at
bevise det fuldt ud. da du har haft
et computersammenbrud. Derud-
0:er anfører du at du finder. at
Tm~ og ~an er blevet kompense-
ret for fejlene ved returnering af
de 2,000,- kr. , og at de er blevet
tilbudt en erstatningskat os en-
delig anfører du, at helb1'.ed;pro-
blemerne kan skylde . at katten
er blevet stres et.

Disciplinærnævnets afgørelse
Disciplinærnævnet har afholdt
møde den 2. februar 2003. På
mødet var 5 medlemmer repræ-
senteret. Der var blandt medlem-
merne enighed om at katten led
af alvorlige fejl og mangler, og at
disse mangler var til stede ved le-
veringen. Derfor er køberne i hen-
hold til Købelovens § 42 beretti-
gede til et forholdsmæs igt afslag
i købesummen. Da katten er solgt
til 7.000,- kr., og da værdien af
katten skønsmæssigt anslås til at
være 1.500.- kr. og de 2.000,- kr.
er allerede tilbagebetalt, pålæg-
ges du at tilbagebetale køberne
Jan Høyer og Tina Michaelsen
yderligere 3.500,- kr. senest den
10. marts 2003, jf. vedtægternes§
6, stk. 1, pkt. l.

Nævnet har i sin afgørelse
navnlig lagt til grund, at katten
ved leveringen led af væsentlige
mangler, der kræver dyrlæge-
behandling, og at disse mangler
ifølge de 2 medsendte dyrlæge-
erklæringer bevirker, at katten
må anses for at være uegnet til
avl og opdræt. Prisen på katten
med de omtalte fejl og mangler
har Nævnet skønsmæssigt sat til
1.500,- kr., således at 3.500,- kr.
yderligere skal tilbagebetales ef-
ter købelovens § 42, stk. 1, som et
forholdsmæssigt nedslag af købe-
summen.

•J_

Sag nr. 02-07a

Ingrid Madsen
Vejlby Vænget 156
8240 Risskov
I et brev af 6. november 2002 har
Jan Høyer og Tina Michael en
klaget til Disciplinærnævnet over
køb afkatten Flaming Star's Cheri
Babe hos dig.

Som årsag til klagen har Tina
Michaelsen og Jan Høyer anført.
at katten, der er købt som udstil-
lings- og avlskat for kr. 7000 - ,
har så mange og store fejl, at den
må anses for uegnet til udstilling
og opdræt. Ved købet blev der ud-
færdiget en kontrakt, hvor der blev
lovet en refusion på katten, hvis
en hjørnetand ikke voksede kor-
rekt frem. Tanden voksede ikke
korrekt frem, og det har siden
vist sig, at katten har fået endnu
en fejlplaceret tand, da en anden
hjørnetand i overmunden er vok-
set frem i ganen på hende. Der-
udover mangler katten det øverste
tårepunkt i begge øjne og har en
tydelig entropion (indadrulning af
øjelåg, så hårene kan nå hornhin-
den) på den inderste del af begge
de underste øjenlåg.

Til belysning af sagen er der
til klagen medsendt 2 dyrlæge-
erklæringer fra 2 forskellige
dyrlæger, samt en omfattende
mailkorrespondance, der ifølge
klagen er ucensureret. 2.000,- kr.
er refunderet ifølge kontrakten
på grund af den forkert placerede
hjørnetand. Køberne kræver nu en
yderligere refusion på 4.000,- kr.,
da opdrætteren tidligere har solgt
kælekatte til 1.000,- kr. Tilbud om
en erstatningskat er blevet afslået,
da køberne ikke stolede på, at de
selv kunne vælge katten.

Disciplinærnævnet har anmo-
det dig om en udtalelse i anled-
ning af sagen. Du har i et brev af
lO. januar 2003 givet din version
af sagsforløbet. Du har i dit brev

-----------111111111111111--
Afgørelser fra

Disciplinærnævnet

600,-

World Show tema-nummerBlad 6,
2003

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

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

DK Mount Maria King
ORI b 24
Far: Haslunds T'ato, SIA n 21
Mor: Bellamis' Beefeater, ORI n 24
Lissen Birkelund
Ejlbyvej 48
5471 Søndersø
Tlf. 64 84 13 88

IC DK Hass Pongo
r-.:FO n23
Far: Pr Flore ·ta Leao's Basil Mus,
NFO d 0923
Mor: Elkington's Inka
NFO a 0923
Renate Syltern
Møllegade 39, 6310 Broager
Tlf.: 71449941
renatesylternfihotmail.com

IC Fabis Damian
NFO es 09 23
Su anne & Vagn Andersen
Hojbyvej 37. Hojby, 4320 Lejre
tlf. 46 48 28 07
fax 44 53 17 11
juettestuerrå vip .cybercity.dk

EC Haslund's Ramses
SL.\ n. Fodt: 26.9.1998
Far: EC Sepp
Mor: Player's Ur ula
Connie Grøn
Brolæggerpladsen 8, 2635 Ishoj
Tlf./Fax: 43 73 45 08

Rex
Blad 5.
2003:

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

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

1/4 side: kr. 300.- 1/2 side: kr.

Racepræsentationerne fortsætter i 2003:

Avlshanner
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Ring på telefon: 72 14 14 72

og fa oplyst nærmeste forhandler

Bemærk, at Catrine Kattegrus
indeholder 7 ,S kg

Der fyldes ca. 5 cm karregrus i kartebakken. Kattens urin og afforing danner

hurtigt små. kompakte klumper, der let fjernes.

Det betyder, at kun en meget lille del af det kattegrus, er er i bakken, al

udskiftes lobende, og derfor er produktet utroligt dr ~r.

Vi kender problemerne med kattegrus
- enten absorberes urinen og lugten ikke rilstræ kel i t gode,
det klumper for dårligt, eller ogsa gar klump rn i stykker,
når man forsager· at ~erne dem!

Catrine Kattegrus
er særdeles økonomisk i brug!

Det nye, effektive Catrine K tcegrus er fremstillet ar mikro-benronu, som er et

naturligt og mil] venh t produkt. Mrkro-bentonit udm .rker ,g ·d at

absorbere væde hurtigt og danne små, kompakte klumper, Sd lugtgener og

bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holde, nemt ren, frisk og ror - og

samtidig horer produktet til de mind t stavende.

I Catrine Kattegrus er det lykkcde ark mbinere alle de egenskaber. der

sikrer en optimal losning på de problemer, der er ved brugen af rradirionel!e

kattegrusprodukter.

Nu kan problemerne øses med
Catrine Kattegrus.

(attegrus

Jeg blev kontakte~ af en dam_e, som var interesseret i
en hvid Skovkat, Jeg _h,avde til salg. Jeg satte et krav
ornat hun skulle stenh~eres, og derfor var prisen ikke
så høj for katte1;. Hun fortalte at hun var pensioni t
og ikke havde sa mange penge om hun havde mulig-
heden for at afdrage hende. Jeg har solet kat på d

d bl • b c nmåde før, u en pro emer, sa d t kunne hun godt.
Jeg ~ar ude ho~ dame1;1 som bor i Holbæk med

katten, Jeg sad der 1 ca. 1 time. Hende andre katte i
lejligheden varpæne, man kunne ikke ætte en finger
nogen steder pa at der

0
~mlle være noget galt. Alt var

i den fineste stand. Sa Jeg drog hjem med god sam-
vittighed. Vi a±:talte h_vor~år det første afdrag kulle
falde. Damen ringer til m1g en uge efter at hun havde
fået katten, at nu var hun steriliseret, og at det var
gået godt, jeg bad om at _få ~n kvittering tilsendt, så
jeg kunne se at det var rigtig, der forklarede hun at
den kunne hun desværre ikke lige finde, hhrnmrn
tænker jeg, den kan da ikke bare forsvind sådan
uden videre, så kort tid efter.

Betalingen kom imidlertid aldrig - hver gang hav-
de hun en undskyldning om manglende pension etc.
og til sidst sagde jeg stop, nu ville jeg ikke mere. Jea
sagde til damen, at jeg kom for at hente min kat. nå;
jeg kom hjem fra møde. Det blev hun jo meget ked af
at høre, men det kunne ikke blive anderlede .

Da jeg kom for at hente min kat, blev jeg meget
forskrækket. Min tøs løb langs panelerne. var me-
get skræmt. Hun var simpelthen så tynd så man
tydelig kunne se hendes hofter. Dernæst ser jeg. at
alle huskatte, på nær en er skiftet ud. Der var en
meget stor fertil hankat, han var fyldt med sår i ho-
vedbunden. Jeg spurgte hende, om hun havde ham
i behandling for dette, det havde hun ikke opdaget,
hun havde »kun« haft ham i 14 dage. Jeg spurgte til
alle de andre katte og hun forklarede mig at der var
nogle af hendes venner, der gerne ville have dem, så
det havde de fået.

Jeg sætter katten direkte i karantæne på et væ-
relse, jeg tør ikke andet. Hun bliver tjekket for lop-
per og øremider. Jeg kan IKKE finde noget tegn på
at hun er steriliseret, intet pels er klippet og ingen
ar. Jeg tænker mit, og er bare glad for at jeg kom og
hentede min tøs i tide, inden det gik helt galt. 2 dage
senere kører jeg hende til dyrlæge for at få hende
testet : hendes nyre og lever er normal, me1: FIV &
FELV kunne vi ikke tage før tidligst 14 dage til 3 uger
efter. Til min store glæde er hun IKKE smittet. Jeg
har aldrig været så nervøs før. .

Jeg har så senere fået at vide at damen er mama-
depressiv, og ikke tænker på at hun er ved at gøre
dyrene fortræd, og ikke tænker på konsekvensen af
hendes handlinger, hun søger tryghed hos katten~.
Men jeg mener ikke at kattene skal betale den høje
Pris så derfor vil jeg gerne advare imod he_nde.

I kan kontakte mig for flere oplysninger på:
mosters@tdcspace.dk

Venlig Hilsen
Mosters

Tanja Petersen

Advarsel mod kattekøber!!Udarbejdet afpens. toid~on-
sulent og studiekredsled·;~ ·

studiekreds Vest, , i•~"
Hans H. Ibsen, EsbjerjJ"
tlf. 75 15 35 45, .. ,}

joynesnesbi@esenet.dk/ ·
·: .~.:i

den anses som erhvervsmæssig i
momslovens forstand.

Bemærkninger :
Ved omsætning forstås alle de ind-
tægter, som virksomheden har.

Udenfor Told-Skats godken-
delsesområde kan det oplyses,
at event. bistandsmodtagere, der
hører under kommunen, kan på
eventuel forespørgsel meddele, at
de har en hobbyvirksomhed, som
ikke giver skattepligtige indtæg-
ter men derimod underskud. Dette
skal selvfølgelig være tilfældet og
reglerne om hobbyvirksomhed
skal være opfyldt.

Personer, der modtager over-
gangsydelse eller efterløn fra deres
fagforening, kan ligeledes på even-
tuel forespørgsel derfra meddele,
at de har en hobbyvirksomhed,
som ikke giver skattepligtige ind-
tægter men derimod underskud.
Dette skal ligeledes være tilfæl-
det og reglerne som ovenfor skal
være opfyldt.

2. Om virksomhedens omfang er
af en vis størrelse.

3. Om der er udsigt til, at virk-
somheden før eller siden vil
give overskud.

4. Om virksomhedens eksistens
forudsætter, at ejeren har sta-
bile indtægter fra anden side for
at neutralisere et underskud.

Erhvervsmæssig salg af hunde/
katte medfører momsregistre-
ringspligt, hvis omsætningen over-
stiger 50.000 kr årligt. Told-Skat
har i flere år praktiseret en regel
om, at afsætning af op til 2 kuld
årligt som hovedregel ikke kan an-
ses som erhvervsmæssig i moms-
lovens forstand. Reglen om 2 kuld
kan dog ikke bruges i tilfælde, hvor
der drives virksomhed med salg af
levende dyr, hvorved bl. a. forstås
fra kennel-virksomhed og dyre-
handel. Landbrugsvirksomhed i
øvrigt anses ikke som salg af le-
vende dyr i relation til 2-kulds-
reglen.

2-kulds-reglen er lavet for at
have en rettesnor om, hvornår det
tydeligt er hobby. Ved flere end 2
kuld årligt kan det efter ovenstå-
ende glide over i erhvervsmæssig
virksomhed.

Jydsk Race Katteklubs regler
vedrørende godkendt katteri ved-
rører kun påkrævet indretning af
de lokaler, som kattene opholder
sig i. Såfremt disse regler kan op-
fyldes, kan man søge om at få sit
katteri godkendt. Som bevis for
godkendelsen får man udleveret
et godkendelsesbevis. At være i
besiddelse af et sådant bevis kan
ikke i sig selv begrunde, at virk-
somheden anses som erhvervs-
mæssig i momslovens forstand.

Det samme gælder en virk-
somheds eventuelle besiddelse af
et kennel-mærke, der ej heller i sig
selv kan begrunde, at virksomhe-

1. Om der inden virksomhedens
start har været foretaget un-
dersøgelse af lønsummen/ ud-
sigterne til rentabel drift, her-
under om der har været lagt
drifts-og likviditetsbudgetter.

Nedenstående er gennemgået
og godkendt af Told-Skat:

fgiftspligtige per oner er juridi-
ske eller fysiske personer, der dri-
ver selvstændig okonomisk virk-
~ omhed. Omsætningen kan være
over 50.000 kr årligt uden at man
skal være momsregistreret. så-
fremt der ikke drives selvstændig
økonomisk virksomhed.

Hobbyvirksomhed anses ikke
om okonomisk virksomhed. Hob-

byvirksomhed er kendetegnet
, ed, at virksomheden typisk er et
udslag af en personlig interesse
(hobby) og hvor ejeren ofte selv
deltager i virksomheden. De pri-
vate formål er således afgørende
for det økonomiske udbytte. Dis-
se private formål kan f. eks. være
sportsinteresser såsom ridning,
hestevæddeløb, sejlads m.v., eller
det kan være dyrehold som f. eks.
ponyer hunde, katte, kaniner,
høns og lign.

Afgrænsningen mellem hob-
byvirksomhed og økonomisk virk-
somhed/ erhvervsvirksomhed er
normalt den samme i både moms-
og skattemæssig forstand.

Afgørelsen af, om der på det
momsretlige område er tale om
økonomisk virksomhed eller hob-
byvirksomhed, træffes på grundlag
af en samlet, konkret vurdering af
virksomheden, hvor alle relevante
forhold må inddrages.

De relevante forhold, der har
været lagt vægt på i praksis, er
flere forskellige.

Der kan nævnes nogle enkelte
forhold:

Hobbyvirksomhed
salg af killinger/katte
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Er det sundt at have kæledyr?
af Lektor i klinisk psykologi Thomas Nielsen, mag.art. psyk.
- med tilladelse sakset fra "Forskningsnyt"

Tilia Noca's

Yonatlian

Kilde: Allen, K., Blascouicli
& 1/lendes, W. B. (2002).
Cardiouasculo r React i ity
and the Presence of Pet ,
Frierids, and Spouses: Tlie
Trutli Aboul Cais and Dogs.
Psychosomatic o/ledici11e, 64,
727-739.

te mål for kropslig sundhed
( vnen til hurtigere at falde
til ro efter en ophidseride"
begivenhed) var kæledyrs-
ejerne bedre stillet end de
der ikke havde kæledyr.

Alt i a1t giver d nne
under øgelse meget Lærk
tøtte til den udbredt . men

hidtil ikke særlig velu,nder-
byggede antagelse at det
kan hjælpe til ro og fred i
sindet at have et kæl dyr.
samt at denne psykisk ro
kan m dføre en krop lig ro
- dvs. mindre opstande} e i
pul og blodtrvk - om iz n
kan være af stor betydning
for den fysiske sundhed til-
stand. Om det også gælder
"lavere stående" kæl dvr

om fugle. fisk og krybdyr.
kan denne undersøge} e dog
ikke ig nozet om.

af vennens tilstedeværelse
~en der i den første stress
s1tuatio~ (hovedregning)
var en direkte forværrinø i
stresstilstanden som foJ~e
af vennens tilstedeværelse
(man var må ke ek tra rier-
vø for at regne forkert. når
vennen hørte på")

Når for øgspersonerne
havde selskab af deres ægte-
fælle (men hverken kæledyr
eller kat) var der ingen klar
forsl~el på de der havde og de
der ikke havde et kæledyr.
Men hvis kæledyrs-ejerne
havde selskab af både deres
kæledyr og deres ægtefælle,
var de igen mindrø stressede
- på puls og blodtryk - end
de der havde selskab af både
en ægtefælle og en ven.

Det er også interessant,
at kæledyrs-ejerne gennem-
gående 'kom sig" hurtigere
efter en stressp riode, end
de, der ikke havde kæle-
dyr, dvs. at de forstnævnte
hurtigere kom tilbage til
hviletilstanden m.h.t. puls
og blodtryk efter en af de
to stresspåvirkninger. Det
gjaldt både generelt og spe-
cielt meget når kæledyrene
var tilstede så også på det-

l .-n}edyr (både katte ogog {o-,

hunde). . •
Resultaterne viste, at nar

forsøgspersonerne var alene
. mmet var der klar forskel
iru

0 de der havde og de der
pa ' 11ikke havde kæ

0
le~yr ~ eredc

inden stresspavirkmngerne
begyndte, og uden at kæle-
dyret var tilste~e. Kæledyrs-
ejerne ha~rde_ bade en lavere
puls i hv1let1lstanden og et
lavere blodtryk (både det
systoliske og det diastoli ke
blodtryk). Forskellen i puls
var lige stor for mændenes
og kvindernes vedkommen-
de, men forskellen i blodtryk
var noget større for mænde-
nes vedkommende. Det er in-
teressant fordi mænd oftere
end kvinder dør af følge-sy g-
domme til højt blodtryk. Men
som tidligere nævnt ved man
ikke hvad der er årsag til
hvad i denne forbindelse.

Til gengæld kunne man
helt sikkert se hvad kæle-
dyrene var "årsag" til ved
at sammenligne stigningen
i puls og blodtryk under
stressperioderne hos de kæ-
ledyrs-ejere der var alene,
og de der var sammen med
deres kæledyr. Det viste
sig ved begge stress-situa-
tioner, at de kæledyrs-ejere,
der var sammen med deres
kæledyr, reagerede med en
langt mindre stigning i både
puls og blodtryk end de kæ-
ledyrs-ejere, der ikke havde
selskab af deres hund eller
kat. Nu kunne det tænkes,
at det blot var det at der var

'"nogen" i rummet der hjalp,
så derfor sammenlignede
forskerne resultaterne fra
kæledyrs-ejerne med resul-
~aterne for den gruppe, der
ikke havde et kæledyr men
en ven med til undersøgel-
~en. Det viste sig, at vennen
ikke hjalp nær så meget som
kæledyret! Ved den anden
af de to stress-situationer
(hånden i isvand) var der
kun b '. en eskeden dæmpning
af stresstilstanden som følge

erne, som regel dagligstuen
eller spisestuen, gennemfør-
te en stresstest. Først blev
den person der skulle under-
søges påført et apparat der
konstant målte blodtryk og
puls. Derefter blev han eller
hun udsat for stresspåvirk-
ning nummer et: En van-
skelig hovedregning under
tidspres i fem minutter. Så
fulgte en femten minutters
hvilepause, og derefter star-
tede stressperiode nummer
to: Forsøgspersonen blev
bedt om at anbringe sin
højre hånd i en spand med
isvand i to minutter. Det
er temmelig pinefuldt, men
ikke skadeligt. Så fulgte igen
en femten minutter hvilepe-
riode, og derefter sluttede
eksperimentet.

Det særlig interessante
ved dette eksperiment var
nu, at man sørgede for, at
forsøgspersonerne en ten
var 1) alene i rummet (kun
sammen med forsøgslederen,
der befandt sig udenfor for-
søgspersonens synsvinkel),
2) sammen med sit kæle-
dyr eller - for dem der ikke
havde et kæledyr - sammen
med sin nære ven, 3) sam-
men med sin ægtefælle eller
4) sammen med både ægte-
fælle og kæledyr eller ven.

Det viste sig, at der ikke
var den store forskel i resul-
taterne hvad enten forsøgs-
personerne var mænd eller
kvinder eller om kæledyret
var en kat eller hund, så i
den følgende oversigt over
resultaterne taler vi for det
meste blot om forsøgsperso-
ner (både mænd og kvinder)

Men kan det også være
sundt at have et godt og
nært forhold til et kæledyr
som en kat eller en hund?
Det er der faktisk tidligere
lidt spredte undersøgelser
der kunne tyde på, således,
at især enlige mennesker
med kæledyr kunne se ud
til at være delvis beskyttet
mod stressende følelser af
ensomhed, og måske også
mod andre kilder til stress.

Man kan dog ikke vide
med sikkerhed, hvad der
er årsag til hvad i den slags
undersøgelser. Det kan
selvfølgelig være, at det er
kæledyret, der er årsag til
mindre stress, men det kan
teoretisk også være den an-
den vej rundt, således, at
mennesker, der af andre
grunde er mindre stressede
også er de, der anskaffer sig
et kæledyr.

I et forsøg på at trænge
til bunds i dette problem
om kæledyrenes eventuelle
helsebringende effekt har
et forskerhold fra New York
nu udført den vel nok mest
grundige undersøgelse over
spørgsmålet. De tre forskere
startede med at finde frem
til 240 ægtepar (i nogen-
lunde samme alder og ind-
tægtsklasse), hvoraf de 120
havde et kæledyr (enten kat
eller hund), mens den anden
halvdel af ægteparrene ikke
havde et kæledyr. De ægte-
par der ikke havde et kæle-
dyr havde inviteret en "nær
ven" med til undersøgelsen.

Derefter besøgte forsker-
ne hvert ægtepar i deres
hjem, hvor man i en af stu-

Vi har flere gange tidligere
i Forskningsnyt været inde
på undersøgelser, der på for-
skellig måde viser, at det er
sundt både for det psykiske
og fysiske helbred at have
gode og nære kontakter med
andre mennesker, som især
kan være nyttige til at hjæl-
pe både praktisk og følelses-
mæssigt i nødens stund.
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Øverst tv:

Astrid af Kambyses,

Nr. J. Killing I Ungdyr

2. rækhe th:

Hinunaleya Dia Ch azari,

nr. 6. Kastrat.

2. ræhhe tv:

Llandars Naomee,

Nr. I. Killing I Ungdyr

Øverst th:

EC Fabis Dino,

nr. I 0. Vohsen

3 ræhhe:

Great Dunes Disp at er,

nr. 6. Killing I Ungdyr

Nederst tv:

David Austin av

Boxerhaven,

nr. 9. Killing I Ungdyr

Nederst th:

Knud Kn u.dsen H,-., Nr. 2

Huskat

1. 630 Llandars Naomee, BEN n 24 J.H. Nielsen & H. Kjøgx

630 Astrid af Kambyses, PER g Lis Staunskjær

3. 573 Bjelkes Zenobia, BUR b Anne Marie Bjelke Hansen

573 Tværmoses Fanelli, SIA b Heidi Tværmose

5. 553 Shengo Mistinquet, SBI a Aase Nissen

6. 533 Great Danes Dispater, MCO d 22 Jeanette Friberg

7. 530 Tooncat s Elliot, NFO d 23 P. Børgesen & H. Buusman

8. 528 Marie Krøyer Felis Jubatus,NFO n 09 22 Mette B. Rahm

9. 526 David Austin av Boxerhaven,NFO d 09 22 C. Hækkerup

10. 519 Bartel· s Love and Harmony, PER ds 22 62 C. Linde Sørensen

Plac. Point Navn Ejer
: "', . ,--,, . .,__- ·r.:i:-~ .~

. . .- .: . :::!'P.' -
1. 1005 IP Cecillie af Jurian, PER g 09 Anette Vohnsen
2. 991 EP Wee-Koo's Kissing An Angel, SIA g 21 Lykke Madsen & Jørgen Andersen
3. 962 GIP Vibkjær's Andre Nido King, ORI c 24 Karin Kjær Nielsen
4. 960 EP Hofnar Felis Jubatus, NFO w 63 C. Jensen & M. Hemmingsen
5. 950 GIP Kiru's Lady Anneli, SBI n Micheyl Riis & P. Vinther
6. 930 GIP Himmaleya Dia Chazan, SBI a Ketty Hartwich

Top 3 - Huskatte

Top 6 - Kastrat

Top 10 - Killing/Ungdyr

Plac. Point Ejer ' -
Navn

1. 980 GIC Godsk Bullamakanka, BRI a Tina Toft & Allan From

2. 950 GIC Fabhlous Four Av Abrego, SIA b Kis & Mogens Østerby

3. 931 GIC Anarnon's Argostino, SBI a Aase Nissen

4. 905 GIC lvanthes Ddonny-Xett, SIA n Heidi Tværmose

5. 887 GIC Gispypride's Mr. Mirage, PER ns Heidi Burmester

6. 882 IC Con Meos Obelix, SBI c Heidi Nowakowski

7. 866 IC Rirntursets Return, NFO w Freddy Christensen

8. 865 GIC Killix Fiona, NFO n 09 K. & S. Høj Andersen

9. 851 IC Chillis af Taperije, PER f Charlotte L. Sørensen

10. 848 EC Fabis Dino, NFO n 22 Casper & Alan Zindel

Top 10 - Voksne

Plac. Point Navn Ejer
-- .·::--·ry·-~~

.. ~- ::,~,,.
I 1. 600 Jiggins Miss Molly Karin Sørensen -

2.
I

484 Knud Knudsen Hr. Lene Matthews -

Årets Top katte i Felis Danica 2002/20
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Vi (ih kun Ioi a l

kigge ind i op-
eratio11sst11en.
Der var og for-
blev rent.
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111 nette Flagstod bod urll.-0111111e11.

120 fagdyrlæger i hunde og
katte.

Det enest der mangl r
er. at d Tl' geforeningen
lægger en li ·te o er fagdyr-
læger ud på nettet, å i kan
finde ud af. h, em d" er.

I kan læse m re om l li-
nikken og hospitalet på:
v.. ww.dyrehospitnlet.kvl.dk.

hedder »fagdy rlæge i c:) g-
domme ho hunde og katte«.
En fagdyrlæge er godkendt
af Den Danske Dyrlæge-
forening, har mindst 3 års
klinisk erfaring. og har gen-
nemgået et toårigt kursus
på ialt 8 ugers undervisning
samt opgaveskrivning. Ud af
Danmarks cirka 1200 prak-
tiserende dyrlæger er cirka

t de studerende skal lære
a get mere om katte. Men
~ot er naivt at tro, at man

ke 11 lære det hele på skolen.
a d .

Den efterfølg~n e :r~m~g
0 J·obbet er lige sa vigtig.

pa · f . dJeg fik ikke ·a~ 1, om e stu-
derende tilbrm~er _3. uger
eller 3 måneder 1 klinikken
for mindre husdyr. ~et er
også underordnet, hvis kra-
vet til en god kattelæge er 3
års klinisk erfaring. For det
kan aldrig klemmes ind i et
studium på 5 1/2 år.

En løsning kunne være
at opdele dyrlægestudiet
i flere retninger, så vi fik
griselæger, hundelæger og
kattelæger. Sådan har andre
faggrupper (bl.a. ingeniører)
gjort for længe siden. Annet-
te Flagstad var ikke glad for
ideen. Hun ville gerne kunne
blive ved med at sige, at »en
dyrlæge er en dyrlæge«. Men
vi klienter har jo ingen følel-
ser i klemme i forhold til et
århundredgammelt stands-
fællesskab. Jeg tvivler dog
på, at selv en sådan specia-
lisering vil kunne give til-
strækkelig klinisk erfaring.

Men løsningen på vores
problem findes allerede og

har jo ikke glæde af en stor
løbegård med kradsetræ og
alting.

Vi har selv et par gange
brugt hospitalet, når en
kat var kommet til skade
i weekenden. Kattene har
altid fået en effektiv og
grundig behandling. Sidste
gang havde dyrlægen og
hans studerende haft god
tid, så de havde øvet sig på
at teste en blodprøve for alt
muligt. Derfor fik vi ganske
gratis oplyst, at katten ikke
fejlede noget af alt det, den
var vaccineret imod. Det var
betryggende, omend ikke
overraskende.

Der var næsten tomt, da
vi gik rundt. Det er lidt svært
at forestille sig lokalerne
befolket med 60 studerende
og medarbejdere. Annette
Flagstad udtrykte bekym-
ring over pladsforholdene,
når optaget på dyrlægestu-
diet øges med 50 procent i
disse år.

Undervejs fik vi en del
at vide om kattesygdomme.
Blandt andet at toxoplas-
mose, der foranlediger nogle
(menneske-)læger til at an-
befale gravide at skille sig
af med deres katte, kun kan
smitte i de 8-14 dage, den er i
udbrud hos katten. Risikoen
for smitte fra en ældre kat er
altså minimal.

Til slut diskuterede vi det
problem, som en del opdræt-
tere oplever, nemlig at nogle
dyrlæger har for lidt erfaring
med katte.

Det er nærliggende at
rette skytset mod dyrlæge-
studiets læseplan og sige,

ejerne bruger hospitalet til
almindelige dyrlægeopgaver.
Andre patienter er vanskeli-
gere tilfælde, som henvises
fra deres egen dyrlæge.

Rundvisningen gav et
positivt indtryk af store og
flotte forhold. Jeg synes,
der så pænere ud end på de
(menneske-)hospitaler, jeg
har besøgt. Der var mange
forskellige apparater og rum
til undersøgelser og behand-
linger. Der var et stort vente-
værelse til klienterne og hæ-
derlige bure til patienterne.
Burene var lidt større end et
udstillingsbur. Og en syg kat

En aften i juni holdt
Racekatten medlemsmode
på Landbohøjskolens kli-
nik og hospital for mindre
husdyr. En snes deltagere
blev vist rundt af Professor
Annette Flagstad.

Hospitalets primære
formål er at undervise dyr-
lægestuderende. Hospitalet
behandler 15.000 patienter
om året, heraf er et stort an-
tal katte. (På dyrlægesprog
hedder dyrene patienter,
mens deres ejere hedder
klienter.) Nogle patienter
er dyr fra nabolaget, det
indre Frederiksberg, hvor

Af Andreas
Munk-
Madsen

Dyrlæger
eller kattelæger?
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lierden, ta
li

I

Bedste kuld
PI, y r's kuld B!\L
Ejer: Andre Cilleborg
Bedste huskat, han
Mads
Ejer:
Claus & usnune \\ elm •r
Bedste hu .kat hun
Jiggin's ;l'[iss \lolly
Ejer: Karin, ren;L'l1

Hvor længe kan I undvære

hinanden?

Kennelnavn/Organisation: _

Telefonnr.: ------- E-mail adresse: _

Jeg deltager hos SAS Spedition - i Kobenhavn d. 13. sept. Oell. d. 27. sept. 0

SAS Spedition gentager succesen og inviterer dig til Temadag i Kobenhavns Lufthavn.
Ternadagen henvender sig til alle, der transporterer dyr rundt i verden.

Ternadagens hovedpunkter:
• Gennemgang af SAS's procedurer i forbindelse med afsendelse og modtagelse af dyr.
• Informationer fra Grænsedyrlægen i lufthavnen.

Frokost.
• Overværelse af lastningen på et SAS fly ud i verden.
• Besog hos Grænsedyrlægen.

Skulle du ogsa være interesseret i at vide mere, sa deltag pa vores GRATIS ternadag.
Du vil modtage bekræftelse og et program, sa snart vi har modtaget din tilmelding.
For yderligere information om dagen, kan Morten Witt kontaktes pa telefon 32 32 44 88

eller e-mail: rnorten.witt@sas.dk.

Kuponen sendes til: SAS Spedition, Petersdalve] 1, 2770 Kastrup eller pa fax: 32 32 30 70
Sidste frist for tilmelding ti l temadagen er fredag den 1. september 2003.

.. ---· - --§,<--- ---· - ·- .. - ·- - _ - -- . -- ·?< - -- . - .. -- - ·- --- ·- .. --· ·'.?< - - .. - . - -
Ja tak, jeg onsker at deltage:

Navn:-----------------------------

Adresse:----------------------------

BOX kastrat
Fa! tria' · lemente SlA a
Ejer: Lone Ebbe en
BIS ungdyr
1 issen's I ab I IA a
Ejer: Ann lise & Erik Nissen
BIS killing
0 phairgth Diacanthus SIA a
Ejer: Dietrich Trippier
Bedste veteran
Piltoft' A ian Pearl ORI n
Ejer: Trine Piltoft

!Bcargo

131S ungdyr
J{.ronhed Cougar ABY n

E
. 1.. Anne Løhr
JC .

BIS Jdlling . .
Bengalis Pepperm1x
SPB n 09 , .
E
... Annette I'horning
JCI,

Bedste vete~an
f-lentzel's Cahco BRI g 03
Ejer: Irene m=;ntz_el
Bedste pens10mst

Anja BRI
Ejer: Norbert Chumchal
Bedste kuld
Yeoman's kuld, CRX
Ejer: Morten A. Skjershede &
Ulrich A. Klug
Bedste opdræt
Chagall's v.
Marina Bohrnsen
Bedste avl
Solvinden's Jonny Depp
CRXb
Morten A. Skjershede & Ulrich A. Klug

Kategori IV
BIS voksen
Armon Rav. Trapphof SIA c
Ejer: Ute Kruger
BOXvoksen
Sateth Diacanthus SIA a
Ejer: Dietrich Trippler
BIS kastrat
Eyla von der Gruenstiege ORI j
Ejer: Lise Vigsø

Kategori III
BIS voksen
Axiom's Quinntezza
CRX fs 09
Ejer: May Loftunger Klein
BOX voksen
Sundisk Almost Fameous
ABYn
Ejer: Lis Dahlstrøm
BIS kastrat
Dushara This' My Kesto
ABYn
Ejer: Helle Andersen
BOX kastrat
Baaswell's Cirkeline BRI a
Ejer: L. & E. Jørgensen

Bedste veteran
Santor's Fang Filigan
MCO ns 22
Ejer: Sørensen & Mikkelsen
Bedste kuld
Soyadi's kuld TUV
Ejer: Solveig & Flemming
Christensen

BIS ungdyr
Li Tai Pu's Edelweiss
PERn 22
Ejer: Anne Marie Andersen
BIS killing
Well-Done's Xanadu
PER ns 03
Ejer: Anne Marie Andersen
Bedste veteran
Fire and Ice V. Lånoitan
PER d 03
Ejer: Susanne Hansen
Bedste pensionist
Autumn Rose Satin
Ejer: Tina Nielsen
Bedste kuld
Jurian's kuld
Ejer: Anette & John Vohnsen

Kategori II
BIS voksen
Wytopitlock Gershwin
MCO n 22
Ejer: Anette Becker
BOXvoksen
Frøken Himmelblå Felis
Jubatus NFO a 09
Ejer: Jette Eva Madsen
BIS kastrat
Sebasco's Malaika MCO f 23
Ejer: Susanne & Per Larsen
BOX kastrat
Willowplace Fireworks
MCO ds 22
Ejer: Anette Melchior
BIS ungdyr
Doanto's Darkknight
Tornbjerg MCO n
Ejer: Christina Nordentoft,
BIS killing
Country Cat's Tombi of
Jungle Man MCO d 09 22
Ejer: Orla Dahm

BIS kastrat
Flaming St ar's Three Steps
To Heaven PER f 03
Ejer: Ingrid & Leo Madsen
BOX kastrat
Neb agers Uppercut.
PER a 24
Ejer: Lene Balle

Udstillings
Resultater

Kategori I
BIS voksen
Sky Promiscs Barney
EXO n 03
Ejer: Florence l\lcLean
BOX voksen
Lesami's how ~le H aven
PER g 33
Ejer: Jeanette Ytting Juul

Best In Show på JYRAK's udstilling
d. 28 & 29. juni i Krusaa
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Naughty Nature
UdpaJT ·log udJand,-h: linJer
Dorthe Toft PedE:rsen
9740 .- ~3
nuunh yn, tut\: mail.t 'r· ,1d~l.clk

www.naughtynatur •.d

Pleione's
.:\1a1en Børsti g

700 Hor::;en
75 62 65 62
www.pleione.dk
plcione'? mail l..;::rofancr.dk

Solskinsøen's
Fler farver
\ni ta Carlsen
56ro-u
a.carls nuwo ·ldoni'ne.dk
www. ol kinoens.dk

Tappernøje's
Fler fan· r
\ibeke Hamborrr
Vordinrrbo ·r,,,:ej 5:23
~6 3 Ronn d
56 -1 26 90

Nors' S ovka
Alfheim

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

Alle pæn ' fmTer
B. HartoCr -,, H. \ igold
Ann0tt vej 9
2970 Hor·holm
-15 86 c,7 9-l

Ko_r~t_ _ _ __ _ Elkington
,\li- farPr
Lon Elkington
Overdrevsvei 45
46--W Fak e -
56 7 2 20

Fabis
Alle farver

Maine ~~-?_'!_ Charlott B rgquist
Fuglsang's I høj Bygade 32

Rita Fuglsang Jensen 2635 I hoj
Gl. Feggesundvej 172 tlf/fax 43 52 l 21
7742 Veslas Family's
fuglsang.mc a po t.tele.dk + maine coon. Alle farver
start.at/fuglsang Stueopdræt med hund.

Gugger , Berit Sigersen
Kærligt, eriøst opdræt 56529001. St. Heddincre
Lotte Jeppesen sigersen@'racekat. ik
49 13 11 88 Kville
l.b.jeppesen@:post.tele.clk , Birgit & Palle Lar ·en
homeO.inet.tele.dk/gugger , 2300 København S

32 97 29 40
kvill a postl2.tele.dk
homcl2.inel.tele.dk/k ille/

La Foret
1 Store racetypiske/all 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
47 17 75 20
tilianova@get2net.dk

Heftycat
Flere farver -hvid
Dodhe & Ole Niel en
Ørslevgade 40 B

' 4100 Ringsted
56 38 18 49

Primprau's
med en mild jernvilje!
Camilla Bair I
45768631/20977535

' mail@kornt.dk
www.korat.dk

Nabra
Nanna Brandt
Carl Ploug vej 19 C
3460 Bixkerød
45 1 10 11
nanna.brandt«utdcad l.dk

Præstø's Cat DK
Jeannette Jen en
Bygvænget 5
4720 Præ tø
tlf 55 99 29 65
salgQ1Romanti kbad.dk

Sinklair
Sus::,er & Fl. 0;iels n

, Nykobin!!Vej 39. Ør ·1 v
4200 Slagel e
5 26 7 70

, Von Gott
Alle ma. kefarver
Nanna & Fl. Mikk 1 en
Clausholmvej 14

' 2720 Vanløse
38 74 82 7

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

Hellig Birma
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

Wiki
Alle farver
Winni.e Nielsen
9220 \.lborg ø
98154099/28144099
www.wi-ki.dk

Burmilla
Af Misapota-;;i~;----

Bent & L\.nni Aggersbøl
God ·parken 60
2670 Greve

i tlf/fax 43 90 71 52
misapo(gadslhome.dk

Colourpoint
Westpoint

+ E~ocic. Spec.Tabby
Maiken Chri tiansen
3650 Ølstykke
47161414
westpoint@image.dk

Cornish Rex
Bodwin

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

Yeoman
Skjershede & Alster Klug
Krogebjerg 9 1, 2720

1 Vanløse 38761173
www.dk-yeoman.dk
mass@post.tele.dk

Europe

Opdrættere
i Feli Danica
Abyssinier
Fletchers

Vivi Fletcher
261 O Rødovre
36 72 20 09
fletcher@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

Jah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
44484064,lah-Ra@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 Strandby
98 48 12 42

British Shorthair
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

Romose
C~okolade og lilla
Pia Romose
Baneringen 64,Stenløse
47 17 21 36
www.romose.com

Valhalla
Blå

Helle Schulz
Klevehøjvej 8!3

640 Hedehusene
99 46 99

Stewarder
Er meget velkomne, Henvendelse:
Lykke Madsen Tlf 57 80 60 41
email: weeko@post.tele.dk
Stewarder honoreres med kr.
200,- eller udst.gebyr + frokost

Annoncer/Præmier
1/1 side kr. 200,·
1/2 side kr. 125,-
Katalogstr. A5, priser i ncl.
moms. Annoncer skal forud-
betales til kassereren se udstil-
lingsgebyrer. '
Annoncer sendes til: Inge Nord,
Lyngby 4, 9370 Hals
Præmier: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding

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

Stewarder
er ~eget velkomne - kontakt
venligst c,hefsteward Carsten
Lassen, Abyvej 8, Biersted
9440 Abybro, Tlf. 98 26 90 so'
Emai1: katteri@jyrak.dk ·

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

Annoncer
for opdrættere og specialklubber
sendes senest 25. august til:
Dorte Kaae, Esbjergparken 5,
9220 Aalborg Ø

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

priserne er inkl. moms. Format A5

Åbningstider:
Dyrlægekontrol: kl. 07.00-08.30

Åbningstider for
udstillere: kl. 07.00-18.00
Åbningstider for
publikum: kl. 10.00-17.00

kr. 150,

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

kr. 50,-
gratis

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

Vet./pens., ekstra
Avl og opdræt
Katteriklasse (4 katte
fra en ejer i samme grp) gratis
1 kat alene i et dobb.bur kr. 300,-
Pr. kat/kuld udf.bed. kr. 100,-
Kuld udenfor bedømm. kr. 125,-

For medlemmer af
KatteKlubben
Til salg bur
Avl og opdræt

Udstillingsgebyret
indbetales til:
Mette Foldager, Rørkjærsgade 17
6700 Esbjerg. '
Giro: 157-6089 inden udstillingen
eller på check vedlagt tilmel-
dingen. Ved betaling på udstil-
lingen opkræves et gebyr på kr.
10,- pr. hat.

Ingen katte må forlade hallen,
før udstillingen lukker!

Betalingsfrist: 25. august 2003.
Der skal betales for alle tilmeldte
katte opført i kataloget.
Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via JYRAK's on-
linebutik på www.jyrak.dk -gælder
også udstillere fra andre klubber.
Evt. betaling på Giro 5 06 85 09 -
skriv på girokortet, at beløbet dæk-
ker udstillingsgebyr til Nyborg.
Ved betaling på udstillingen opkræ-
ves 10 kr. ekstra pr. kat.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld

1 Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld (3-4mdr.)
Avl & opdræt
Veteran/pensionist·
Ekstra kr. 50,-
1 kat alene i dobbeltbur kr.300,-
Udenfor bedømmelse: halv pris
TIi salg bur og kuld
udenfor bedømmelse

Danmark
Frankrig
Frankrig
Tyskland
Sverige
Sverige
Tyskland

Kat. III+ IV
Kat. I+ II
All Round
Kat. I+ II
Kat. I+ fI
Kat. III+ I\
Kat. I+ Il

Evt. ændringer i dommerlisten kan >'l'>' pa
-Iyrak's hjemmeside under udstillinger.

Domm re:
Lotte Borch
Fabrice Calrnes
Loui. Coste
Dietmar Sagurski
Lena 1 lordstrom
1 Iartt i Polronen
Cornelia X "aller

Tilmelding:
Tilmeldingsblanket sendes direkte til Peter Hansen,
Græsvangen 123. 8381 TIist.
Tilmeldingsblanket fas hos egen klub, på -Iyrak's hjem-
meside: www.jyrak.dk Iler på Feli Danica's hjemme-
side: www.felisdanica.dk. Tilmelder du på alm. tilmel-
dingsblanket. medsend da frankeret svarkuvert.
Onlinetilmelding: Alle. uanset klub, kan nu tilmel-
de direkte via Internettet fra JYRAKs hjemmeside:
www.jyrak.dk under knappen "Tilmelding", Sørg for
at få en mail retur med en kopi af din tilmelding - den
bruges som kvittering for tilmelding og skal medbringes 1

på udstillingen. Vi modtager ikke vedhæftede filer.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
14. august 2003. Afmelding og ændring kan kun
foretages skrift ligt til Peter Hansen eller på mail til
udstillingi)Tak@'jyrak.dk.

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

Dommere der har accepteret
Eric Reijers. CZ. Kh.Siam . m,IV
Hannah Jensen. S. Lb.Slh - I.Il
Raymond Saetre. N, Lh,Slh -I. Il
Fabrice Calmes. F. Lh,Slh . I.II
Louis Cosr . F. Lh,kb. Siam - I.III IV

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding:
For medlemmer af KatteKlubben:
Kirsten Foldager, Lovrupvej 35,6690Gørding, 75178584,
mandag hele dagen. Øvrige dage inden 8.00 - 10.30
'I'ilrnelding kan ske via internet:
http://www.perseren.dk

Tilmeldingsfrist: d. 3/10-2003 eller ved opnået hal '
dommer- eller burkapacitet. '

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

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00
Ud tillere - 8.30 - 19.00

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 18. + 19. oktober 2003 i
Borrevejlecentret, Borrevejlevej 46, Roskilde

Lørdag d. 18/10-2003: Semilanghår, Siamesere & Orientalere
Søndag d. 19/10-2003: Langhår, korthår, huskatte

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs lnternatio_nale Racekatteudstilling
6. - 7. september 2003 i Nyborghallerne, Halve] 1, 5800 Nyborg
Bær og præsenter selv. Bemærk, at der om søndagen kun udstilles Kat. 11. ~ørdag~ kategori I + 111 &
IV samt huskatte (Perser/exotic, korthår, Siam/OKH) Søndag: kategori li (Semtlanghar)
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Europe-klubben
Charlotte Fra. k
Midgardsv j 14

000 HC?L inzor
TIL -!9 20 19 :33

Langhårskatten
\II tt Blum .
Peter Dum vej -1
-1 l O coro
Tlf. 67 2 :ZO 2

Maine Coon 'iubben
Danma k

Kurt Ole· n
• .orr bjerg Runddel 116
5220 Odens 0
Tlf. 65 93 ..J--1 67

Norsk Skovkattering,
Danmark

Anne Kohn
Lunrlbvv j -!. Or -by
-1261 Dulmes
Tlf. 5,' 1 5- 5

Rex & Sphynx Klubben
usanna Bu g

Kærloddcn ~
320 Marsler

Tlf. 6 27 2 19

Russian Blue Klubben
Allan Kastberz
Fin msvej 61.

0

1. th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 3 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben

Inge Gesna
Peter Ipsens . Ile 3.1, 1.51
2400 København t\1V
Tlf. 38 19 41 62

SPK for Russian
Blue af 1990

Louise Caroe
Tlf. 58 53 54 66
alcaro ll'hotmail.com

Sokoke Klubben
'\nette eclerquist
Byager ej 102 K
8330 Beder
Tlf. 86 93 71 61

SUA - Abyssinier & Somali
Li Rhymer Friis
Bøgebjerg 7
5471 Søndersø
telf. 64 8915 03

Sølvkatten af 1990
Lars Meng
Haldagermaglevej 26
4250 Fuglebjerg

i
I

J

Specialklubber
under Felis Danica

Bengal Association,
Denmarl<

Hanne S. Pedersen
Nybøllev j 26 B
2765 Smorurn
44 64 05 95

, BB - Burmeser &
British Shorthair

Helle Schulz
Kl vehøjvøj
2640 Hedehu. ene
Tlf. 43 99 46 99

Bicolouren
Lilian Larsen
Tranoha · gård 35 t.
2450 Kobenhavn V
Tlf. 33 23 7 96

Colourpointen
Gurli Peters n
Agervæng t 25
4293 Dianalund
58 26 47 79

Cymric- & Manx
klubben

Mickey Thom en
Gronnedalcn 14 A.st.mf.
7100 Vejle
Tlf. 75 72 77 7

Dansk Abyssinier & Somali
Klub, DASK /Tickingen

, Lene Bay
Trekenergade 37A
2500 Valby
Tlf. 26 2 l 12 84 3

Dansk Siameser &
Orientaler Ring

Trine Piltoft
1

Nygade 52
8700 Hor ens
Tlf.: 7562 9601

Dansk Silver Katteklub
1

Ruth Brynnum

1

Søndervangen 60
, 3460 Birkerød
I Tlf. 45 81 Ol 75

' Dansk Vangora
I Tyrkisk Angora & Van
I Barbara S. Hassenteufel

Krusemyntevej 16
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 95 09

1

Den Hellige Birma
Nanna Brandt

1 Carl Plougs Vej 19 C
3460 Birkerød
Tlf. 15 811011

Info fra
Fe Danica:

-.
I

pKD: Certificere e Dyrlæger
Nedennævnte dyrlæger er certificerede af
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
scanning for PKD

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

Sjælland:
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Bulowsvej 1 7
1870 Frederiksberg C
Tlf 3528 2828
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jørgen Kock

Frederiksberg Dyreklinik
Frederiksbergvej 17
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Per Larsen

Jylland:
Løkken Dyreklinik
Egevej 47 B
9480 Løkken
Tlf. 9899 1205
Dyrlæge Niels Østergaard

Varde Dyreklinik
Ndr. Blvd. 96 a
6800 Varde
Tlf. 7522 0988
Dyrlæge Christian Mogensen

Bygholm Dyrehospital
Islandsvej 18
8700 Horsens
Tlf. 7561 1444
Dyrlæge Gustav Valentiner-Branth

-

Badina
Flere farver
Per & Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
47 10 01 44

Siameser
Klingeskov's

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

Kragemose
Flemming Mortensen
Brun & Blåmasket siam
Egen import,seriøst op-
dræt
Tlf/ fax 55456515
flm@Tiscali.tl

Misbehavin
Blå, brun & chok. masket
Lis Højensgård
Råhøj Alle 2
8270 Højbjerg
86 27 48 10

Somali

Chardani
Charlotte Chardani
2770 Kastrup
32526765

, www.ragdollcats.dk
chardani@ragdollcats.dk

, Klippeøen's
, Flere farver

Maj-Brit E. Nielsen
56470063-61393547
klippeoens.katteri@mail
.tele.dk

Seierø
Dorthe Seierø Nielsen
2610 Rødovre
36 702701
info@ragdoll.dk
www.ragdoll.dk

Solskinsøen's
Flere farver
Anita Carlsen
56470714
a.carlsen@worldonline.dk
www .solskinoens.dk

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

Ladykiller's
Perser/Exotic
Ann Elgaard-Jørgensen
Annasholmsgade 41. stv.

1 5000 Odense C.66 11 50 48
' lad) killei a ernail.dk

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

Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Hørstrup
Hobrovej 122
9530 Støvring
tlf/fax 98 37 35 45

, Ragdoll
Blue Treasure

Rikke Kjeld
Bethesdavej 9, 2. tv.
8200 Århus N
www.blue-treasure.dk
r.kjeld@mail.dk

Uldtotten
+ Iaine Coon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
-18 39 10 5
kctt~ a uldtotten.dk

Perser og
Colourpolnt
Anjela

Silversh, chinchilla & tab
Anne-Jette & Lar Meng
Haldagerrnaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55 45 46 12

Cucumis
Fuldfarvede & bicolour
Hanne Kristen en
Starnpernollevej 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
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Hjemmesiden
På Felis Danica·s hjemme-
ide: www.felisdanica.dk

finder du mange 11) ttige op-
lysninger. Kig på hjemme-
siden inden du kontakter
klubben - du vil som oftest
finde var 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
starnbogssekretær. 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. ror_tryde!·
ejeren, skal der ga mmdst o

år, for et nyt stamnavn kan
oprettes. Et slettet st~m-
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 FIF , og FD
regler foretages kriftligt
Aftalen skal udfærdiges in~
den katten overdrage eller
avlstjeneste benytte

Afbetalingskøb
Er der truffetaftale om køb på
afbetaling, skal dette frem-
gå af overdragelse aftalen.
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

s stamtavler skal attesten
søge

edsendes. .
rnDyrlægeattesten skal indeholde:

attens navn, stambogs_nummer,
I(. mærke eller tatovering num-
chlP t høreprøvens resultatrner sarn .

påføring. af titler ...
V d opnaelse af en tit 1, skal den

e ·streres hos Felis Danica.
rerun BIV eller højere pla ering
hos killinger o~ ungdyr a1:1t AC
CAP eller højere placenno- hos

oksne katte kan paføre
v Forfædrenes titler påføres auto-
matisk afkommet. . •

Senere erhvervede titler kan pa-
føres afkommet ved udskrift af n) t

indlæg.
Husk derfor at få registreret tit-

ler i god tid før rekvisition på tam-
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
sllal der ansøges om transfer der
bestilles gennem egen stambogs-
sekretær. Følgende skal oplyses:

° Kattens navn og stambogs-
nummer samt

0 købers navn og adresse

6id ?V~rførsel til USA forlanger
A 1 visse tilfælde en 5-generatio-

ners stamtavle eller for visse racer
en 8 ge . l· nerationers stamtav e.

Nærmereoply ninger kan få ho
ege~ ~lubs stambog ekretær.

N:1 der er udstedt transfer på
~: at, k~n det dan ke tambog -

mmer ikke længere anvende .
A~nulleres købet og katten igen

øns es optaget i det dan ke regi-f t~r, skal tran fer amt stamtav-
e indsendes til cg n tamboo-sse-

kretær, før stamtavlen kano an-
vendes ved stambogsføring
Danmark.

Import

Har du købt en kat i udlandet, skal
tamtavlen overføres til dan k

star:itavle før du kan bruge kat-
ten i avl og udstille den.

Den udenlandske st.a mtax le
samt tran fer fra ælger land
sende til stambog ·ekretæren.
Der betale for en stamtavle 0-3
mdr. Er katten købt i US eller
et andet land uden for FIFe's re-
gi kalden udenlandske tarntav-
le være »certificerøt« dvs. udstedt
af det pågældende lands hovedorg-
ani ation.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ikke. En
3. generations tamtavle er nok,
men ønske den 4. generation på-
ført den danske tamtavle 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 Danica
Forretningsudvalg.

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

Avlsrådet
Felis Danica's Avlsråd 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 endes altid til zen klub·
ka serer. JYR K orr Racekatt n
har Iorudbctalins for alle -d«l-
ser.

Ved betaling . amcidig m ~d be-
stillingen. med end da che k eller
kopi af giroindb talinzen.

Alle yd 1 er. der ikke er betalt
forud. ende pr. efterkrav med et
ek pedition gcby ·.

Pr iser (ind. mom )
Regi trerinz af kuld:
0-3 mdr. pr tk. .
3-6 mdr. pr. tk. kr. 200
6-10 mdr. pr. ~ tk. kr. 300
Import. kopi tamtavle kr. 150
Ændring ri starnta .le
(kon. fan c. nyt ind! g) .... kr. 100
Tran fer, incl, 5. 11 r

. g n. tarntavle ~r. 100
Ind for el af avl sforbud
Efter regi trering kr. 100
Ophæv l e af
avl forbud kr. 800

tarnnavn kr. -oo
Ek pedition gebyr k ·. r

Karantæneregler
Kontakt din klub for oply nmzer
om karantæn reglern .

Felis Danica's Disciplinærnævn
Disciplinærnævn t er åbent for
alle.

Klager ov r medlemmer af klub-
ber under Felis Danica skal en-
de til:

Feli Danica
Po tbok 174

2630 Taa trup

Kuverten mærke :
"Di ciplinærnæun"

Klager skal være skriftlige og
begrundede og skal vedlægge et
depo itum på kr. 250 på ~heck el-
ler po tanvi ning. hvoraf kr. 2~0
returneres, såfremt klageren far
medhold. Ian bedes erindre. at
d r for de fleste sag r vil være en
forældelsesfrist på to år.

Disciplinærnævnet kan kun be-
handle skriftlige klager og _det er
vigtigt for klagens behandlmg, at
parternes indlæg e~· dokumente-
ret, ligeledes skriftligt.
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m



Værd at vide om:
Udstillinger

Udenlandske FIFe klubber

Sverige (S)
,'VEP \K
. \:,.hog.1tan :3;L
.. -:')U ' .'jG Berus
Tlf. - · :J. 101565
F,1. : + 3 :n 100 9

Tje • iet CZ)
('~('l(

·01 . ·h,k ·. Xlaskova 3
CZ-. :.n8 Prag
Tlf.+ 1:2 :2-6 3-137/
G :)110
Fax. ~ !:2 :2-G :1.1-12
!J.1LI , •rwil ·,,,.cnm I

ll?l.!L:'' -h z tsh cus.h t tn

oplvse! ci/11 tilmelding -
a d res efor de enl·t'ftv .,hoc,,;.

Yderligere 1nformat1on om
klubberne fås på FIFes Web
www .f1feweb org
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Tyskland (D)
1. DEJ ZV t•.\-.
Berlin •r tra:::sL' 1:~

D·3l6l-1 .\s~lar
Tlf. +-19 G-111 179
Fax. +-19 (1-1-11 --113

Ukraine (UA)
Ukrnininn F linology

s ·ocintion
Box 11:.., UA-010 0 KyiY
Tlf. +3810 114 235 ~662
Fax. +3 0 -l-1 2· -I 2 7-l

Ungarn (H)
l\lagyar l\bc knbarntok es
'l'enve ztol Or:szagos
Egyesulete - li\,1O
Roz ·a tr. 6-1
H-106-1 Budap t
Tlf./fox +3G 1 3110 36

Yugoslavien (YO)
Felinolo.-,.y A.::s. Belgraclo
Zivojina Lukica vnjara 3-1
YU-11070 Kovi B ograd
Tlf/fax +3 1 11 318 6 11

Østrig (A)
KKO

Castellezgas e /1
A-1020 Wien
Tlf. +43 1•2147 60
Fax. +43 1-2120697

6VEK
Li cht •n tein tra se 126

-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423
Fax. +43 1-3106540

Portugal (P)
lube Porlu<n1c·

d F lini ·ultur[l
Rua Dr. Faria clc
Va ·oncC'lo N. -l r/c Df
P- H.)00-207 Lisboa
TU"./fox. +351 21 470664

Rusland (RUS)
ARCCA
ul. 00-letija l\ifo kvy
3-2-139. 127591 Mo cow
Tlf./fax. +7 095 0 1526

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

Slovakiet (SK)
Slovensky VI \Z
Chovatelov
Krizna 44
SK- 2476 Brati:,lava 26
Tel: +421 7 55571158
Fax:+421 7 55571158

Slovenien (SI)
ZFDS .
Grasilska 2. SL-3000 CelJe
Tel./fax. +3 6 3 545052

Spanien (E)
Asoc.Felina Espanola

ASFE rd
Conde de \rande, 68. 3
Floor, E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +3-l 976 44 09 83

Polen (PL)
HKRP

ul. Burgaska 2/-1
kr. Pocz . 0

PL-02-. 11) Warszawn 76
Tlf: +4 22 6:3- 60 7'
Fax: +-1 ' :2:2 635 60 >c

Mexico (MEX)
A ocinrion I· linefile
Mcxicann A.. AFEi\rnX
Cem del Otatc 20

ol R de T -rr 'ro:-.
04 10 Xlr-xico D.F.
Tlf./fnx T:52 '1 .j543.'j-5

Norge {N)
. .orsk Rasekattklublwr
Rik forbund .. RR
Cappelt-n,,.t,at u
'.30 l'1 Drarnm n
Tlf: T-17 32 9 2 00
Fnx: +-17 3:2 89 69 :2=1

Island (IS)
Armula 36
I -10 Reykjavik
Tlf./fax +3- 4 5 030-1

Israel
\mil
Bri iitzki t. :..c /1 l
Rishon-Le'Zion 75239
Tlf. +972 3 96 17892
Fax. +972 3 9412. 33

Italien (I)
FFI
\, ia Grappolo 12
I-101· 'Torino
'l'lf. +'.390 11-13...J.4627
Fa.'. +390 11 -1332r9

Kroa ien ( R)
Sav :;, Felinoloskhi
Drust ava Hrv, L ·k
Vinogrudska 2a
HR-Zagrcb 10000
Tlf./fax +3 5 1 336 -11 9

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas bulvaris 28
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 722480...J.

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 'l'riesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LT)
Sv, Gertrudes 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 Sunget
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366408

Argenti_na (AR~)
Asocia~1on Felina
Argentina AFA,
Av. Belgran~,2~94,
100 piso, ap. c_ '
1096 Buenos Aires _
TeVFax: 54 11 4943-130,)

England {GB) . .
The Cat Ass. of Bntam
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
1'lf. +31 36 5379123

Mundikat
~erkstraat 12
1'!7·9649 GR Muntendam

;, · +31 5986 27335
1 ax. +31 5986 27649

Hvi~erusland {BY)
Fehnolog

~ogojski trakt, 39-1-327
1'20090 Minsk

lf.tfax. +375 172619768

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 lu. 125
EC og EP gratis.

Vaccinationer
Katte, der ud tilles 1
Danmark ?gi udlandet, skal
være vaccmeret mod katte-
syge og katteinfluenza.

Vaccinationen skal min.
være 15 dage og høj t 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

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.

FIFe-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 giretings-
kort - hvis man har postgi-
rokonto.

Al tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den ar-
rangerende klub mens til-
melding til ud tillinger i
udlandet ker gennem egen
klub.

Klubberne har typisk en
udstillingssekretær ind-
land og en anden til udland.
Kontakt derfor den "rigtige'
udstillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire-
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær,
og sendes til den arrange-
rende klub. Oplysninger om
udstillinger fås ligeledes hos
den arrangerende klub.

Betaling skal altid ske til
den arrangerende klubs kas-
serer og ikke til ens egen
klub. Sidste tilmeldings-
frist til udstillinger varierer
(ca. 2-4 uger før). Spørg den
arrangerende klub.

Praktiske oplysninger
ved udstilling
Felis Danica's samt FIFe's ud-
stillingsregler er gældende.

Bekræftelse på tilmelding
sendes til udstillerne senest
14 dage før udstillingen.

Modtager du ikke bekræf-
telsen, kontaktes arrange-
rende klubs udstillingssek-
retær. Husk at vedlægge en
frankeret svarkuvert.

Kattene skal være i bur
kl. 9.45, således at bedøm-
melserne kan påbegyndes
kl.10.00.
Kun katte med hals-
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge-
kontrollen, skal alle kat-
te fra samme ejer hjem-
tages.

••
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FIFe's Udstillingskalender u sti I inger i Dan a

2003 Oktober
4/5 Stavanger* (2 cert) N

Liberec (2 cert) CZ
Villefranche SIS F
Sochi (2 cert) RUS

-··-

April
3/4 Heden ted (2 cert.) JYR \K

70 års jubil um .
24/25 Koge (2 .- 1 dag) Katteklubben

22/23 Ej fa tlagt (2xl dag) JYR K

December

København Racekatten

Januar 2004
24/25 Kolding Kate klubben

Februar

København Racekart n

Marts
7 Kob nhavn? DAR:-\K

Vallekilde-Hørve Racekatten
Idrætsvej 3, 4534 Hørve

Advantage0 Vet. - loppemidlet m~d den unikke dobbeltvirkende effekt
• Stopper loppens livscyklus her og nu.

• Virker hurtigt ved direkte kontakt.

• Bekæmper også loppel rver i omgivelserne.

• Enkelt - beskytter bade hjem og kæledyr i en behandling.

- . undU<'• !i
A -Q~• -~~ . ~ ~

dvantago• Vol Kulan oplcsning til hund og knt OmldJcloprod) lnd,lmt,on: TJt cb,-ggese .,. mg kJl: · .: "· oy , : , :'!
~P;,e-t 0,-!r ':-!-101,.g: tp· ae: •· 25kg: 1 non2,sm.·5.,:Qh.g. ocll tl\: Fors'gugnedsrog'. "-orr.t '' or - '"'

ml. En bchJnd ng fa gcw lop '"' reb 1 3-~ u..)i:t. Kontmino k;:itloner: Ddldu t'I\ !:, • 'mc·
rr mund p..~ dyrl-L Ti Jd ::nd! e cP,r at s'kJ..t? ~ 11ru: en. 81v;rkn1ngcr. Præ ·v-u:i or ~ • .,30 /'il j C
k dyt I 'kkcrp:,•pp' tdd • 0,.1Jlc i:crbeti:lf1 d.,ng An droinforrn:l11on r:O ',-.sn,n '0(1 l.:r.5 r..,~~ ..) Bc!)'er Healt l are

- om pt ~~- L:cd;r_ !c' - j de~Ot v~i...~ t.m nd20 h.et~:...li<_t ~ d,s~ ,n...1t11~, ' V -mærket. Tlf. J-523 5000 ~
~ - n Pakninger. Advant- r Til h..Jt 0. .! 1111; 0.8 m! T t':ur,d O,•• ni., 1.0 IT'•. 2-S n U, •

• ""452J 5257 • www.vct.bayer.dk

November
1/2 København World Show Felis Danica

Bella Center H Øst,
Center Boulevard 5, 2300 København S

Oktober
18/19 Gevninge (v. Roskilde) Katteklubben

Borrevejle Centret, Borrevejlevej 26.
4000 Roskilde

21

August

10 Taastrup•··· · · · · · · · · · ·:· · · · · · · · · · · ·•• DARAK
Taastrup Idræts Haller Parkvej 78,
2630 Taastrup

september

617 Nyborg (2 x 1 dag) ,JYR K
Nyborg Idræts- & Fritid cent r
Halvej 1, 5800 Nyborg

-:, = ,,bær selv" udstilling

Olomouc (2 cert) cz
Albertville F
Vyborg (2 cert) RUS

29 Stavanger N
29/30 Fifueri da Foz (2 cert) p

Sollentuna (2 cert) s
2003 December
6/7 Rom (2 cert) I

Os~* N
Graz (2 cert) OVEK A
Madrid (2 cert) E
Turku (2 cert) FIN

7 København Racekatten
13/14 Asslar" (2xl dg) D

13. Spec PER/EXO
choc. + lilac
Vicenza (2 cert) I
Stockholm (2 cert) S
Prag (2xl-dag) CZ
Riga (2 cert) LV
Goteborg (2 cert) S

14 Groningen" Mundikat NL
Midlands GB

20/21 St. Petersburg (2 cert) RUS

2004 Januar
3/4 Ostrava (2 cert) CZ

Stockholm (2 cert) S
Padova (2 cert) I

5/6 Stockholm (2 cert) S
10/11 Lyon (2 cert) F
17/18 Niedernhausen* (2 cert) D

Beaumont (2 cert) F
18 Ej fastl. (Felikat) NL
24/25 Kolding Katteklubben

Geneve" CH
Verona (2 cert) .. I
Salzburg (2 cert) OVEK A
Strømmen N

31 Plzen CZ
31/1 Pavia (2 cert) I

2004 Februar
6 Hennef" D
7/8 Hennef" D

Ljubjana SI
Neuhausen* (2 cert) CH
Bratislava (2 cert) SK

8 København Racekatten
14/15 Lucca (2 cert) I

Prag (2 cert) CZ
Warszawa (2 cert) PL
-Iyvåskylå (2 cert) FIN
Molndal (2 x 1 dag) S

15 Breda* MUNDIKAT NL
20/21 Wien (2 cert) KK.6 A
22 Haugesund NL
28/29 Legnano (2 cert) I

Gavle (2 cert) S

Porvoo (2 cert) FIN
5 Tonbridge Kent GB
11 Harnar" N
11/12 Gotene SS

Borlange
Kulmbach* (2 cert) D
Milano (2 cert) I
Tallinn* (2 cert) Est

12 Krizevci HR
18/19 Roskilde*

(2xl dg) Katteklubben
18/19 Lausarme *ANIMALIA CH

Arezzo (2 cert) I
Ostrava (2 cert) CZ
Bergen* (2 cert) N
Helsinki (2 cert) FIN
Sundsvall (2xl-dag) S
Celje* (2 cert) SI
Ljungbyhed S
Norrkoping S

19 Gorredijk* Mundikat NL
25/26 Casalpalocco (2 cert) I

Wien-Oberlaa
(2 cert) OVEK A
Warszawa XN (2 cert) PL
St. Petersburg (2 cert) RUS
Kiev (2 cert) UKR
Reykjavik (2cert) IS

26 Fleet GB

2003 November
1/2 København WORLD-

SHOW Felis Danica
8/9 Leibzig* (2 cert) D

Ivrea (2 cert) .. I
Tulln (National) OVEK A
St. Petersburg (2 cert) RUS

15 Pardubice CZ
15/16 Stockholm S

Asola (2 cert) I
Valladolid (2 cert) E
Decize (2 cert) F
Stuttgart D
Nantes F
Lund (2 cert) S
Toulouse F
Helsinki (2 cert) FIN
Alverca do Ribatejo(2 cert) P

16 Nieuwegein*
Spec. BRI - Felikat NL

Burton GB
22/23 Ej fastl. (2xl dg) JYRAK

Udine (2 cert) I
Kaisten* (2 cert) CH
Linkaping (2 cert) S
Poznan (2 cert) PL
Nitra (2 cert) .. SK
Aspach* (2 cert) KKO A
Ajaccio (2 cert) F
Skien N

29/30 Bad Aibling" (2xl dg) D
Fiesole (2 cert) I

N

FIN
cz
N
F
s
s

LV
D

RUS
p

FIN
JYRAK

s
CH
YU
PL

I

14

7

2003 August
9/10 Stockholm
Scandinavian Winner S
10 Taastrup* DARAK
16 Lier/Drammen"
16/17 Våsteras S

Schwerin* (2 cert) D
Litomerice (2 cert) CZ

17 Worthing GB
23/2-! Kristiansand" N

Innsbruck (2 cert) OVEK A
Vantaa (2 cert) FIN

30/31 Geteborg S
Porsgrunn N
Ostrov n/Ohri (2 cert) CZ
Boden (2 cert) S
Søderfors (2 x 1 cert) S

31 Lincoln GB

2003 September
6 Kristiansund*

Tampere
Winner Show

6/7 Nyborg (2xl dg)
Karlstad
Neuchåtel
Beograd (2 cert)
Wroclaw (2 cert)
Rovigo (2 cert)
Tampere
Drive in Show

13 Zliv
13/14 Honefoss" (2 cert)

Monaco (2 cert)
Varberg (2 cert)
Varberg (2 cert)
Riga (2 cert)
Fellbach* (2 cert)
Vyborg* (2 cert)
Penafiel (2 cert)
Schiedam*
Spec. Kat IV - Felikat NL
Split HR
Bognor GB

20/21 Firenze (2 cert) I
Bratislava (2 cert) SK
Fredrikstad* (2 cert) N
Kuopio (2 cert) FIN

21 Hørve Racekatten
27/28 Alesund* N

Luzern* (2 cert) CH
Eskilstuna S
Kristianstad (2 cert) S
Zaragoza (2 cert) .. E
Wieselburg (2 cert) KKO A
Paris (2 cert) F
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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
J 17,50 kr.

natures
best. -..·-· ·

Nu er det her - Hi/l's nye komplette foder Science Plan Noture 's Best" baseret

på naturens egne ingredienser. Kom ind hos din

dyrehandel eller dyrlæge og gå ikke glip


