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Kære læsere,

Verdensudstillingen nærmer sig. Den ov srordn de
planlægning r ved at v re på plads. men til den
praktiske del mangler vi nogle hj· lpere.
. Fredag den :31. oktober har vi adgang til hallen
1 Bella Center fra kl. 09.00 om morgenen. I lobet af'
dagen skal h 1' ud tilling 'n stilles op o.,. der skal
gøres klar til mange forskellige ting. elvf ,1 elig er
klubbernes be t) re] er der IE d r er stadig brus for mennesker der
har tid til at give en hånd med. '

Min annonc i idste numm r af Katternaaa ·incL har zivct no ] ,
henvendelser om hjælpere til dyrlægekontrollen og til indcheck. men
praktiske hjælpere til op tilling n fredag mangler der stadig nogle
stykker af.

Vi kan ikke tilbyde kroner og ører, rn n d i.' vil være mad ocr drikk
til hjælperne i løbet af dagen. S 0 hvis du har Ir t Lil at e oa taae cl li at• b i:,

en katteudstilling blive bygget op og har n Iredaz lediz r du ::\IEGET
velkommen. Bare ring eller mail til undert anede'

På grund af verden udstillingen ligger meget and t stille. Manae
aktiviteter er udskudt til efter Verdensudstillingen. Bl.a. er FU' · mød
med specialklubberne blevet ud at til id t i november. irnnern for
mødet er allerede sendt ud til pecialklubberne.

I FU har der været rejst spørg målet om. hvornår ,·i i Danmark skal
begynde at chipmærke vore katte. I FIF avl - og r gistr ring rezler
er det bestemt, at senest i år 2007 kal all r gi tr rede katt v re
mærket, og spørgsmålet om vi allerede nu kal begynde på mærkning
af f.eks. avlskatte og deres afkom, har været di kurer t. Indtil ider
har vi i FU stillet dette spørg mål til specialklubberne. om ,t punl t til
diskussion på mødet, så vi kan høre specialklubbern holdning, men
jeg håber da også at spørgsmålet kan/vil blive di kureret andre ted r.
Nogen sager omkring forbytning af katte kunn ha, e , ær t undgå et
med en mærkning, men på den anden ide er det og a en udzift at på-
føre opdrætterne.

Spørgsmålet er dog også, om en kattelov vil kræv at kattene Er

mærket og at vi på den måde bliver overhalet indenom.
Der er nu taget hul på et nyt tiltag inden for FIFe. Der r er eta-

bleret Breed Councils for mange forskellige racer, og Danmark er zodt
repræsenteret. Det er dejligt at se danske opdrættere der vil være m d til
at få dette tiltag til at fungere inden for FIF'e. Lad os håbe at det lykke
de forskellige Breed Councils at være med til at præge udviklingen.

Kravene for at kunne deltage har været store. og mange har ikke
været kvalificerede inkl. undertegnede, der ikke har udstillet nok.
men alligevel er danske opdrættere sammen med svenske nogle af
de mest aktive i de forskellige Breed Councils. Generelt set er der i
Norden stor aktivitet omkring kattesporten og da Norden samtidig
også bidrager med en stor del af FIFes okonomi er det rart at d r her
er sammenhæng.

Jeg ved, at på mødet der skal afholdes mellem de ordisk FIFe
organisationer vil blive diskuteret om den grad af indflydelse. som
de Nordiske lande har, også står mål med, at de fem ordiske lande

. bidrager med næsten 50% af FIFes økonomi, og at f.eks. Sverige har lige
så stor indflydelse på FIFes generalforsamling som Lie hten tein. len
under alle omstændigheder er det altså rart at se dan ke opdrættere
være blandt de mest aktive i FIFes Breed Councils!'!
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Killing 111·. 3
Toon cats Elliot. xro s 23
47G points
Ejer: Henrik & ia Bo ·gcscn

Huskat nr. 1

Knud Knud n. Hr., 4 6 points
Ejer: Len Ma th w ·

DARAKs topkatte 2003

Killing nr. 7
La Forets Wanilla, NFO f
464 points
Ejer: Belinda & Martin Lysgaard

Medlemsmøder
Darak afholder medlemsmøder - normalt den første tirsdag i hver
mdr., der kan være ændrede datoer.
Alle er velkomne. Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne i ,
Brønshøj Medborgerhus, Brønshøjvej 17 kl. 19.00
7. oktober 2003 - Udstillinger
Hvad gør man? Blanketter/tilmelding. Burgardiner mmm.
Pelspleje for katte forud for udstillingen.
4. november 2003 - Hvad siger loven?
Nye regler evt.kattelov drøftes. Foredragsholder oplyses senere. ,
2. december 2003 - Banko. Kom til vores forrygende banko
Medbring en pakke til den sjove og fornøjelige pakkeaktion. Flotte ;
præmier for hele familien.

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

Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

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

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

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

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

Mange hilsner
Aase Nissen

calicisvirus, der siger, at
der ved forekomst af disse
sygdomme skal al handel,
avl og udstilling af dyr
fra bestanden standses i
4 uger efter raskmelding
af hele bestanden. Disse
forholdsregler er givet af
Dyrlægeforeningen ligesom
alle vores karantænebes
temmelser for kattesyge,
katteinfluenza, smitsom
bughindebetændelse (FIP)
katteleukæmi (Felv),
FIV og ringorm ligeledes
kommer fra autoriserede
dyrlæger, altså ikke noget
der er "hjemmegjort" af
folk fra Felis Danica.
Karantænereglerne kan
læses på www.darak.dk og
www.felisdanica.dk.

Så nærmer Verdensud
stillingen sig med raske
skridt, vi ønsker alle jer,
der udstiller, held og lykke
med jeres katte, håber vi
alle vil få nogle dejlige dage
i selskab med hele Europas
elite af katte, måske ses
vi til festen lørdag aften
den 1. november, hvor
FD indbyder til middag

1 og dans på Restaurant
Bellahøj, der kan tilmeldes
på galla.worldshow2003.dk.

-t\ .-:'i..-, .. }
. . ""~

lt., . ~-1_,_ .,:
1 _it , ...~ ,

www.darak.dk

Kære medlemmer

Kalenderen viser 1. sep-
tember og er begyndelsen
til efteråret. efter en
lang varm sommer kan
vi så begynde at tage
hul på de indendørs
aktiviteter og de mange
udstillinger, der frister
i hele Europa. På vores
sommerudstilling i Tåstrup
hallerne var der mere
end 600 katte tilmeldte
på en dag og deraf over
300 semilanghårskatte, vi
kunne tydelig mærke, at
Verdensudstillingen er lige
om hjørnet, da det gjaldt
om at få nomineringer
med hjem, så man kunne
komme med i november
i Bella-Centret. Foruden
det store Best in Show
panel blev der afholdt et
specielt Birma Show med
over 70 birmaer, hvor seks
dommere bedømte disse.
Som sædvanligt var det
varmt med ca. 30 grader
udenfor, så vi kunne også
holde varmen indenfor.
Tak til alle der medvirkede
så dette endagsshow blev
gennemført uden de store
forsinkelser.

På listerne og andre
steder i katteverden har
der været meget røre om
FD's karantæneregler,
især om herpesvirus og

Stiftet 1931

Karsten ielsen
Roskildevej 231, 2.tv.
2620 Albertslund, tlf. 43 64 65 95

Formand
\ase 1 i en
Sovcj 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 3 90
aase.nis: n a darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Hanne Kaarsberg
Bylaug vænget 55. 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsberO a darak.dk

Kasserer
Giro: 9 00 39 75
Medlemskontingent: 100-6207
Ole John son
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S tlf. 4 7 17 70 79

Sekretær
Vivi La sen
Nødebovej 42, Nodebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83

ivi. lassen@darak.dk
Stambogssekretær

Lone Ebbesen, Søndergade 13
4800 J. ykøbing 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
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

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

Suppleant
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, kempes@wanadoo.dk
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Ca. kl. 17.00 glo?!g oa æble-
· kiv r. der u drro r vore:

aft n. mad.
Hos: Charlotte Knud en,
Debcl ·ej 71 Outrup.

Fyn
Studickr cl .ledcr:
Hanne Holm -J n en
Tlf.: 62 G3 21 41
E-mail: ro senholme mail.dk
Søndag 05. oktober
Hobbvud stillin

ted: kibhus J 7: 1 "'.
Odense
Onsd g 08. oktobe ·
kl. 19.00
f likkcr-træning
El -~ Iaric Fro. lev. adf rds-
tcra p uL vil hold foredrag
om klikk irtr, n111 . D · vil
g ·• bliv mulighed for n

rundvisningpå den n~· klinik.
Dyrcn Klinik.

0

bakk'v'j
5:... 5210 Odens ~
On da o· 12. nov mb l'

kl. 19.00
I on ul nt -Ioan Bj rr fra
firma ,t Jorgen Kruuse il
komme og holde foredrag
om katt n ern rmg.
Sted: Badstuen Ø ·tre ta-
tion v j 26, .:-000 Od ns,
Onsdag 10. d cember
kl. 19.00
Julehyga . \Il b de m cl-
bring n gav til kr. r .-.
Planlægnino- af forår t
moder.
Bad tuen. Ø~tr tation v j
26, 5000 Oden e

Marina Bom en
Opdrætter
Briter & Burmeser
Tlf.: 9 26 02 73

Kirsten Buna
opdrætter iame ere
Tlf.: 19 70 96 GO

Sonja Kri ten en
opdrætter Pers re
Tlf.: 9 l2 5 1-1

JYRAK's konsulenter og ammeformidlere

Koldinq - Syd-Øst
Studicki-ed. l der:
Heidi ::-.J wakow: ki
Tlf.: T: 5.- ti.- 10
www.hobbyud tillinz.dk
Onsdag 05. november
Pl a n l s ning af program
20011

On dag 03. december
Julehygg
Vi hy "g 'ro med julegodter
oo- pnkk ilecc. , Ile. kal med-
bring 2 .avcr Lil en am1et
\ ærdi af a. kr. 20,-.

Ves·
tudiekred l d r:

Brian Tran
Tlf.: 75 15 91 62
Lørdag 11. oktobe
kl. 10.00-16.00
Brian vi r. hvordan man
lav r e godt og solidt krad-
s træ med huler.
Vester ·ang skol ~n.
Gjesing.
Søndag 09. november
kl. 08.00
Hobbyud tilling ammen
med Esbjerg Kan in av ler-
forening. Dyrlægekontrol
kl. 08.00 Der åbne for
publikum kl. 10.00.
Sted: Gammel by Fritid -
center. Granvang vej/Da-
rumvej
Lørdag 06. December
kl. 14,00
Juleaf lutning. Banko. gave
medbringe hertil til en
værdi af kr. 20-25,-.

Lis Rh) mer Friis
opdrætter Abyssiniere
Tlf.: 64 89 15 03

Helle Højbye
opdrætter Burmesere
'I'lf.: 76 31 20 19

Gerda Ander en
opdrætter Hellig Birma
Tlf.: 75 61 34 87

Frederikshavn
Studi kred leder:
Kirsten Thomsen
Tlf.: 98 43 84 35
E-mail: jbr cvinfil .dk
Lørdag 11. oktober
kl. 12.00

Tur til Pethouse i Odder.
Vi skal bl.a. høre om HiJL
foder ved en dyrlæge.
Vi mødes kl. 12.00 på Kirke-
pladsen og kører sammen.
Tilmelding 1 ug før til
enten: Sonja Kri ·ten en på
98 42 85 14 eller Kir ten
Thomsen på 98 43 84 35.
Torsdag 06. november
kl.19.30
Skolegade 8
Vi holder juleafslutning, og
der medbringes 2 pakker a
ca. kr. 10,-.
Tilmeld Jer venligst ene t
dagen før hos Maj-Britt på
98 48 26 15 (aften)
mail:
ken.andersen ( privat.dk

Sallin9 _
Studiekredsleder:
Susanne Hvam Hansen
Tlf.: 97 57 24 60

Struer - Midt-Vest
Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54
www.mismidtvest.dk
Alle møder: Østre Skole,
Aula-B, Gimsinghovedvej 8
Struer
Søndag 05. oktober
PR-udstilling
Folkets Hus, Tegltorvet 7600
Struer
Tirsdag 07. oktober
kl. 19.00
Veterinær konsulent Jørn
Jørgensen fra Novartis,
mødet handler om loppe-
behandling.
Tirsdag 04. november
kl. 19.00
Besøg af Christian Degner
fra Olivers Pet Food
Tirsdag 02. december
kl. 19.00
Juleafslutning.

egentligt står. Det bliver lidt
upersonligt: man bestiller
en vare, betaler får den le-
veret, og viderefører ellers
dialogen via mail. Alt bliver
mere upersonligt og hårdt, i
forhold til, at man mødes og
taler om det.

Mit budskab er derfor:
husk at tale sammen, det
er stadigvæk en hobby - en
dejlig hobby, som vi skal
passe på. Det burde ikke væ-
re nødvendigt hver gang, der
er en uoverensstemmelse,
at involvere klubber, Disci-
plinærnævn og Forretnings-
udvalg. Til gengæld skal
klubber, Disciplinærnævn
og Forretningsudvalg hellere
rådgive end straffe. Det er
måske ønsketænkning, men
efter så mange år i klubarbej-
det er det frustrerende at se,
hvilken vej vi bevæger os.

JYRAK's udstilling i Nyborg
blev klubbens største med
næsten 800 katte. Det var
et stort arbejde, hvor alle
ressourcer blev brugt, men
udstillingen blev gennemført
i fin stil.

Dejligt at se de mange
smukke katte, og hvor kon-
kurrencen var ualmindelig
stor. Derfor et stort til lykke
til dem, det lykkedes at
vinde i deres klasser og på
scenen. Håber at gense dem
igen på Danmarks største
kattebegivenhed: Verdens-
udstillingen den 1.-2. nov. i
Bella Center.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
I de seneste 2-3 måneder har
bølgerne gået højt om afgø-
relser i Disciplinærnævnet
og senere anke til FU. DN
har afsagt et par markante
afgørelser, hvor man for før-
ste gang har sat værdi på en
killing, som ikke levede op
til købers forventninger, og
herefter afgjort hvor meget
sælger skulle tilbagebetale.
Spørgsmålet er nu: Har Felis
Danica som organisation ret
til at bestemme, hvor meget
en killing koster? Køber og
sælger Forretningsudvalget
og Disciplinærnævnet katte?
Kan de dermed fastsætte
priser? Mit svar er nej. Når
det er sagt, skal det også poin-
teres, at både sælger og køber
skal opføre sig ordentligt, når
en aftale er indgået.

Mange gange hjælper det
gevaldigt, at man sætter sig
overfor hinanden og får talt
om, hvad der er gået galt.
Det er levende væsener, vi
har med at gøre, og ikke
en vare, vi har købt i super-
markedet. Vi er derfor nødt
til at tale sammen og finde
en løsning, hvis der er en
handel, som ikke lige gik
som forventet.

I vores fortravlede og
lidt upersonlige tid er det
desværre blevet så nemt at
sende en E-mail. Bevares,
Internettet har da bestemt
sine fordele, men på en
eller anden måde, er det
så nemt bare at sende en
besked af sted uden at tæn-
ke videre over, hvad der

Bestyrelse
Formand

Dorte I anv
Esbjergpurken 5. 9220 Aalborg 0
Tlf/fax.9 15931 kl.19-21
Email: formandvljyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent:
Oll: Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 16 1 51
E-mail: nae tforrnandø'jyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
.. ·ordkanah·ej . 500 Grenaa
Tlf.: 7 79 50 50. Fax: 87 79 50 60
Evmuil: kas crei ,7'jyrnk.dk
Giro: 5 06 85 09

Stambogssekretær kategori li + IV
Kirsten Mad en
E bjergvej 7. 6094 Hejls
Tlf. 74 53 23 96
Email: stambog2og4@jyrak.dk
Træffe· fter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Peter Hansen
Græ vanaen 123. 381 Tilst
tlf. 7 -H Ol 50 kl. 19 - 21
Email: ud tillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser &
kontakt til nye medlemmer

ar ten Bircow Lassen
0

Abyvej . Biersted. 9440 Abybro
Tlf.: 9 26 90 50
E-mail: katteri@'jyrak.dk

Præmiesekretær & stamnavn
Jørgen Jen en
Rojlehaven 52. 2630 Tåstrup
tlf. -13 52 96 99 kl. 1 7.00-19.00
Email:praemi &jyrak.dk el.
tamnavrrZjyrak.dk

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

Buransvarlig
Freddi Nørreskov Jen en

0

Kornmod bakken 92. 8210 Arhus V
Tlf. 86 75 07 75 kl. 19-21
Email: burmand@jyrak.dk

Suppleant/
Stambogssekretær kat. I + III

Bettina Petersen
Grøfthojparken 164, 4. 8260 Viby J
Tlf. 22 58 31 38. Træffes kl. 19 - 21
Email: stambogl ogdæjyrak.dk

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

-tJ-i
JYDSK RACEKATIE KLUB
----------------~S~t~if~te::.::.t....:.1.::..:93::....:4:__ --i, ~

[ _

JYRAK's Internetadresse:
www.jyrak.dk

JYRAK's email:
inf'o0,jyrak.dk
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Priser

H ustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

m kuld Lil 1 att klubb 11-, killing l ist .
lw rug i den bh\ avi: amt pa ldu )b •ns

Konsulenter
Katteklubben's konsulenter er en ervice for dia. Dere ,rfaring og
ekspertice kan hjælpe dig når O<Y h is du har bru0· for d t.

Kirsten Ul ø, HO\ edgaden 52. 6~ -1 Ager kov. Tlf 74 3 33 0
Marianne Roth Skrænten 41, 5270 Oden e . Tlf 66 18 08 98
Pallea Knochel aurbjergvej 16. 4623 Ll. Sk n ved Tlf 56 16 99 16
Camilla Baird, Kokkedal Station vej 8. 29 0 Kokkedal, Tlf 45 76 86 31
Vibeke Lerche. Priorsløkkevej 4 , 8700 Horsen , Tlf 75 62 35 08

Ammetjeneste
Har du en killing, der mangler en mor eller har du n mod 1rkat cl r
har plads til en ek tra killing, så kontakt Katteklubb ns amm tj ne::;te:
Marianne Povlsgård på tlf. 97 40 67 82 eller send en mail Lil:
ocicata wanadoo.dk.
Marianne formidler kontakten mellem killinge- og hunkatlcej ren.

yhedsbrev

Øn .ker du. ·om medl m af' katt klubben, at modtazc et nyhedsbi e'
fra din klub. kan du tilm Ide dig cl .tt . Du kan cnt n modtage det med
posten eller om email.
Tilmeld dig ho Heidi Tv rrnos e p{1 tlf. 5 26 6: 29 cll r p:
mailadr en heidi.tvaerrno: e<i_1 gc 2ncr.dk
Nyhedsbr t end · kun ti] d med] mrner. d r har tilm .ldt

Lokalg ·upper
'om cl ,t kan e pa kalerid r •n h -'r pa siden. n der kom mel g-odl gan~

i lokal rupp Odder. Der er sommerferie i c uzu: l. men «llers er der ar-
rangern riter i ruppon hv r 1m ned.
Der u· ogsa arrangementer i lokalgruppe Sjr lland. men her kan cl, o-
rne ild aftales ·a lan tid i Iorvej 'n.

Folg med J H klubb '11.' hjcmrn . ide. hvor information rne om od erne i
lokal .ru pperrie opd, tere · lobend

Killingeliste
Det er grati at tilrn kl
Killing lit n annoncer
hjemm id .
Li ten opdater lobcndc. i b der dig ikk m at 0c nr ilrnelde il list 11

hver rnån d. m n til geng ld ·kal du hu ko at du skal nlrn l l' din, kil-
linger. når du har olzt d m.

Stamtavler
Hu kat v dlægg kopi ar kvittering ller check n·\r du _00 r tamtavle.
Der er -å kort v ntetid på tamtavl r. ·:it d t 'I' unødvendigt med den
ek tra admini tration i forbind 1.- m dat · nd tamtad rn pr. f-
terkrav.
Hu kog å enten v d betal admini rration g byr pa 25 kr. 11 rat, cd-
lægge en frank ret svarkU\ rt.

Interessegruppe Odders
møder afholdes hos:

Pet House Derimark,
Ballevej 5, Odder,
medmindre andet er

angivet

Husk:

1. oktober 2003

Intøres segruppø Odder
Hvordan fungerer Felis
Danica v. Ol Arn strup

3. oktober 2003
Deadline for udstilling ,n i
Gevning v. Ro kilde

18. + 19. oktober 2003

Ucl tilling i Gevninzs

1.+ 2. novembe · 2003

Verdensudstilling i B 11la
Center

5. november 2003

Interessegruppe Odder
Pelspleje til korthår katte

3. december 2003

Interessegruppe Odder
Julehygge

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

Du bliver savnet, - og den/de
nye får noget at leve op til.

Verdensudstillingen er lige
om hjørnet, og det bliver
rigtig rart, at se en ende,
og forhåbentlig en rigtig
flot en, på det store arbejde
der er gået forud for denne
begivenhed.

Under selve udstillingen
er der masser af ting, som
medlemmerne gerne må
være behjælpelige med.
Så har du lyst og tid til at
hjælpe, så giv en melding,
så vi alle i fællesskab kan
præsentere vores hobby på
aller bedste måde.

På gensyn i Bella.
INGE

Som det fremgik af sidste
nummer af KatteMagasinet
har vi med dette nummer
fået ny redaktør, nemlig
Marianne Seifert-Thorsen.
Marianne har allieret sig
med en redaktionsgruppe -
og det bliver så spændende
at se, hvad dette samarbejde
vil føre til.
Det er ikke det mest tak-
nemmelige job Marianne og
gruppen har sagt ja til.

Som alt andet i kattesporten
er det ulønnet - og TAK er
det vildeste man kan få for
dette store arbejde.

Derfor skal der også herfra
lyde en STOR TAK til den
afgåede redaktør, Bette
Lind.

Formand, sponsor-, stand og
annocekontakt

Inge l 'ord
Lyngby --l. 9370 HaL
tlf. 9c 73 07 07 fax. 9' 75 07 40
nord<!_, tdcspac .dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvøj 35 6690 Gording
tlf./fax 75 17 5 -l
naestform nd~i'per eren.dk

Iler Mette Foldager
Kasserer

Mette Foldager
Rørkjær aade 17 6700 E bjerg
tlf. 75 12 6 32
kasserer i, perseren.dk. giro 157 6089

Stambogssekretær
Lene Balle
Ranunk lvej 76, 8700 Horsens
tlf. 75 60 17 77
tambo a perseren.dk

Sekretær, nye medlemmer
Heidi Tværmose
Ødemark ej 1, 4190 Munke Bjergby
tlf. 5 26 63 29
heidi.tvaermos a 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
webmaste a 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
Marjanne Povlsgård
tlf. 97 40 67 82

oci ca t@oci ca t. dk

1 Bestyrelse
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Husk...
Tilmelding til topkatt 'lis-
t rn' kal kc \"' r lem-
ming \ 1- h Riis i h ndc
· n . .-t d 'n 6 .januar 20 04 .

De ny topkatc:>-r a} r kan
se på Rac kutt n hj mm -

ide: www.racekatten.dk

Referater!? /
Er du ikke p Race ·att r.--
mailingli~t - og man!!lcr du
referater af b tyr Jse~m der

')mv..

du ente. tiJm,Id·
dig mailingli t \·eG a

ncle navn. ach .::-, og
gerne mec 1 .msnr. ti :
deba (a ·acekatten.d -
eller få ref rate ·ne:

L.il endt pr. po::t amm n
med de ædvanlir,-,
medlem ud endels r
c:c. 2 gano om r t)

\ d h nv nct l<:e til:
Gurli P ter n. \gervc no- t

kontrakt r vil bli b handl t

for roligt. oa inb n folsomm
oply~ninger af anclr .

November - Felis Danica ...
V rdensudstillingen bor v, r,
vel overstact. Racekatt n
medlemmer invit re I il at
tage en disl us ion om vore ho-
vedorgan i ation. F li. Dani ·a.
Hvordan øn ker vi, at Feli,
Danica kal opbygge · fremov ~r'?
Hvad med Di -ciplinærnævnet
- er det velfung •rende? Er du
tilfreds m ,d Kat emaga inct?

vlsråd t?
Kom oo- vær m d til debntl n.
Kun ådan I an du få indflydel e
på. i h\iilkcn retning Racekalten
kal arb jdc fremover.

Vi byder på glogg og æbleskiver
onsdag den 19. november.

Tom Hoj rådgiver v d
Københavns Retshjælp vil
onsdag den 22. oktober
gennemgå købeloven/aftale-
loven samt komme med et
bud på, hvad der er rel vant
at have med i en kontrakt.
Gælder købeloven virkelig
også for salg af katt ? Er
der 2 års garanti på en kat?
Skal man sælge på kontrakt?
Hvad skal denne ind holde?
Hvis du aller d" har en
kontrakt og sender denne
til Tom Hoj. I tedgade 132.
2. tv., 1650 Kobenhavn V,
inden den I. oktober, il
den blive anonymi ret og
gennemgået for "heldige/
uheldige" formuleringer. Alle

købelo, n/aftalelo en ·om
optakt til opdrætLcrkur. u
II.

Kon sulen ler:

Genetik og ygclommc
Jan Krag. t!J.: . :~ 1 8-1 20
E-mail: g-cmetik1, racckatt n.dk
Sjælland
Ter sa Gulda~er. tlf. i'j.j 7 3 2
Email: konsulcntsja Ilundv rac:t•kat en
dk
Be1it O tb rg pclspl je). t If. -59 l '9 :')0
Jylland

u..:anna Tolcli Bugge. tlf. G 27 ~
Email: u~annn!ltoldibugg .com

Racekattens crvicetelefon
Kir:;! n Christinns0n, tlf. -13 9G 112 39

Racekatteformidling
El ·a Ricneck •r. tlf. 39 G9 117 2-1
ll r 6 5 l · 7(j

Lolwlgrupper:

Storkobenhavn/ jælland
Vivi Fletcher. tlf. 70 23 27 23

Am m etjeneste:

Sjælland
Gurli Peter-: n. 5 26 51 26

Du behøver ikke være med-
lem af vores klub for at være
med til vores arrangementer.
Møderne afholdes - med

,nindre andet specifikt

er angivet! i Valb)
Medborgerhus, Valgårdsvej
4, 2500 Valby, kl. 19.00.
Oktober-
Opdrætterkursus 1+11
Onsdag den 8. oktober
vil Vivi Fletcher gennemgå
Racekattens love samt
Felis Danicas/FIFes regler
for kattehold, opdræt,
stambogsføring m.v.
Der vil være rig lejlighed til at
stille "dumme' spørgsmål.

Tom Høj giver efterfølgende
en meget kort orientering om

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

den for bestyrelsen:

AI

Medlemsregistreri ng
giro 1 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænget 25. 4293 Dianaluncl
Tlf./fax: 70 23 26 22
Email: medlemmet a rac katten.dk

Stambogssekretær, Semilano-hår
og Siam/OKH - Giro I 08 72 23 b

Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tor 20-
21.30)
Email: slh@racekattcn.dk
Email: sia-okh@racekatten.dk

Stambogssekretær, Langhår o a
Korthår, Stamnavn alle racer':
giro I 08 72 23
Henriette Lodberg
Tågerupvej 45, Ramløse
3200 Helsinge
Tlf./fax: 70 23 22 29 (man.-tors. 10-12
og 19-21).
Email: lh@racekatten.dk

kattens gruppenr. (står i
stamtavlen). Katten bliver
ikke registreret på EMS-
nr. i forbindelse med en
udstilling.
EMS-koden er kattens race-
og farvekode (f.eks. SOM n)
- ikke stambogsnummeret.
Hvis du skriver, at katten
skal sidde i bur med anden
kat (eller du skal være ved
siden af anden udstiller),
skal dette fremgå af begge
blanketter - og venligst
kun skriv i bur med anden
kat, hvis den anden kat er
tilmeldt.
Der han nu tilmeldes til

Racehattens udstillinger

via vores nye hjemmeside:

www.racekatten .dk

Når dette blad udkommer, er
det ved at være lige op over
med Verdensudstillingen i
Bella Centret. Der kan altid
bruges en hjælpende hånd
til opstilling, nedtagning
og under selve udstillingen.
Hermed skal lyde en opfor-
dring til Racekattens med-
lemmer om atgive lidt afjeres
tid til at få arrangementet
til at fungere. Interesserede
kan kontakte FD's formand
Ole Amstrup.
Til slut vil jeg ønske held og
lykke til de danske udstillere

'der deltager i WS 2003!

Tilmelding til udstillinger
indland

Vores nye ud s ti ll ings-
sekretær, Camilla Scharff,
er kommet med et nødråb!

år I tilmelder til en
udstilling, så vær søde at
gøre det på en Felis Da-
nica blanket (eller via
internettet) - ikke udlands-
eller gamle klubblanketter.
Tilmelder du en NFO, MCO,
DRX eller øvrige, der er grup-
peopdelt, så skal du skrive

Racekattens september-
udstilling blev på kort tid
flyttet fra Vallekilde-Hørve
til Svinninge. Aftalen med
Vallekilde-Hørve hallerne
havde været på plads i
nogen tid men ved vores
besøg, hvor vi bl.a, skulle
lave aftaler med cafeteriet,
blev meldt helt klart ud,
at samtlige med medbragt
mad ville blive bortvist fra
hallen. Vi forsøgte at indgå
et kompromis med dem, men
desværre uden held.
Vi kunne forudse en del
problemer ved en sådan ud-
melding, og valgte derfor at
flytte udstillingen til Svin-
ninge. Det blev en mindre
hal, men forhåbentlig en
god udstilling med god stem-
nmg.

Kære medlemmer

RACE KATTE

Formand. ::\ledlemsmoder
Vivi Fletcher
Kærhvv j 13-1. :2610 Rodovrc
Tlf.:/fax 70 23 '27 23 (hverdage 10-11 eller 20-21)
E-mnil: formandii'racckatt0n.dk

Næstformand, Buransvar-l ig
S01· n EiLo
Tronningo B~- 33 . ..J.420 R gst rup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: nncstforrnundzi ra ckatten.dk

Kasserer - giro 1 0 72 23
Tom Hoj
Istcdjrade 132. 2.tv.. 1650 Kob nhavn
Tlf./fax: 70 23 20 2
E-mail: kn .. crc1·ii'rac katten.dk

Udstillings ekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 '>6

nrnilla charff
Hovcdv j n 72. 2600 Glo trup
Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udst illingcrrae katten.dk

Webma ter
Birthe Schobius
Toftholrnvej 25. 3660 renlo e
Tlf.: .n 17 23 77
E-mail: webmastere racekatten.dk

Udstillingssekretær udland, Burudlejning
Flemrnine \\ elsch Rii ·
Birkevej 9. 4140 Borup
Tlf.: 57 52 26 36
E-mail: udlandjiracekauen.dk

Sekretær,
Ulrich Al ter KJug
Krogebjerg 94. 2720 Vanlose
Tlf.: 3 76 11 73
E-mail: kretaer's racekatten.dk

Killingeliste, Medlemsudseridelse. Bonuspoint
Lone Rasmus en
Holbækvej 24 A. 41 0 orø
Tlf.: 57 0 19 06
E-mail: killingeli te1i'racekatten.dk

Præmie ekretær, Konsulentkontakt
Bent Aggersbøl
God ·parken 60. 2670 Greve
Tlf.: 43 90 71 52
E-mail: b-bent's.racekatten.dk

Lis Dahl ·trøm
. bjergvænge 29. Guncl. ømagle. 4000 Ro ·kilde

Tlf.: -16 73 09 3
E-mail: b-lis'ft racekatten.dk

Briu a Larsen
Hvidovrevoj 452 .. t. tv .. 2650 Hvidovre
Tlf.: ao 77 21 63

E-mail: b-britta~racckatt n.dk
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Racepræsentation

Cornish Rex og Devon Rex

13

udtage en væv. prøve fra
Po l d hu s le t ik Ie r for a
kunn under øge han: gener
efter om han jo var dobbc lt
sjælden: hade en bla-creme.
fertil han oz en kro! Iset
ka . Det gik hverken værre
eller b drc, end at Poldhu
blev steril (maske ved uheld
kastr r t.) OO' ikke nok med
det: prøv en blev v k'. Altså
var der kun Poldhus bror,
Champagne ha ·lie tilbage.
Han bl v sid n parr t m d
en buin eser og to biiiish
. horthai · .

På cl n n må de z u nn e
1'inaik· .eft rko mc · ør -
parret \- ·ci ' on ·ke om at
, n k· ff f n avlshan. d, de
h n e dte ig til h nd . a
matte de udp rr . os cl t bl ,,
m d iame ser . m rikan ·k
l orthår, Burmes r orr I-h-
vana Brown· .

l\fan ~ ·. hvorfor orni ~h
R x kan hm· all farver.
og både hovedet og d t
komponenter og kroppen
og ben og hale kan vari r
nog "t i lænrrd og facon.
elvom t.:rndartc>n ligg:.lr

helt fast nu. lanrre andr
racer for kommer at v r
langt mer nsart de.

Poldhu blev o, ertao·et ·c1f
en opdrætter\ ed na n Brian
Sterling-W bb, h, m vi kan
takke for racens ov ri v I .
idet Mrs. Ennismore sim-
pelthen til idst ikk ork de
mere. St rling-W bb ha d
som mål at få etableret en
egentlig Rex-katterace.

Antallet af CRX i England
var for vindende lille, og han
håbede det bedste, da d r i
1960 i nærheden af n mine
i Cornwalls nabo-County.
Devon hire, blev fodt en
hankilling med krøll t p 1 .
Han blev adopteret af en
dame ved navn Beryl Cox,
eftersom han blev født i
hendes baghave, og han
fik navnet Kirlee. Men ved
parring med CRX-hunner,
fødtes der desværre kun
glatpelsede katte.

De før. te generalianer
er komplet uover kue lise.
selvom det kun , · f,_i af
Nin· katte. om r blevet
starnmcdr og L. dr til de
nu k -i L r nd linjer.

lina fortsatte opd 'æt t
og havdc på et tid spun 1-t n
population pa ov r ~10 kat c.
D tv" r langt o' r. hvad hun
kunn ' magt . O'.,: okonornisk
var d t s lvfolgelig en kata-
trof . idet hun ikke l un e

dækk udgift i'nc v cl sal-
get af ki l li n s er (noget i
og a kend r til i dag"). Hun
måtte d ·for afli e en del af
sin katte. og d n orgelige
skæbne blev bl.a. erena og
Kallibunker til del i 1956.

Det folgend år i rn por-
terede Franchs Blan heri i
Californien to rex-k: tt fra
Nina, nemlig n rod-tabby
han, Pendenni Ca s t le
- og en blå hun. Lamorna
Cove (som var blev t parret
med sin far, Poldhu, før
afsendelsen).

Skønt P ndenni Ca tle
var sund og frisk blev
han aldrig anvendt i a ·l.
Lamorna Coves forste arne-
rikanskfødte kuld ar på
fire killing r. og af dis e
blev de to forfædre til stort
set alle amerikan ke Rex-
linjer. Den blå-hvid han.
Marmaduke, blev købt af
Helen og Walter Wei s og
blev far til hele Daz-Zling-
linjen. Den blå-hvide hun,
Diamond Lil of Fan-T-Cee,
blev købt af Peggy Galvin
og parret med en blåmasket
siameser. Maskede CRX
blev således hurtigt mulige.
men mønsteret blev først
anerkendt til udstilling 27
år senere.

Efter Nina havde redu-
ceret sin bestand var også
antallet af avlshanner i
England reduceret til to:
Poldhu og Champagne
Charlie.

Nu var det lige ved at
ende i katastrofe, for man
overtalte Nina til at lade

racens oprindelse sted,
for Cornish betyder
"Cornwallsk". Nina avlede
og avlede for at fastholde
genet.

Kunsten ved at opb gg
en bestand ell r en ra c
er, at man på <len nc ·id
får fastholdt og fr mm t de
ønskelige gener, samtidigt
med, at man ikke indavl r
i så høj grad, at man og å
tilsvarende forstærker ge-
ner, der medfører sygdom
eller lignende. Derfor matte
Nina udparre.

Hun valgte at parre med
korthårskatte, da tiden
holdning var, at langhårede
rex-katte var lige å
umulige som "mandlige
bankrådgivere med slange-
krøller" .... Men i princippet
kan rex-generne overføres til
en hvilken som helst anden
race. Inden man griner for
højt, kan det straks afsløres,
at der faktisk findes en Rex-
race, hvor et dominant Rex-
gen er overført på persere,
nemlig Selkirk Rex.

Efterhånden udparrede
man i stedet med korthårs-
racer, og vore nuværende
Cornish Rex har langt
tilbage i stamtavlerne bl.a.
british shorthair, burmesere,
orientalere og siamesere.

Det er her værd at hu-
ske, at disse racer jo på da-
værende tidspunkt endnu
ikke var så typede, som nu.

Almindeligvis kan man
kun vanskeligt spore sin
kats aner langt tilbage, og
de fleste bruger da også kun
de nærmeste fem-seks led,
når de skal vurdere indavl
og slægtskab med andre
katte, men Leif Dollert
(en CRX-opdrætter, der er
medlem af Rex United), har
samlet kopier af stamtavler
og oplysninger andre steder,
så i hvertfald de svenske
linjer er forholdsvis godt
dokumenteret i en database
på Internettet - helt tilbage
til Kallibunker og Serena.

nedarves, og i dette tilfælde
parrede man simpelthen
Kallibunker med hans mor.
Resultatet blev to rexede
katte og en glatpelset. Man
gentog parringen, og igen
kom der rexede katte. Det
viste sig således, at dette
Rex-gen er recessivt, d.v.s.
vigende; det betyder, at
genet skal bæres af begge

forældrene, hvis....-----."'.,,i'll~,E:'::__,
:'.'> alle killingerne

skal have rexet
pels.

En af Kalli-
bunkers sønner
var Poldhu. Han
var ikke kun
speciel, fordi
han var rexet,
han var tillige
blå-creme; det
skal være meget
sjældent med
blå-creme han-
ner, og almin-
deligvis er de
sterile, det gæl-
der forøvrigt
også tortie med
hvidt hanner;
man diskuterer
da også, om
Poldhu virkelig
var blå-creme.
De bevarede fo-
tos af Poldhu er
alle i sort-hvid,
så de kan ikke
hjælpe. Han
blev ihvertfald
parret med sine

kvindelige slægtninge, og
således blev han far til et
antal Rex-katte.

Den anden rexede han
døde syv måneder gammel,
så det blev Poldhu, der
sammen med sin fader skulle
føre Rex-genet videre.

Racen blev efterhånden
kaldt Cornish Rex efter

var tør. Hun navngav denne
hankilling Kallibunker.

Nina havde haft opdræt
afRex-kaniner, som også har
krøllet pels. Hun tænkte, at
Kallibunker kunne blive et
sjovt kæledyr, men da hun
gik til dyrlæge for at få ham
kastreret, syntes dyrlægen,
at det var synd, og hun
overtalte Nina til dels ikke

at kastrere katten, dels til
at kontakte en genetiker
ved navn A. C. Jude. Han
konkluderede, at pelsen
svarede til Rex-kaninens,
og det var vistnok ham, der
foreslog at kalde den nye
type kat for Rex-katte.

Det er jo altid et problem
at få klarlagt, hvordan et gen

Der findes ingen smuk legen-
de om disse racers opståen,
men deres historie er ikke
desto mindre fascinerende
og spændende. Den er også
speciel, fordi historien om to
racer med forskellig genotype
er flettet sammen.

Mange betragter stadig
Cornish Rex (CRX) og Devon
Rex (DRX) som to grene af
samme race, som
de så betegner
REX. Men det er
helt forkert for
der ER tale om
to racer med hver
sit genetiske
særpræg. Begge
racer, tillige med
German Rex
(GRX) og Selkirk
Rex er dog opstået
som spontane mu-
tationer hos vilde
huskatte.

Den 21. Juli
1950 fødtes i en
lade 1 Bodmin
Moor, Cornwall,
England en kill-
ing, der skulle
blive stamfader til
alle Cornish Rex-
katte. Han var
cremefarvet, og
han blev født med
krøllet pels. Mrs.
Nina Ennismore
ejede hans moder,
Serena, som var
en glatpelset
tortie og hvid
huskat. Nina Ennismore
lagde straks mærke til, at
pelsen på den ene af de fem
killinger var krøllet. Hun
tørrede den grundigt, da
hun troede, det skyldtes, at
den var våd efter fødselen.
Men overrasket blev hun,
da hun opdagede, at pelsen
stadig var krøllet, når den

Billedet:
Yeoman Anatole
Johgraz

Af Ulrich
Alster Klug,
"Yeoman"

12
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German Rex

Ved videre forsøg viste
det sig med sikkerhed, at
der var tale om to forskellige
Rex-gener. som ikke under-
støttede hinanden, og at
også genet fra Devonshire
var recessivt. Man kaldte
CRX-genet for Gen I og
DRX-genet for Gen II. Man
var slet ikke nået frem til at
tale om to racer.

Kirlee blev stamfader til
alle Devon Rex-katte, og det
virkeligt forunderlige er, at
konsekvensen af Sterling-
Webbs avlsforsøg blev, at
udover, at han fik reddet
begge racerne, at så er de
også beslægtet.

Særligt ved Devon Rex
er både dens udseende,
som er vidt forskelligt
fra CRXens, og hvor CRX
ingen dækhår har, så har
DRX de tre sædvanlige lag
hår: Underuld, overuld og
dækhår, dog i modererede
former. Dens pels er meget
vanskelig at få god, når man
avler, og dens krøller er mere
uregelmæssige, end Cornish
Rex'ens.

I en årrække parrede
man så på kryds og tværs
mellem katte med Gen I og
Gen II, og først i forbindelse
med den engelske forening

14

GCCFs anerkendelse i 1967
af Rex'erne som to separate
racer, blev der nedfældet en
standard for Gen I, fra da af
Cornish Rex kaldet, og Gen
II, Devon Rex kaldet efter
deres oprindelsessteder.
Det blev forbudt at krydse
genotyperne, og opdrætterne
blev pålagt at anvende
kattene i avl alt efter deres
fænotype, d.v.s. efter hvilken
standard, katten mest levede
op til. Krydsning af racerne
blev forbudt og er det stadig.
Snart fulgte FIFe efter.

I USA havde man imid-
lertid (omkring 1957) fundet
en odd-øjet calico-hun (d.v.s.
to farver med hvidt) med
krøllet pels i nærheden af
et kattehjem i Californien.
Hun havnede hos Bob og
Dell Smith (Rodell Cattery),
som snart gav hende navnet
Mystery Lady of Rodell.
Mystery Lady parredes med
Fan-T-Cee Blue Boy, en rex-
hybrid og søn afDiamond Lil
of Fan-T-Cee (som var søn
af Lamora Cove, og således
havde Diamond både Serena
som oldemor og tip-oldemor
og tip-tip-oldemor. Sådan et
tilfælde man kalder for ane-
forskydning). Da parringen
kun gav glatpelsede killin-

Rex

ger, regnede man med at
Mystery Lady ikke var en
Gen I mutation. Ved at parre
tilbage på moderen, viste det
sig, at hun også bar P

0

å Rex
Gen I, og hun blev saledes
stammoder til Rodell-linjen,
som ligger bag mange
Cornish Rex-linjer.

I CFA-regi begyndte man
i 1962 registreringen af
Rex-katte, men først i 1984
blev Devon Rex og Cornish
Rex skilt i to racer. Indtil
da havde man anvendt en
standard, som var lagt
typemæssigt mest efter Gen
I. De amerikanske katte -
eller måske rettere sagt de
katte, som opdrættes i CFA-
regi har en anden kropstype,
end vor Europæiske type.
Nogle dommere i FIFe-rcgi
taler om "dette Greyhound-
look", men det er efter min
mening helt upassende,
når man skal dømme efter
FlFe-standarden. I den står
jo, at kattene skal være
muskuløse, og det mener jeg
ikke de greyhound-typede
CRX er.

Det er værd at bemærke,
at fordi CRX'en udviklede
sig i forskellig retning i
USA og i Europa, på grund
af de indparrede katte, så
blev standarderne også
forskellige. Man kan ikke
bare lige anvende den ene
standard på en kat avlet
efter den anden.

Foruden de Rex-racer,
som er kendte i Danmark,
findes også German Rex
(GRX) og Selkirk Rex.

German Rex

German Rex opstod i Tysk-
land, idet der i slutningen
af 1940'erne levede en krøl-
pelset hunkat i en syge-
hushave i Berlin, hvor den
var meget populær blandt
sygeplejerskerne. Hun
stammede muligvis fra en

rexet kat, som omkring 1930
havde levet i Konigsberg i
Østpreussen, Munk hed den.
Hunnen i Berlin fik iden
navnet Lå m mch e n (lille
lam), hvad der jo må hentyde
til den krøllede pels.

Hunlevedeetheltnormalt
katteliv og fødte mange nor-
malpelsede killinger indtil
hun i 1951 blev opdaget af
racekatteinteresserede. Hun
ville dog selv vælge sine
partnere, så først i 1957, da
hendes faste mage var afgået
ved døden, lykkedes det at
få hende til at parre sig med
en af sine sønner, Fridolin.
Der kom to normalpelsede
og to krølpelsede killinger
i det kuld.

Avlen fortsattes, og racen
er nu anerkendt af FIFe,
men der findes ikke mange
af dem. Ved parring mellem
GRX og CRX viste det sig, at
der på forunderlig vis er tale
om samme gen. Den samme
mutation er øjensynligt
opstået spontant to steder
næsten samtidigt.

German Rex'ens udseende
er meget mellem: Mellem
størrelse ører, mellem krop,
mellem længde ben, mellem
langt hoved. Men søde ser
de ud.

I Finland findes et
katteri, Jokikatin, som ejer
en German Rex kat, som så
sent som i juni 2003 har født
et GRX-kuld på 9 killinger;
7 har overlevet. Måske
kunne vi være heldige at få
en GRX at se på WS 2003.
Lige nu skulle der eksistere
40 GRX med krøllet pels, og
40 GRX-efterkommere, som
bærer genet.

Selkirk Rex
Selkirk Rex stammer fra en
muterethuskat, somsammen
med sine kuldsøskende blev
indleveret til et kattehjem i
staten Wyorning i USA.

Den første adoptant
af killingen, en hun, der
var blå-creme med hvidt,

lev rede den Lilbage med
oply rung om at den In-eg
for mege .

En af de an atte p a
kattehjemmet f ndt killina-
en int re sa n t o e gjord
en opdrætt r af persere op-
mærk om på cl n. Ir . -Ieri
N , .man. om opdrætteren
hed. Log d n til ig. gav
den navnet :\lli s d P s o
og lod d n få t kuld med
sin sorte per rhan. Alle
killing r n e blev, lige om
rn o d ar n, krølpels de og
havde krøllede knurhår.

Genet i 't ig al være
dominant, og derfor kunne
avlen foregå noget hm-tiger .
end for de rece i e gen r
vedkommende. Kuldet var
født 04.07.19 , altså på den
amerikan ke nationaldag.
Allered i 1992 blev der
reklameret for et Selkirk-
specialshow. oz man hæv-
dede da at der fand te
omkring 90 Selkirk Rex.

Først meddelte Mrs.
Newman, at hun havde
navngivet racen efter
nogle bjerge i nærheden af
kattens oprindelse sted.
men konfronteret med det
faktum, at dis e bjerge
strækker sig fra det nordlige
Idaho til d t sydøstlige

Briush Columbia rkendte
_ Ir . ·ewman. at hun egent-
lis ha, de na ngivet racen
ft e r s i n stedfader. hvi

ef ernavn var elkirk!
Se1kirk Rex finde i n

langhåret oa n kort haret
udga e. Den l angh år de
ligner grangiveligt mest af
alt en p rs r m cl ma er af
krøller i pel en. I andhed
en spøj kat! Vi øn ker so
pel pl j . Den korthar d
er mere mod -ra t. og er
eg ntliz m t af alt bare lidt
uglet ud. Kroll rn ligg r
ikke mukt r g lmæ izt.
m n roder rundt. En rigtig
m rgenhår -kat! S lkirk Rex
er ikke godkendt af FIFe.

J · g tror ikke. der nog n-
inde har befundet sig n

Selkirk R x Iler en German
Rex i Danmark: jeg har i
hvertfald ikk et nogle.

Rexkattene i Danmark
De for te R x-katt i Dan-
mark skull hav v~ r t
Annelida P .ar ly King og
Ann lida En d o r a , b gge
i m p o rt r t i 1966. Snart
fulgt fl re en r. og starn-
na n om Bodwin. Titiran-
gi's. of Tintagel. af 'I'arup
og .Jourdan var blandt d
16-1 opdrættende der

Titirougi's
Dcmi, C'RX
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Kontakt os og hør

hvad vi kan gøre for dig og din kat

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

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

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

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

I

www.olivers.dk 43641364 Petfood

Særdeles kælne og særdeles
gode mødre, ja, endog vores
hankat gav sine killinger die
og slikkede dem. Særdeles
renlige og nysgerrige,
særdeles livlige, men også i
særdeles høj grad i ligevægt
og harmoni. Særdeles til-
lidsfulde og særdeles villige
til at indordne sig, hvis man
altså respekterer, at de VIL
være sammen med en.

De har en appetit på
livet og en livsglæde, som
gør en i godt humør, og
yndlingspladsen er på en
menneskeskulder eller i
ens skød, eller en plads
lidt oppe, f.eks. på toppen
af kaffemaskinen eller et
klatrestativ. Hvorfor er der
alle de hylder forneden? Det
bruge jo kun den foroven
alligevel. ...

TV ser de gerne. Det er
også fedt for dem at sidde
i vindueskarmen og sige
fuglelyde, når havens fugle
pipper i træet udenfor.

Hvis du lukker dig inde,
vil din CRX ofte stille sig op
og skrige for at komme ind
til dig, men ellers snakker de
egentlig ikke meget.

Hvis de har selskab i form
af andre dyr - helst meget
sociale katte - behøver du
ikke være hjemme hele
tiden, så må du gerne have
et arbejde, men når du er
hjemme, skal du være til
fuld rådighed for CRX'en!
De ligger eller sover helst
i din seng eller i nærheden
af den.

Den er faktisk så glade for
deres mennesker, at når den
sidder hos et af dem, synes
den, det er synd, den anden
ikke har en kat hos sig, og
så hopper den derover. Men
så har den første jo ikke
noget, og så tilbage igen. De
elsker legetøj - så længe det
er nyt.

katten dens opvakte og
intelligente udtryk. Øjnene
store, runde eller allerhelst
mandelformede. Krøllerne i
pelsen skal være rimeligt re-
gelmæssige, men kan variere
fra kat til kat, fra det store,
grove til ganske små, fine
krøller. Ligeledes varierer
hårenes længde og art.

Alle farver og kombi-
nationer både i farver og
mønstre er tilladt i både
GRX, DRX og CRX, og det
er en ting, som gør opdræt
af disse racer så spændende.
Netop fordi der ikke findes
fejlfarver og ikke fejl i møn-
stre, kan man opdrætte på
farver og kombinationer,
og særligt eftertragtede er
de fuldfarvede og maskede
(kaldes ofte si-rex) og tortie
med hvidt. Men tabby, bl.a.
spottede findes også.

Temperamentet hos
begge racer er særdeles
godt. Devon'en vil jeg dog
ikke komme nærmere ind
på, men de opdrættere, jeg
har mødt, giver udtryk for, at
Devon'ernehar mindst lige så
godt og herligt temperament,
som Cornish'en.

En Cornish ser intelligent
ud, og det er den sandelig
også. Den elsker at lege og
at jage og at undersøge ting
og sager, og den fortsætter
disse aktiviteter gennem
hele livet.

De knytter sig tættere
end så mange andre katte
til deres mennesker, og det
ligeså meget som til deres
bopæl. De følger ofte deres
yndlingsmenneske rundt i
huset - og haven med, hvis
man lader dem komme ud.
Cornish'en er ikke, som det
er sagt om siameseren, extra,
men derimod særdeles.
Særdeles elskelig, særdeles
glad for mennesker og dyr,
både artsfæller og andre dyr.

i storhedstiden fandtes i
Danmark. Der blev lavet
meget fine katte. og det hørte
ikke til sjældenhederne, at
de flotteste. som klarede sig
rigtigt godt på udstillinger
var Ricx eller havde Riex
blandtde nærmeste forfædre.
Typen ville vi i dag kalde
for uendeligt gammeldags,
men pelsen sukker vi efter.
Glansfuld og perfekt rexet
var den.

Rexkattene kom til Au-
tralien i 1963, og omkring

1966 til Sverige. I Sverige
var Lupinången blandt de
forste stamnavne, der op-
drættede CRX og disse linjer
findes endnu blandt mange
kattes aner.

Mens interessen har
været god gennem alle åre-
ne i Sverige, havde CRX
en storhedstid i Danmark
frem til midt i 1980'erne,
hvor uenighed opdrætterne
imellem simpelthen satte
en stopper for epoken. I
en periode har der været
meget meget få CRX i
Danmark, men racen er nu
for opadgående.
Udseende og tempera-
ment
Hvordan ser man forskel på
en Devon og en Cornish?

Jo Devon'en har kort
og bredt hoved, meget sto-
re, tætsiddende ører. Ører-
nes overside beskriver
sammen med hovedets
overside nærmest en del
af en cirkelbue. Pelsen er
meget kort og fin, meget
let i det, ulden, og farverne
ofte stærke med smukke
kontraster. Udtrykket er let
skulende, eller ET-agtigt.

Cornish Rex'en har et
længere, kileformet ho-
ved, ørerne er store og
højt placerede. De er frem-
adrettede og brede ved
foden. De er med til at give
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Hyggestund mellem Cornish Rex mor og barn

Det har været nemt for
os at opdrage vore CRX.
To af dem var vant til at
gå på køkkenbordet, da de
kom, og den ene var vant til
junkfood.

Det elsker hun stadig,
men hun spiser sit tørfoder
uden protester. Selvom de
er intelligente, mangler de
enhver form for snuhed. De
tænder kun helt af, hvis en
beboer ikke kan lide deres
killinger, men så skal den
formastelige sandelig også
sættes på plads!

De bevæger sig gerne
let og elegant. De er gode
springere, men kan sagtens
opdrages til at blive i bord-
højde og derunder, hvis man
har plads til det. Jo mindre
plads pr. kat, jo højere vil de
søge op for at få dækket deres
trang til frihed. For frihed
elsker de, men kærlighed
endnu mere.

Når publikum ser REX-
katte, som virker direkte
tynde, fordi pelsen fylder
så lidt selv hos fuldpelsede

18

eksemplarer, tror de, kat-
tene er sarte. Men det er
ikke tilfældet. Mange REX,
vist især CRX, er blevet over
15 år, og der er ikke nogle
udbredte racebestemte syg-
domme.

Måske kan vi takke
den store aflivning hos
Nina Ennisrnore for dette,
ligesom det sikkert har haft
betydning, at ca. halvdelen
af kattene i de første gene-
rationer døde meget unge.
Naturen fik altså lov at
sortere, før dyrlægerne
kunne hjælpe "for meget".
Endelig blev der åbenbart
udparret med sunde katte,
og det betyder jo meget.

Til gengæld er der nogle
linjer, hvor blodtype B er
mere udbredt, end ellers.
Dette skyldes udparring med
engelske katte, som havde
overfrekvens af blodtype B-
katte. En hun af blodtype B
bør første gang parres med
en han af samme blodtype.
Siden kan der parres med
type A, hvis man sørger for,

Rex

killingerne ikke får mælk
hos moderen i de første 24
til 48 timer.

Allerede Kirlee og Kalli-
bunker havde meget høj
intelligens og usædvanlig
stor evne til at give og
modtage ømhed. Og det er
lige præcis de egenskaber,
vi værdsætter så højt.
Cornish Rex og Devon
Rex lige nu
De mest udbredte af Rex-
racerne i Norden er DRX
og CRX.

Indenfor deallersenesteår
er der importeret en gruppe
af gode repræsentanter for
racen, samtidigt med, at tre
opdrættere i mellemperioden
stædigt har holdt fast i
denne vidunderlige race, så
der lige nu både findes nye
dyr og afkom efter den gamle
bestand, så der kan udbygges
og igen frembringes en egent-
lig dansk bestand af CRX.

Især har det været muligt
og eftertragtet at hente
katte fra nogle få katterier,
især i Sverige, men det er
ønskeligt, at de næste katte,
der importeres, hentes fra
andre linjer, så vi undgår
den situation, at alle katte i
næste generation er for nært
beslægtet. Her melder sig jo
det problem, at der er en vis
uvilje hos mange i Sverige
mod at sælge til "nogen, man
ikke kender" og nogle sælger
slet ikke ud af Sverige.

I Norden er standarden
på CRX og DRX så høj, at
mange kvier sig ved at skulle
tage katte hjem fra andre
kontinenter. Der er også det
problem, at FIFe er meget
lidt udbredt i de oversøiske
egne, og en kat fra et CFA
registreret katteri i New
Zealand eller USA er af en
anden kropstype, end vi er
vant til. Disse importerede
katte er som regel meget

typede, kan endog være
helt ekstreme. De er ikke
så udpræget muskuløse,
men derimod langstrakte
og slanke. Deres haler har
nok den ønskelige længde,
og øjnene er markant store,
deres ører kommer måske
fra en flagermus, men SÅ
ekstreme håber jeg aldrig,
vore CRX bliver.

Nuvel, i Sverige findes
CRX af enhver type, fra de
meget gammeldags, og dem
med helt klart alt for kort
hale, til de ret typede og
dem med finere krøller men
jeg har ikke set mange så
ekstreme, som de oversøiske
- heldigvis.

Skulle jeg hente en over-
søisk kat, ville jeg prøve at få
en fra et af de sjældne FIFe-
katterier.

Grundlæggende synes
jeg, at en racekat skal se
ud, som om den bare er
en kat af en given race, og
ikke så man straks ved, at
der ligger generationer af
avlsarbejde bag den. Lidt
som "den naturlige have",
hvor alt nok er plantet og
passet, men man tror hele
vejen igennem, at sådan er
naturen tilfældigvis her.

Det ser desværre ud til, at
svenskerne arbejder i kliker.
Den samme opdrætter kan
derfor have svært ved at
hente katte fra forskellige
linjer hjem, men da vi hel-
digvis ikke har samme si-
tuation her i landet, kan vi
forhåbentlig være heldige
at få knyttet de ender, som
svenskerne ikke kan, og
hvem ved, måske kan vi så
engang eksportere afkom
efter nye kornbinationer
tilbage til Sverige.

Man siger, at de engelske
REX'er er meget dårlige, at
der ingen findes iTyskland, at
de oversøiske er for typede....
Men før eller siden må selv
svenskerne bide hovedet af
al skarn og importere, for det
er trods alt nogle få, gamle

linjer. der ligger bag de f1, e
katte i Sverige. Arna k a,
Kazimires og Lup inårig "11

f.eks. Men det er jo ikk nok
at blande de k ·isterende
gen >r igen og igen. der må
nyt blod til m d tid n.

Må ke kunn udparring
med ori nta1 re ell r ia-
me e r e være 11 del af
løsning n. især hvis man
kunne finde nogle. der var
ret gammeldag i t 'perne.
Det er nemlis i cl t hele taget
interessant. hvor meget
racerne har ændret s ig i
løbet af cl sidste 20-30 år.
Jeg vil ige, det er nærme t
uhyggeligt.

For at få åen ·arted kat-
te indenfor en ra 'e. må man
have været meget selektiv
m.h.t. hvem, der skull O'å
videre i avlen. D t betyd r
jo, at man låser racen fast, å
man ikke kan bev æge sig bort
fra et udseende der til sidst
bliver selvforstærkende. H r
kunne dommerne også være
behjælpelige. For tiden er
der tendens til, at BRI
skal være korthov det, og
siameserne er blevet vildt
typede i forhold til tidligere.
Jamen, det er jo resultatet
af målrettet avlsarb jde, vil
man sige. Ja, d t er det, og
det er en tikkende bombe,

for jo m re ensartet en
race bliver. og jo mere den
udvikler ig i forhold til , it
ophav. jo van k ligere vil det
v I også blive at foretage ud-
parringer?

.J g håber, CRX og DRX
fortsat må få lov at svine
noget i type og s ørrel e. og
at dommerne il værd ætt
de grundlæggende kvali et r.
nemlig smukke proportioner
i katten anatomi. en artet-
hed i pel en og det int 1li-
gente udtryk mer end det
ekstremt typecle.

Avl af DR 7 er om muligt
endnu m re udfordr nde.
end af CR r fordi man s æd-
vanligvi nten har god tvp
eller god pel på en DRX, men
næ ten a1drig begge d 1 .
I Sveriz . hvor der r ret
god pel på DRX - m d gode
kontraster i de fanta tiske
farver - klager man o r, at
de til g ngæld r ved at vær
så lang i hoved rn , at d t
er et probl m. Ian r netop
i Rr-rezi v d at for ·oge
udparring med BRI.
At opdrætte Cornish R x
Når man møder sin forste
CRX, og man 11 rs tænder
på racen, øn ker man. at
all CRX kal e lige præci
sådan ud. Men ak d r er tor
variation m.h.t. hovedfacon

Perle foder sine

Cornish barn.
Læg mærke til,
de fin' kro/ler pa

de 11yfodte!
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Racepræsentation

PR. Champagne Charlie af Tin tagel, CRX
Opdr.: Jytte & Knud Larsen, ejer: Jette Wimmer

og størrelse, øjne, ører og
deres placering, og m.h.t.
pelsens beskaffenhed (ikke
bonitet, men simpelthen
hårenes mængde og art)
og krøllernes størrelse og
tæthed.

Man fornemmer altså
stadig, at der ligger flere
forskellige racer samt hus-
katte bag CRX. Der er til-
syneladen de samvarians
m.h.t. pelsens beskaffenhed
og dens farve, dertil kommer
hovedets type. En blå CRX
må have BRI eller lign. bag
sig, en masketharnaturligvis
siameser, og en chokolade
har sikkert burmeser eller
orientaler bag sig, og det er
interessant, hvordan man
stadig kan fornemme det
ligheder med de indparrede
racer, nu mindst 20 år efter
de store udparringer blev
foretaget. Ligheden skal
selvfølgelig ses i forhold til
de andre racer, som de var
dengang, idet disse jo har
ændret sig markant siden.

Man skulle jo ellers tro,
at efter så lang tid, hvor
generne er blevet mikset
indenfor en trods alt over-
skuelig bestand, så ville

20

CRX-kattene blive helt
ensartede, men der er fortsat
stor variation.

Detsiges ofte, athankatte-
ejeren bærer ansvaret for, at
hannen ikke bliver fader til
for mange killinger. Nu er det
jo sådan, atdet er hunkattens
ejer, som afgør hvor ofte og
med hvem, hunkatten skal
parres. Derfor mener jeg,
at hunkattens ejer bærer
en stor del af ansvaret, idet
hunkatten bør parres med
forskellige hanner.

Hvis alle laver så mange
kuld som muligt, d.v.s. alle
hanner parres med alle hun-
ner, hvad der ikke er helt
umuligt, eftersom der findes
tre fertile hanner og ikke
meget over 8 fertile hunner i
Danmark i skrivende stund,
så vil der afgjort kunne par-
res meget fornuftigt i næste
generation, hvis der virkeligt
blev lavet de 24 mulige kuld.
Heldigvis er der nogle fine
killinger under opvækst,
så bestanden af avlsdyr
bliver lidt større i løbet af få
måneder.

Indenfor mange racer
er det almindeligt, at salgs-
kontrakterne på killinger

[, Rex]
indeholder strenge krav
til anvendelsen af katten.
Indenfor Cornish og Devon
Rex er vi i den modsatte
grøft, idet vi alle ønsker at
se mulighederne for parring
øget, samt at antallet afRex-
katte vokser. Derfor er der
normalt ikke restriktioner
for anvendelsen af de katte,
vi sælger, og differentierede
priser på kælekatte, avls-
og udstillingskatte er også
et særsyn.

Det siges at være bedst,
når Cornish Rex fødes
med krøllet pels. Nogle
mister denne første pels,
og når killingekøberne skal
beslutte sig, mangler katten
ofte krøllerne. Vi havde en
killing, som slet ingen pels
havde i en periode. Man
venter spændt, og jo bedre
pels killingen havde ved
fødslen, jo bedre pels får
den også som voksen, man
skal bare vente tålmodigt.
Nævnte killing fik pels i
ca. 3 ½ månedersalderen
og blev 5 ½ måned gammel
BIS begge dage på en to-
certifikatudstilling.

Cornish Rex-hunnen er
en excellent moder. Den
opdrager med hård hånd de
små. Bider ofte knurhårene
af dem, og vasker og plejer
dem godt. Støder sjældent
killingerne fra sig. De føder
som regel 2-5 killinger, men
kuld på 7 og helt op til 9
killinger er set.

Så er der til gengæld
også underholdning for alle
pengene, for killingerne
er livlige og opfindsomme.
De leger meget og elsker
hinandens selskab. Lærer
let at spise selv, at gå på
bakke og at slikke sig selv.
Det er rørende at se sådan
et lille myr slikke sig selv
for første gang; og at vide,
at det vil den gøre ofte og
grundigt resten af livet.
De slikker også hinanden

senere i livet, og de slikker også
tit deres mennesker, når di se har
fortjent det!

I opdrættet må man afveje
ønsket om at lave katte d r fald r
i dommernes smag mod ns gne
ønsker til racens ud end og
temperament. Haldigvi er der
vide rammer for ud eend t., men
det er helt klart at det ikke er
de gammeldags katte, der gor ig
bedst på udstillingerne.

Personligt holder j g me t
af de CRX, som minder lidt om
slanke huskatte men m d den
fine krøllede pels i stærke farver
og klare mønstre. Der gives ikke
point for farve eller mønster men
det er et ekstra clou. Man kan
vælge at avle på mønster eller på
farve eller på type - men man skal
være forberedt på, at det kan være
meget vanskeligt at opnå netop
den kombination i type, farve og
mønster, som man drømmer om.
Den dygtige dommer er klar over
dette.

Hovedet skal have flad overside,
men det er smukkest, når hovedet

ikke bliver så lavt. a det minder
om et slangehov d.

ar man er p~1 .tandardcn Io ·
åvcl RX om DRX. :--a falder det

i øjn ene. a~ man h r mods tridcncle
onsk r. Den t rk ha e •r næ" Len
umulig at f" Ir m arn .idigt med
d n ligt profil. En ikke for la g
krop lader: i17 le· te. L. e. hvi hal n
ma vær af al mindelig længd .
men at forlang en ek. trernt lang
hale på n hunkat, del' er lidt kort.
er næ ten per rst.

Efter min mening er det intelli-
gente udtryk og p Isen farv og
kvalitet og proportionerne om
helhed det v entligste. orni ·h
R x kal vær n indbyd nde
ka. D n kal h It vær gracios
og elegant samtidigt med den i
stolthed både bær r vidne b 'rd om
sin forfader Kallibunker rlige
pel og om, at han bl ,v fød af en
(næst n) hel l. almindelig huskat i

ornwall for 53 år id n.
Om at udstille Rex-katte
Med hen yn til udtrykket "ud til-
lingskat". så log d t mig. at cl L
man siger bet d "r "kat, d r kan

udstilles" o~ det. man men ..:r <>r
"kat, der vinder".

a vidt jeg ran se. r en ud-
stillinaskut blot en. dr.r ikke har
fej I. c1 r pa ~n ud rilling ·il u le-
lukke den fra b dommel-se.. far
kunne maske udvide cl 't til. a dl;
er en kat. som vil tage cer tifil ar
hver gang. hvis den e · alene i ~i
gruppe og klasse. oz clomm .ren

11 r ikke er kst ·emr :: bcliz.
Me en vinderkat r cl t ~,,æ · at
a ranter> inde for CR ~ og DR_'.
fordi de kift r pels to gange. ·o ·
de bliv r voksne og krolle ·m, · ... n

mt udvikl t.
Et k, mpel h 'rp: e · .. ol-

vinden -Io n ny D pp. d r so n
kil ting fik certifikat. fordi han
var d n ne t i in gr Pl '· Ha . ·
pels bl v for t rigtigt udviklet. da
h, n var aået i ab 11 classe. Ir
hjalp d t må k . at han fik 10\· ar
parr m get tidligt. fol' man siger
jo. at hank, ttr b liver flot te r .
nar d for, t har lav 't killinger.
I h,· rtfa ld bl v han nomin >r
fo · 'te gung. de han ...-ar netop · L

år gamm ~1 og hans Iorste kuld var
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kan parre, for de går i
åb n k la s e. Derfor er
killingefoder til de er 12
måneder meget lang tid i
forhold til dere udviklin .

CRX er katte.. om kan
udvikle ære vaner.. .ogle
finder dem charm rende.
Jerr må indrømme. at jeg er
bar k og kon ekv nt. Ingen
) oghurt eller sna k her.
Kun tørfoder. Whi k :- m g t
jæld nt. I b gyndel en sad

killinge ·ne sl tikke ror det.
fo: · de ar ikk vant til det.

I 'n vi har aldrig haft store
problemer med at kifte foder.
Kun ~n lags gad vore katt
ikke r r . .Iez fik al vide. at
en familie ha, d haft 1 atte.
. om pi t maner ·jove ting.
som all var menn kemad.
En f d m ar yoghurt.
men kun P a h ! Iclba. '\lit
spørg mål r. hvordan i al
verd n finder n kat ud af.
at den kan lide yoghurt?
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bader ikke vore CRX og for-
berede! en før ud .illinger
består blot i at rense orer
og klippe kloer. D r finde.
mange fif til at Ir mh ·e
krøllern m n min erfarina
er. at det lønn r ig b dre at
bruge tiden på at kæl med
ka ten. nd på at bad den.

Rex-k a tte n k a l alle
være slanke. Ikke for tynde,
ikke fed . Som regel er de
muligt at lade maden tå
fremme. hvis man b ruzer
et god tørfoder og ikk
overfodrer.

Da CRX er tidligt ud-
viklet, begynd r i at blande
killinge- og vok en-foder.
allerede når killingerne er en
fem-seks måneder gamle.

CRX b1i ·er tidligt kon -
modne; hunnerne kan gå
i løbetid helt ned til fem-
måneder alder n, men yv
til ni måneder r vi t det
almindeligste. Hannerne

Databasen har:
www .pawpeds.com - her
findes der forøvrigt også
databaser for andre racer.
Pelsen og dens pleje
Pelsen er det ene omdrej-
ningspunkt. Selvom der,
som nævnt, ikke giv point
for pelsens farve eller farve-
fordeling, og alle farver og
mønstre er tilladt, så er di e
elementer dog med til at give
en god helhed.

Pelsproblemer kan fore-
komme i form af talgknopper
på halen, bare pletter og for
uensartede krøller eller
mangel på krøller.

Det sidste er det nok
ikke noget at gøre ved; er
det genetisk bestemt, så må
man slå sig til tåls med, at
man måske kan få gode kil-
linger på katten, og så har
man jo altid et kærligt dyr i
huset. Det vigtigste er jo, at
vi elsker vore katte og nyder
dem, som de personligheder
de er .... Siges der. Som en
dame svarede for nylig: "Jo,
men elsker vi ikke vore katte
lidt mere, når de vinder?"

Nå, men ellers kan de ba-
re pletter skyldes stress, og
den bedste pelspleje for en
CRX er ømhed, kærlighed
og et godt tørfoder og rigeligt
med vand. Hunkattene kan
miste meget pels efter en
fødsel, men når katten holder
op med at være stresset, får
den pels igen. Det kan dog
hænde, at de bare pletter
skyldes, at katten ikke føler
sig godt tilpas hos en, og så
er den barske løsning at om-
placere katten. Det er hårdt
for os, men kattens tarv bør
vel altid komme først.

Hvis katten går ude og
derfor bliver snavset, eller
man er helt syg efter at bade
sin kat, kan man sagtens
bade CRX og DRX. De skal
frotteres godt bagefter, ikke
føntørres, og badet bør finde
sted mindst 14 dage før en
udstilling, så krøllerne kan
komme på plads igen. Vi

Rex

med eller uden sølv, men
med hvidt+ kombinationer,
hvor dette indgår (168).

5) Tabby (som findes i fire
varianter nemlig: Blotched
spotted, mackerel eller
ticked). Inkluderer disse
med sølv, men ikke smoke
(96).

6) Sølv eller golden med
hvidt, farve med agouti med
hvidt - ingen smoke i denne
gruppe (114).

7) Maskede med eller
uden agouti men uden hvidt
(84).

8) Maskede med eller
uden agouti med hvidt (84).

9) Ensfarvede, hvide
katte (4).

Tallet efter forklaingen
angiver mængden af kombi-
nationer på FIFes EMS-
kodeliste, idet der kun ved
gruppe 9 tages højde for øjen-
farven. Forklaringerne til de
718 kombinationer fylder ca.
12 sider....
Specialklubber
for Rex-katte
I Danmark findes Rex og
Sphynx Klubben (formand
Susanna Toldi Bugge), spe-
cialklub under FD.

Pånordisk plan findes Den
Nordiska Rexringen (NRr)
(formand Johannes Carlen),
som er en specialklub under
Sverak. I sommeren 2002
brød en række medlemmer
af NRr ud og dannede en ny
klub, Rex United, så nu er en
del opdrættere medlem af to
klubber i stedet for en.

Hver klubs formål er
at udbrede kendskabet til
Rex-katte; dog omfatter
den danske specialklub og-
så Sphinx'en (SPH), den
vidt berømte, men sjældne,
hårløse kat, som forøvrigt
stammer fra CRX.

Hjemmesiderne er:
www.rexsphynxklubben.dk
www.rexringen.nu og
www.rexunited.com

ryg, hvorpå katten sænker
benene, fordi den føler ube-
hag. Cornish Rex stryger
man bedst ned ad ryggen;
så løfter den sig og vil kæle
mere. De er gode jægere, så
dommeren skal passe på sin
fjerdusk, ellers nupper en
CRX den let og så skal den
med sin store nysgerrighed
nok få obduceret den i en
fart! Det kræver altså både
en god kat og lidt held m.h.t.
den tildelte dommer at få
nomineret en CRX, men
indtil videre er der så få CRX,
at den fra bl.a. NFO kendte
kamp om certifikaterne pt er
næsten ukendt.

Indenfor racerne CRX,
DRX og GRX er enhver farve,
enhver mængde af dem, og
ethvert mønster tilladt.
Derfor inddeles indenfor hver
race i de følgende 9 grupper,
idet der kun tages højde for
selve pelsen, ikke for øjen- og
trædepude-farve:

1) Fuldfarvede, dog ikke
hvide katte, men med eller
uden smoke (12).

2) En farve med hvidt
(12).

3) Rød, creme og skild-
padde (en farve og rødt), med
eller uden sølv. Samme med
"golden" + kombinationer,
hvor dette indgår (144).

4) Rød, creme og skild-
padde (en farve og rødt),

6 uger. Siden har han klaret
sig overraskende godt på
udstillingerne.

Der er også det ved Cor-
nish Rex, at hvis de klarer
sig godt på udstillingerne,
så går det ikke bare godt,
nej, så går de ofte regulær
sejrsgang. Det hænger nok
sammen med, at hvis pelsen
er jævnt god, så er andre
racers katte langt bedre, end
CRX, men hvis pels og type
begge er virkeligt gode - så
skiller CRX sig markant ud.
Hvis katten så også elsker
udstillinger og viser sine
bedste sider for dommerne,
ja, så går den rent ind. Det
er også en race, som nogle
dommere værdsætter, mens
andre slet ikke kan gennem-
skue kvaliteterne hos en kat,
der ligger lige under stjerne-
status.

Virkeligt sørgeligt er
det, når en dommer nævner
"dette greyhound-look". Vi
udstiller i FIFe, og det er
kun i CFA-standarten, at
greyhound-look'et omtales
som ønskeligt. En FIFe-CRX,
skal være slank og muskuløs,
men ikke kun slank. Den skal
ikke være af myndetypen, og
det er det, nogle mener, når
de siger greyhound.

Endelig er der nogle dom-
mere, der hiver i kattene
for at få dem til at skyde

Racepræsentation
.·\xiom 's Vanilla
Black & \\71ite,
CRX11 09

Opdr.: Lene
Wi11dius. Sverige

Ejer: ,\lorten
kjershede &

Ulrich. Alster
Kl11g

22
23



Racepræsentation •

Slamese .-.

• •••••••••~

ROYALC~NIN-----------
E N BREED UTR TIO

www.royalcanin.dk

D OYAL CANIN var den første foderproducent, der interesserede sig for de
1'forskellige katteracers specifikke ernæringsbehov, og nu fortsærter vi vor
forskning med at fremstille specialrilpasset næringsrigt foder til andre karterac r.

Efter flere års intensiv udvikling kan vi i dag præsentere resultatet afvore seneste
tre forskningsprojekter.

ROYAL CANIN har skabt en ny serie, Feline Breed Nurrition, som modsvarer de
forventninger, opdrættere og racekatteelskere har til er foder, der tilfredsstiller
deres kattes behov.

John Bøwes (Bowena),
Hanne og Henrik Vad
Jensen (af Tarup), Jan og
Gerda Pedersen (Riberia)
Elsa Rienecker (Dilmun),
Marianne Riihmann (Soria
Maria), Lillian Arnholtz
(Omali), Annelise Jacobsen
(Loumika); senere kom der
flere til, Connie og Allan
Bendixen (Abydos), Elena
Neumann (Titirangi), Vibeke
Larsen (Curly Cat), Irene
Thisgaard (Agave), Dorte
Vad Jensen (Camelyard) og
sikkert andre, som jeg nu
har glemt.

Edith Jensen og Fanny
Eldevig opdrættede i mange
år, men gled efterhånden lige
så stille ud af kattefamilien.
Flere af de andre synes ikke
at have produceret flere end
1-2 kuld i alt, inden de enten
holdt op med Cornish Rex,
holdt pause eller også gik
over til andre racer, hvor
afsætningsmulighederne
var væsentlig bedre. Her
på det sidste er der kommet
et par entusiastiske nye
opdrættere, Morten Skjers-
hede og Ulrich Alster Klug
(Yeoman), og der er tegn på
at man i Danmark endelig
har fået øjnene op for rex-
katte.

Devon Rex opdrættet er
om muligt endnu mindre
end Cornish Rex gruppen.
Tidlige opdrættere er Lene
Waale Casselgreen, Lotte
Noer og Sonny Jensen, mens
de aktive i dagens Danmark
er Linda Sand og Jørgen
Pedersen (Narnia) samt
Bente Tel1 (Nicopi).

Jeg selv fik interesse for
Cornish Rex på en forårs-
udstilling i Århus i 1969.
Der var især en hunkat,
hvis navn jeg slet ikke kan
huske, jeg tabte mit hjerte
til. Hun havde det yndigste

Rex]

Ashford. Hurtigt fulgte flere
Annelida-katte og Kernow
Lur, som blev stammoder
til mange danske rexer. Der
var i begyndelsen mange
vanskeligheder at slås med;
man var endnu ikke helt
klar over arvegangen, og
racen var ikke godkendt i
FIFe da opdrættet startede
i Danmark.

Nogle af de tidlige danske
opdrættere af Cornish Rex
- nævnt i flæng - var N.C.
Nielsen (af Hadsund), B.
Lund Hansen (af Pyames),
Ursula Sejsbo (Dormet),
Yvonne Larsen (Zabell),
Fanny Eldevig (af Gammel
Vartov), Edith Jensen
(Birkelund), Lillian og

Rexer i Danmark
ogle af de første, der im-

porterede Cornish Rex til
Danmark er en tidligere
formand for JYRAK, Hen-
ny Knudsen (af Yala),
der dog temmelig hurtigt
gik over til at opdrætte
Abys iniere, mens Gerda og
Hans Petersen (af Wessel)
sammen med Elsa Garby
(Lupinangens) var de første
til at importere Devon Rex
fra England. Elsa Garby,
der en overgang opdrættede
begge racer flyttede senere til
Sverige, hvor hun fortsatte
opdrættet af Devon Rexer.

De første, der i 1966 kom
til Danmark, var Annelida
Pearly King og Annelida
Endora fra Mrs. Allison

Af Susanna
Toldi Bugge
"Bodwin"
Cornish &
Devon Rex

Boduiin 's
Egerke, CRX

Opdr. & ejer:

Susanna To/di
Bugge
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Gurly Cat's
Bonny Boy

Af Hanne
He de

hjemm . J g be lutted mig
å til og å at. tage d nand "n

hankilling som ib ,k h ... vd
givet nav net Bonny Bov.

1 dia f bruar 1995 lom
Vibek ~å hj 1m til mig m d
Bicci og Bonny Bov. og d
var nag t af en om · ltnina,
da j g aldrig havd haft kil-
linger for. Sikk t liv cl r
blev. Nu kull der 1 's
og k le . D t var den b d-
ste beslutning jeg havde
tag t nogen inde. Mit liv
forandrede sig totalt. Jeg
havde a ldriz troet at det
kunn være ·å skønt med
killinger/katte i huset. De

rs e
Il

I

af dem jeg ville have. m n
valgte i før te omgang den
med gyldne øjne. Jeg kom
jævnligt på besøg og fik

elv lov til at finde et navn
til killingen. Det blev Bicci
som betyder »nyfalden sne«
på samisk.

Vibeke spurgt jævnligt
om jeg ikke kunne tænke mig
2 i stedet for 1 men det var
jeg ikke særligt interes erc
i, indtil hun vi te mig Politi-
kens Kattebog og jeg helt
tilfældigt slog op på den
side hvor der står at det
er bedst at have 2 killinger
h vi de skal være alene

Det hele startede med at
jeg i slutningen af 80'erne
begyndelsen af 90'erne gik
på katteudstilling i Forum
for at kigge på Ru s ian
Blue/British Shorthair ef-
ter at have set katten j en
Whiskasreklame på fjern-
synet.

Disse katte var dejlige
men da jeg gik rundt og
kiggede kom jeg forbi et bur
hvori der sad en lille Cornish
Rex hun fra Sverige, og jeg
var solgt. Jeg kunne ikke
stå for de små poter, det
lille ovale hoved og den vid-
underlige silkebløde pels.

Jeg holdt kontakten ved-
lige med udstilleren, men
der gik nogen tid inden jeg
besluttede mig for at få kat.

Da jeg endelig havde be-
sluttet mig kontaktede jeg
Bodwin v/Susanna Bugge
for at høre om hun havde
killinger. Det havde hun
ikke på daværende tidspunkt
(i starten af 90'erne) men
da hun hørte at jeg boede
i København og at jeg godt
ville have tæt kontakt med
opdrætter og killinger,
henviste hun mig til Curly
Cat vNibeke Larsen. Vibeke
havde ingen killinger, men
hun regnede med at hendes -
nu afdøde hun - skulle have
sit andet kuld inden længe,
så jeg lavede en bestilling.

Den 26. november 1994
blev der så født 3 CRX, 1
blå hun og 2 hvide hanner
(1 med gyldne øjne og 1 med
lyseblå). I januar 95 var jeg
på mit første besøg for at
kigge på killingerne. Det var
kun de 2 hanner der var til
salg, da hunnen allerede var
solgt fra fødslen (til Susanna
Bugge).

Det var utroligt svært
at bestemme sig til hvilken

Hvorda
Cornis

koketteret med tanken orn
også at have Devon Rex
og efter en venten i 4 år
på »hexen« fik vi Faruki-,
Auringonkukka fra Finland
i 1994.

Hun og efterhånden hen-
des afkom har mere eller
mindre vendt op og ned
på det fredelige lille hjem.
Selv om de to racer for de
meste går fint sammen, så
svarer mine Devon Rex helt
og holdent til beskrivelsen
"fandenivoldsk". Dagen må
absolut ikke være for kede-
lig, der skal bare ske noget;
hvis ikke andet, så må de
fredelige, blide Cornisher
ud på en løbetur huset
rundt, eller også må blade
og aviser rives i stumper og
spredes over det hele. Jo, de
skal nok få gang i det!

Mine egne Bodwin- og
andre katte er flittige del-
tagere i udstillinger. En
overgang holdt jeg op med at
udstille en kat, når den blev
IC, for i mine øjne bliver kat-
tens kvaliteter ikke bedre af
at den bliver GIC eller mere.
Men så pludselig havde jeg
"kun" IC'er, der kunne ud-
stilles, og da jeg savnede
det kammeratlige samvær
med andre kattefreaks, var
jeg nødsaget til at gå videre
med det jeg havde.

Der kommer heldigvis
igen andre end Bodwin Rexer
på udstillingerne, næsten
lige så mange, som der var
i ?O'erne, hvor man kunne
finde hele 21 Cornish Rex på
f.eks. DARAK's udstilling i
Odd Fellow Palæet i 1977.

Skulle der blandt læserne
være enkelte, der kunne
fristes til at anskaffe sig en
rexkat, det være sig enten en
Cornish eller en Devon, kan
jeg - efter at have delt hus
og hjem med dem siden 1970
- på det varmeste anbefale
det!

Rex

Italien, Sverige, Norge og
senest Finland er det lyk-
kedes mig at etablere et
sundt og godt opdræt, der
har gjort det godt på såvel
danske som udenlandske
udstillinger - dette på trods
af ændringerne i standarden
og skiftende dommeres
meget »amerikanske« tolk-
ning af samme.

Jeg havde den lykke at
Bodwin's Reza i Holland blev
Europas første Cornish Rex
Europa Champion efterfulgt
afBodwin's Rosebud kort tid
efter.

De fleste af Bodwin-kil-
lingerne er gået til hjem,
der aldeles ikke var inte-
resseret i hverken avl eller
udstilling. Set fra et dyre-
venligt synspunkt kan man
kun glæde sig over det, men
man kan ærgre sig som op-
drætter over, at de skønne
dyr ikke bliver vist frem.

Gennem årene har vi
delt hjem med mange vid-
underlige, dejlige, skønne,
skøre Cornisher, men på
et tidspunkt skulle der lidt
nyt til. Jeg havde længe

lille udtrvkfulde ansigt og
hun betragtede kodranden,
der samlede sig omkring
hendes udstillingsbur, med
stor og intens interesse.

Jeg kunne ikke losr:ive mig
dette mærkelige væsen. der
slet ikke lignede en kat efter
min bedste forestillingsevne.
Nej, hun havde næsten ingen
pels på kroppen, og så var
hun åletynd og havde tilmed
nogle kæmpestore ører.

Hun gjorde så stort et
indtryk på mig, at jeg- som
dengang var et absolut
hundemenneske - året efter
overtalte min mand til at
tage med mig hen for at se på
et kuld Cornish Rex killinger
averteret til salg i Aarhus
Stiftstidende. Erik delte ikke
min begejstring ved synet af
»de magre syl« på stylter,
men vi kom dog hjem med en
lille blå hankilling på 8 uger,
Joachim af Pyames (sikkert
opkaldt efter Prinsen, der
blev født i 1969!) - og med
ham begyndte en hobby, som
nu har varet i over 30 år.

Med importer fra hhv.
England, Amerika, Holland,

Racepræsentation
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Af C cilie

Loverid

IC. Bodioin 's
u.se« CRX
Opdr. & ejer:
Susanna Toldi
Bugge

Knurhår ja. Det r pinlig
at sige <let - men min fine
k nu ·hår dem har jeg kun i
drømme. For hver gang de
r vokset bare en lille bitte

smule ud, å bider hun dem
af!

Tidliger i dag hvor j <1

ville myge mia ud genn m
en dor. som var at fast på e

krog, da Iejlb dornt jeg
plad en og ad i klemme
med rumpen!

0

h bo1g r, bolze som
bolger i bakkedal O\ er
hele en v en.

Ah knurhår om
tritter flot. Hvornår får

jeg lov til at bliv mig s h-.
cl n mukke, te sort- orti
i \" rd n? Blive n rigtig
R x-darn m ,a hår. klædt
i balg r af, ort-torti .

ru ed jeg hvad j o- gor!
Kriztallika kal taae h· vn!
D t k a l j g. Iz m ano r a s
flott kroll d sømands kæg
kal af!

r vi ud om
må m nn k r m d hår.

Gider du zodt stopp med
at tae bill d r?!? _ 1Iijauu!
nu!

ert
hun va ker mig den for· rte
vej ov r hel, k ·oppen. Hun
'begynder med al vaske min
p 1: på r. ggen. rigtig hårdt
og længe. d l ta r en halv
tirn . Ef r d t s r jeg ud
som en kost. Jeg må ikke
engang spinde imen ·. Jeg
indrornm r - cl t er dejligt
at blive a ket . M n der r

et problem: På den måde får
jeg jo aldrig cl flotte bølger i
pelsen som hun har. Jeger jo
ikke længere en lille killing.
vel? Hvorfor vil hun ikke
have at jeg bliver den dejlige
Rex-dame om jeg selv foler
helt ud i knurhårene. at jeg
er ved at bliv e?

Lidt krø
Kriztallika, Kriztallika hvor
er din bølgeples? Synger
mine mennesker.

Jeg tænkte nok. at du
ville læse dette! For når vi
katte skriver vil alle katte-
elskere læse.

Jeg er en lille Rex-pige.
Jeg vil fortælle om katte-
vask.

Mine mennesker kan
lide at læse kattebøger.
For tiden læser de en som
hedder: »50 simple ways
to pamper your cat« (SD

måder at forkæle sin kat
red. bem.)

Men i denne bog står
der intet om det problem
med katte-vask, som jeg
vil lægge frem her.

Mennesker elsker at
tage billeder og nu har
de taget et billede som
viser en situation som er
helt normal hjemme hos os.
Izrnanora, chokolade rex og
min creme mor (hun er ikke
rigtig min mor, men det tror
hun, hun er) synes at jeg
skal vaskes mod hårene.
Forkert! Hun vil, at jeg skal
se ud som en plydsbamse. Så

Rex

uden Figaro også "Maria
Grynet", som jeg hentecl
medio september 2002. J g
har nu 3 bedårende katt
(kastrerede) som jeg elsker
over alt på jorden, og som
er utroligt underholdende
især når de leger og jagter
hinanden rundt i lejligheden.
Alle 3 sover også i min seng
om natten.

Jeg udstiller p.t. Nicke
og Figaro, og det går rigtig
godt. Nicke er på vej til at
blive Grand Int. Premier og
Figaro Int. Premier. Grynet
udstiller jeg ikke mere, da
hendes pels ikke er helt OK.
Det ser dog ud til at pelsen
er ved at falde på plads, og
når det sker, så skal hun på
udstilling igen, da hun er en
rigtig lille bedårende kat.

Dette at have CRX har
gjort, at jeg inden længe
skal have et stamnavn, og
en - måske - to fertile hun-
ner (som jeg allerede får
medio september), så jeg kan
prøve at få killinger. Jeg har
virkelig fået blod på tanden -
som man siger, så fremtiden
ser rigtig lovende ud, og jeg
vil i de næste par år være at
finde på de fleste udstillinger
sammen med alle mine gode
katte- og rex-venner.

D t. var helt skønt at få ham
hjem da jeg i ca. 1 uge hav-
de været uden kat p.g.a. des-
infektion af hjemmet, og det
var tomt.

Jeg ville dog godt have
en hvid CRX-han, så da
jeg vidste at Marias anden
Cornish Rex hun »Evita«
- som er hvid og oddeyed
- også skulle have killinger
afventede jeg spændt.

Evita nedkom den 19. juni
2002 med 5 killinger hvoraf
der var 2 hvide hunner, 1
hvid han, 1 blå han og 1 sort
han. I midten af august tog
jeg så afsted til Sverige for
at se killingerne igen (havde
set dem da de var 1 dag
gammel), og da jeg så dem
besluttede jeg mig for at tage
2 hvide, men hvem det skulle
være udover hannen "Marias
Figaro" kunne jeg ikke finde
ud af, så jeg sagde til Maria
at jeg ville tage alle 3.

Jeg fik dog betænkelig-
heder på vej hjem i toget,
tænkte på Nicke og hvor
hårdt det måske ville være
for ham at der kom 3 vild-
basser ind i lejligheden,
så jeg ringede til Maria
fra toget og sagde, at det
nok ville være bedst kun
at tage to. Det blev så for-

ln altid pa skodet af en og
de Lov ho mig om natten
under dynen.

De , ærre afgik Bonny Bo
ved doden den 21. december
2000 efter kort tids S) gdom.
hvilket var et utroligt stort
tab. og den 11. juli 2002
blev Bicci aflivet da det var
blevet kon tat.eret at begge
katte havde udviklet FIV og
FIP, de uden havde Bicci
meget dårligt hjerte. og da
han ikke rigtig kunne trives
med at være alene. så mente
jeg at d t var mest humant
at lade ham få fred.

Da jeg vidste at Bicci
kulle aflives havde jeg

be tilt en ny CRX-killing
(Marias Nicke Nyfiken) fra
Sverige som var født den 3.
april 2002.

Jeg havde aftalt med op-
drætteren Maria von Knor-
ring (Marias Rex i Våsterås)
at hente ham den 17. juli i
Halmstad, da hun skulle
derned på ferie, så han var
15 uger da jeg hentede ham.
Den 17. tog jeg så toget fra
København til Halmstad.
og der stod Maria, hendes
kæreste Bjorn og Nicke og
ventede på mig, og hvor var
han bedårende. Hans farve
var/er blå sølv spotted tabby.

Racepræsentation

En far
(GIC. Soluindens
Jonny Depp)
og hans mange
bom fra 2 hu Id.
Rex hanner er
meget moderne
og deltagende
fædre!
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FIFe standard for Cornish Rex
G neral Size medium

H d Shape medium wedge: head length about 1/3 greater than the maximum width;
narrowing to a streng chin. In profile a straight line is seen from the
centre of the forehead to the end of the nose.

Skull flat

1 ose straight

Chin streng

Whiskers/ of good length and crinkled
Eyebrows

Ear Shape large, wide at the base and tapering to rounded tips,
well covered with fine hair

Placement set high on the head
Eyes Shape medium in size, almond in shape

Colour bright,
clear and pure in colour

Body Structure of medium length, hard and muscular, slender
Leg long, straight and slender, giving an overall appearance of being high

on legs
Paws small and oval

Tail long, fine and tapering;
well covered with curly hair

Coat Structure short and dense, slightly plushy; without guard hairs.
Curly or wavy, particularly on the back and tail.

Colour All colour varieties and patterns are recognized, including those with
white. Any amount of white is permitted.

Faults Head • too broad head
• too long head

Ears small ears

Body • cobby body
• lack of firm muscles

Tail • short tail
• bare or bushy tail

Coat • shaggy or too little waves in coat
• bare patches - a fault in kittens, in adults a serious fault

POINTS

TOTAL 100 points

Head general shape, nose, jaws and teeth, forehead, chin 20
placement and shape of the ears

shape and colour of eyes 5

25
Whiskers crinkling 5
Eyebrows

Body shape, size, bone structure 25
length and shape of legs and paws
length and shape of tail

Tail covering with hairs 5
Coat curling, quality and texture 35
C ondition 5

FIFe Standard for Devon Rex
General Size medium J

Head Shape short wedze. 'I
Forchead urving back to R flat ku1l. I

Forehead rouncled
Cheek promin nt hc k bone.. full chc ks
Nose v ry. hort. with the roundcd forchead gi ing the impression of a stop
Muzzlø/ hort rnuzzle with a trone chin and »whi .ker break«
Chin

Whisker / crinkl cl, rather coarse and of medium lcngth
Eyebrow ·

Ears Shape very large. v ry wide at th base tap ·ing to ·ounded tips.
IW 11 covered with fine hair: with or without hair growing from n creas

b hind the ars to form ea muff.
Placement set very low

Eyes Shape large, oval in shape. et v 11 a art: loping toward Lhe out r edges of
the ears

Colour bright: pur and clear in .olour
Neck long and lender
Body Structure of medium length. hard and mu ular. slender.

Broad che t.
Legs long and slender.

Length of hind leg emphasized and fr nt leg, ~ ton th body ·o , ~ to
give a slightly bandy look.

Paws small and oval

Tail lang fine and tapering:
well covered with short hair

Coat Structure very short and fine;
saft and wavy, with or \I\ ithout gu ard huirs

Colour All colour varietie and pattern ·r p rmittcd. in ludina those with
white. Any arnount of white is permitted.

Points

TOTAL 100 point·

Head general shape, nose jaws and teeth, forehead, chin ')-~v

shape and colour of eyes

Ears size and placement 10

Whiskers crinkling 5

and Eyebrows

Body shape, size, bone structure :20

neck
length and shape of legs and paws
length and shape of tail

Coat curling, quality and texture 35

Condition 5
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hurtige nyheder derfra.
men det kan pa ingen made
rst tt dem brugsværdi et

blad hur hvis man star i

en situation hvor man kan
hu ke at ha' læ t om dette
eller hint.

Camilla Baird
,J g h 1·

bev get
1g 1

katt ver-
denen 1-

det '90.
da R ce-
k a tt n
holdt it
for. te

Hu .katteshow. .Ie havde
en hu kat m d, Victor. om
blev BIS."'\ i blev sid n enige
om, at i tor og ud tillinz r
ikke var n acd cocktail.

I mellemtid n var jecr jo
bl v · t ·ii reb t at' udstil-
ling r og ud tillings miljø ~t.
at jeg ville hav en ra · kat
som j g kunne g.° på ucl til-
linger m ,d. å gik jagter, på,
hvilk n race d t kulle være
- d r r jo '8. munae mukk
o0· tiltrækk ude 1"1Ce - nca L
for enhver m aa. alge t
faldt på Ru sian Blue Iler
Ko rat, men jeg kunne jo ikk
komme til at ople e en Karat
i Danmark - det måtte jeg til
Norge for.

Men min før te Karat
fik jeg alligevel ved en til-
fældighed i 1992 - en norsk
opdrætter havde olat en kat
til et nor k/dansk par som
så flyttede til Danmark med
katten i deres søgen efter job.
Karaten blev efterladt på en
kattepension i Danmark. da
parret ikke havde råd til
karantænen (det var ind n
rabiesblodprøvens dage). De
Ru sian Blue opdrættere. jeg
havde be øgt i min søgen
efter '~katten''' kunne huske
min interesse for Karaten,
så de kontaktede mig. Jeg
var lykkelig! Her var min
drømmekat! Sawat's Kirilin
- 10 mdr gammel.

Der kulle dog gn manze
år før jeg tift de bek nd kab
med racekatte. -Ieg å i 19
i en bog en smuk 1 gant kat
der smilede til mig. -Jeg var

olgt ådan en måtte j g del
tilværel c m ,cl.Jeg tabte
helt OCT ald 01 ~~ mit hj arte til
d n mukke og kloge halv-
aby ·~ inier jerr cl t ar fik i
fød el sdagsgave.

D værr havd jeg d n
stor org at han for , andt
sporløst efter 6 år. Jeg ser
ham tadig for mig.

Jeg slugte a1t hvad der
var muligt at læ e om aby -
siniere. jeg gik på ud tilling
og »sugede« og snart ar
jeg redaktør i en af de på
det tid punkt mange spe-
cialklubber for abys ini r
og somali.

I 1993 blev tamnavnet
Sundisk godkendt o a de
før te racerene vildtfar ·ede
abyssiniere flytted ind i
det n) erhvervede rækk hus
i landlige omgivelser tæt på
Roskilde fjord.

Den lille ha, e blev
hegnet ind "i toppen" med
strømførende tråde. En lille
løbegård på den anden side
af huset blev bygget.

Jeg har ikke nozet stort
opdræt, det bliver til et kuld
eller to om året. D r tids-
krævende med de små, å
der er en ma e planlægning
i at få kuld her i huset.

Jeg har lavet et par hjem-
mesider om racen, for mig
selv og andre opdrættere
dengang jeg syntes at det
var sjovt. I øjeblikket er jeg
i Racekattens bestyrelse.

Det der giver mig smør
på brødet og kattene mad i
skålen er etjob somkonsulent
i en EDB-virksomhed i Stor-
københavn .

Det er mit håb at læser-
ne af KatteMagasinet vil
hjælpe os med at lave et
indholdsrigt og læ eværdigt
blad. Fat pennen. det er
slet ikke svært. Vist har vi
Internettet og får en masse

kastrat Astrakhan's Moc-
ca Casmir der, udover at
have gjort det pænt på ud-
stillinger, har gjort vort hjem
til et sted, hvor menncsken
har en opgave: at lytte og
være til tjeneste for hu els
herskere.

For at bo sammen m den
dominant, strid vidunderlig
siameser er det vigtigt med
200% kærlighed til racen.
Heldigvis er det lige mig.

Jeg har min bedste ven
gående rundt herhjemme
på ottende år. Det er for-
håbentlig gengældt. Husets
andre siamesere er ikke helt
så dominante; kun vores
stribemis er i besiddelse af
selvværd af samme størrel-
sesorden.

Det mere perifere i den-
ne sammenhæng er, at jeg
startede i første klasse i sko-
len i 1949 og slutter på det
officielle arbejdsmarked til
nytår.

Etlangtlivsombibliotekar
med informationssøgning,
vejledning etc. kan udmøntes
i etønske for KatteMagasinet
på nogenlunde samme præ-
misser.

Jeg håber, KatteMaga-
sinet vil blive præget af
oplysning, information og
aktivitet, debatter, enga-
gement og solidaritet.

Et blad, man vil glæde sig
til at hente i postkassen.

Lis Dahlstrøm
Jeg er
født og
opvokset
på landet
og har
i al den
tid jeg bo-
ede hjem-

. me haft
kat. Min
morfar

--.....;c __•..., kom hjem
med en

ny killing fra en bondegård
når den gamle ikke kunne
mere.

at den tidligere redaktør har
haft lysten og overskuddet til
at klare jobbet alene.

Jeg tror så også, at en
redaktionsgruppe har en
længere holdbarhed end en
enlig redaktør og det skulle
da gerne være til glæde og
gavn for alle Jer.

Kirsten Buna

Jeg præ-
senterer
mig her-
m e d
med et
par stik-
ord om/
som een,
der har
haft kat-

te i huset siden 1970. De
første 16 år Russian Blue
og Siamesere, de sidste 1 7
år udelukkende siamisser.
Brune og chokolademaskede
fuldfarvede og senest er en
chokoladetabbymasket kom-
met til.

At glædes over denne
smukke kats udstråling
har gjort, at jeg har tabt
mit hjerte til stribemisser.
De er pludselig lige så at-
traktive i mine øjne som
de fuldmaskede, klassiske
katte der har været mine
husfæller i mere end 30 år.

- een, hvis stamnavn er
ASTRAKHAN. Inspireret
af vores første kuld killinger,
Russian Blue.

- en, tidligere medarbejder
i Racekattens bladgruppe
i de sidste år 1991-96.
Redaktørens navn var de
fleste af årene Marianne
Seifert-Thorsen.

- een, konsulent i JYRAK
de sidste 6-7 år og som mange
andre indenfor denne hobby
er jeg også med i Specialklub-
sammenhæng.

-een, opdrætter og ejer
af min brunmaskede han-

"kandidat" var vores første
blå aby, Gråmis (ja, navnet
er utroligt opfindsomt, vi
ved det godt) I 1989 fik vi
vores stamnavn, første kuld
Luna-Tick'er blev født Ol.
april 1993.

Siden da er det gået
slag i slag med katte, op-
dræt og udstillinger. Og i
mellemtiden blev Lars og
jeg gift (i 1988) og jeg blev
færdig som bibliotekar.

På grund af interessen for
de feline venner, blev jeg først
redaktør af et specialklub-
blad. Den nu hedengangne
aby-klub SASo. Dette job
blev i 1991 afløst afredaktør-
posten for Racekatten. Og
efter Racekatten gik ind
og blev til KatteMagasinet
sammen med de 3 andre
hovedklubbers blad, har
jeg lavet blad for Societetet
til fremme af forståelse
og interesse for Japanese
Bobtail i Danmark - et
rigtigt herligt navn til en
specialklub, bare prøv at
forkorte det! Bladet og
klubben gik ind efter et par
år. Men arbejdsløs blev jeg
ikke.

Jeg har på varierende
tidspunkter lavet blad for
3 af de 4 special-klubber
der på et tidspunkt var for
aby'er og somalier og et
enkelt nummer af et blad
for en siarn-klub er det også
blevet til.

Og nu sidder jeg her
igen - ganske frivilligt
skal det tilføjes. Jeg er
fuld af overbevisning om,
at redaktionen er fuldt
ud i stand til at skabe et
læsværdigt og spædende
blad. Jeg tror det er en stor
fordel, at vi er en redaktion.
Jeg ved fra tidligere hvor
stort et arbejde det er, at
være helt alene om tjansen.
Ogjeg er fuld afbeundring for

KatteMagasinets nye redaktio
Marianne
Seifert-Thorsen

Det føles
som om
detvaren-
gang i for-
historisk
tid. men
i 1981 be-
gyndte
jeg i l.G
på Rysen-

steen Gymnasium. I gården
holdt en lille killing til
der levede af Mars Bar og
skolemælk. Uden at vide en
dyt om katte (og naturligvis
derfor heller ikke hvor jeg
skulle henvende mig) tog jeg
den lille fyr under armen og
endte ude på Kattens Værn
på Frederiksberg. Da jeg
senere kom efter killingen,
der i mellemtiden var blevet
efterset af en yngre Tom
Kristensen fra Skovlunde
Dyreklinik (Tom som også i
dag er vores dyrlæge), kom
jeg tilbage til et tomt bur.
Killingen var desværre for
syg og var blevet aflivet.
Men "tilfældigvis" havde de
da lige en anden killing som
søgte nyt hjem. Så hjem drog
jeg med Hr. Mand, en sort/
hvid huskat som levede til
han blev 16.

I 1986 flyttede Lars og
jeg sammen. Ganske tidligt
i vores samliv udbrød jeg:
»Jeg synes vi skal få en
Grydolf« Den gode Thorsen
blev helt bleg og troede atjeg
havde fået ruge-kuller, så et
afslappet smil bredte sig da
jeg fortalte, at jeg synes vi
skulle have kat.

I august 1986 flyttede
vores første abyssinier ind, få
måneder efter blev familien
udbygget med en rød/hvid
huskat. På udstillinger
kom vi som publikum, men
i 1989 prøvede vi at udstille
for første gang. Den uheldige

Et ikke helt

n ,·t billede af

redalitoren !
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Af
Steen
Vinbæ r

g

ore Ocicatte x ar ·to ·, racen
er meget lille i Ty klancl.

I Schw ·in var der et
»Sondør schau« for Ocicatte.
men det havd · den a Tan-
gerende klub totalt gl mt.
for da udstillingen ·kulle
til at lukk . og der var azt

> Danke fur h ul e«. ar der
ikke afholdt noact show, vi
protest red . og der blev i
hu og h j la - t et how, men
d t var cl r jo il k - å mea t
, cl. da båd publikum og ud-
still r, jo all red varv dat
forls de hall n.

H r blev Brutus nr.1.
zia m·.2. og Bobo nr.. d t

skal li · t der kun var
di ,·c fru Danmark
med. Lidt af t flop yn 'S j g.
især fordi j "g fik fortalt. at
formanden for cl n ty k klub
opdrætter O ·i atto. Derfor
syne jeg. at d t nu· »echt
blod« at cl r ikk var flere
ud ti11 re. Der var kommet
til kuer helt fra Polen blot
for at Ocicatte.

t

ø

Dots N'Curls Fran Fine-Asie OCI 11 24

Hallen fo 'b lcv rimelig
kølig takket vær en zod
udluftninz. og d 1· var god
plads til tilskuere og til ud-
tillere.

Bedømm lse n kom lidt
ent i gang. m n n deli a
k t det. og vi ventede med
tor spænding til det blev

vor s tur. Brutus ar d n
før te og han fik it id ·te
certifikat til IC, o s han
blev nomineret. Azia fik sit
andet certifikat. Her var
Pernille igen en hjælp. for
nu skulle Bru u jo skift
klas e, og hjælpen hertil
ydede Pernille.

Alt var jo nvt for o , og å
at den arrangereride klub
havd BIV how. det har
vi ikke i Danmark. n tins
jeg synes de danske klubber
skulle overveje. Desuden
havde de sat »raceskilte« op
på burene, det ger det meget
publikumsvenligt, efter min
mening, og tilskuere d m var
der mange af. Intere s n for

lndtry
udstil
En lille beretning fra vores
første udlandsudstilling. Vi
har racen Ocicat og skulle til
udlandet for at vor katte
Azia & Brutus kunne bliv"
IC.

Da beslutningen var ta-
get om at vi ville deltage og
valget faldet på Schwerin
i Tyskland, spurgte jeg
på Internettet om hvilke
papirer, vaccinationer og
andre praktiske ting o.s.v.,
der skulle være i orden.

Svarene kom da også
omgående og har været til
meget stor hjælp. Desuden
kom der en henvendelse
fra en der manglede køre-
lejlighed. Dette talte vi om
derhjemme og svaret blev et
ja til Pernille Scharff.

Dette valg kom jeg aldrig
til at fortryde. Udover at
Pernille er en sød pige at
være sammen med, er hun
også en fantastisk ca-driver.
Hun. styrede kortlæsningen
og vi kom frem til målet
efter ca. 5 ½ times kørsel.
Undervejs blev der talt om
mange emner, men specielt
genetik, som Pernille også er
god til, blev berørt meget.

Lørdag, den store dag, vi
stillede op i køen allerede kl.
07.00 og blev checket ind, fik
ordnet bure og sat katte på
plads.

Jeg gik derefter rundt
i hallen for at finde ud af
hvor og hvilken dommer. Jeg
opdagede at vi skulle gå et
stykke for at komme til dom-
meren og bedømmelsen fore-
gik i et mindre rum. Pokkers
tænkte jeg, men det viste sig
at være en fordel.

Når bedømmelsen foregik,
var der ikke så mange men-
nesker tilstede og kattene
var synligt roligere, i hvert
fald vores katte.

redaktion, og jeg håber og
tror at vi kan bevare de
gode kvaliteter ved vores
blad, og samtidig give det
en saltvandsindsprøjtning
til glæde for læserne.

I har nu læst en præsentation
af de enkelte medlemmerne
i redaktionen. Som I sikkert
kan læse, så er vi 5 meget
forskellige personer med
forskellig erfaring i både
katteverdenen og med hver
vores yndlingsrace. Vi håber
at denne forskellighed vil
være en berigelse for Jer
læsere, at I vil få et alsidigt
og underholdende blad.

Men intet blad uden
engagerede læsere! Vores
mål er, at lave et blad
FOR medlemmerne i de
4 hovedklubber og som er
skrevet AF medlemmerne
i de 4 hovedklubber. D.v.s.
alle Jer som sidder og læser
disse ord. Bladet bliver kun
så alsidigt og spændende
som I gør det til.

Sidder du med en brandgo'
ide til en artikel, jamen
så fat pennen og send dit
indlæg, gerne krydret med
et par papir-billeder, vi er
ikke så glade for de digitale
af slagsen.

Naturligvis skal vi i
redaktionen også yde vores,
men bladet er Jeres og det
er Jer som i høj grad er
medvirkende til at det bliver
et blad som man som læser
glæder sig til udkommer og
som bliver læst med hjertets
lyst.

Første gang
jeg opsøgte
en katte-
udstilling
var Herlev i
marts 1993.
Forinden
havde jeg
læst om de

forskellige korthårsracer
(ja, for en langhåret kat
skulle jeg ihvertfald ikke
ha"), og havde valgt en race
jeg mente ville egne sig som
lejlighedskat - min første af
slagsen.

Vel ankommet på udstil-
lingen faldt mit blik imid-
lertid straks på en stor,
bruntabby Maine Coon, og så
var jeg solgt til stanglakrids:
Sådan en måtte jeg eje.

Efter to års research, to år
med masser af udstillinger
og masser af dumme spørgs-
mål til opdrætterne og ud-
stillerne, købte jeg i 1995
så endelig min første Maine
Coon, Bisse. I 1996 blev han
udstillet for første og sidste
gang - han har bestemt ikke
udstillingstemperament,
viste det sig. Men der kom et
par katte mere til, og i 1997
blev stamnavnet Castle Rock
registreret.

Vi er således endnu gan-
ske nye i kattesporten, og har
opdrættet på et ret behersket
niveau med gennemsnitligt 2
kuld om året.

Jeg er meget interesseret i
alt hvad der har med genetik
at gøre, og bruger mange
timer på at rode i bøger og
på nettet, samt frekventere
og afholde diverse kurser og
studiekredsmøder.

Jeg sidder i bestyrelsen
i min Specialklub på 4. år,
og i 2003 blev jeg valgt til
Avlsrådet.

I mit "civile" liv er jeg
nyuddannet cand. mag. i
dansk og engelsk, og på 7.
år gift med Thomas.

Jeg glæder mig til at
deltage i KatteMagasinets

Pil RefstrupJeg startede opdræt
næsten ligeså tilfældigt.
En opdrætter i Norge ville
importere en hankat fra USA
og haYde brug for logi til den
i EU. mens den gennemgik
rabiesblodprøvekravene.

Jeg tilbod min hjælp -
uden at ane hvad jeg gik
ind til. Resultatet af denne
parring var 4 meget egale og
meget smukke killinger. Jeg
var hooked på killinger!

Siden er jeg blevet en
del mere involveret i Korat
opdrættet og i racediskus-
sioner i almindelighed.

Nogle af Jer vil kende
mig fra diverse online diskus-
sions lis ter og debatfora.
Jeg går ind for åbenhed
om problemer - adfærd og
sundhed - som de enkelte
opdrættere og katteejere
oplever, måske kan vi alle
lære af den enkeltes erfa-
ringer? Måske er det mere
udbredt, end den enkelte går
og tror? Det er min erfaring
fra Korat verdenen, at luk-
kethed og påstået uvidenhed/
skyklapper ødelægger mere,
end det gavner.

Nu - efter 10 års erfa-
ring med udstillinger og
opdræt - er det på tide, jeg
udvider mit engagement
i Felis Danica. Jeg er nu
konsulent for KatteKlubben
og glæder mig til at være
med i redaktionsgruppen
for KatteMagasinet.

Min erfaring med redak-
tionsarbejde er begrænset,
men jeg glæder mig til at
møde de nye udfordringer,
dette måtte stille mig.

Det, jeg kunne tænke mig
for KatteMagasinet, er, at
det bliver et levende og per-
sonligt blad. Det skal være
sprængfyldt af velskrevne
artikler om sundhed, ad-
færd, den nyeste forskning
indenfor katte - og saglige
debatter på tværs af racer
og klubber om emner, der
optager opdrættere j dagens
Danmark
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AfTe re a
Guldager

øgt information om gængs
praksis indenfor racekatte
salg og kontrakter. Og den
information som retten mod-
tog blev re ·pckteret. Det er
m er nd Su a nn e Tralle
gør!
ST skriver:

"Der s lge sunde oz
raske rac katt med stam-
tavle hver en t dag til
pri er under 2.500 kr uden
restriktioner. og D. har
ikke i den ko n k r te sag

·urderet. at 2.500 kr var .::a
lidt at kober måtte forvent
n d fekt var - pccielt da

kontrakten ikk forbod avl
på katten".

Jeg. ynes personligt at vi
om racekart opdræt.t re

har et probl ro hvis d t r
rigtigt at der hv r n te
dag bliver olgt racekatte
med FD tarntuvl r til pri-
ser under 2.500 kr ud 'n r -
striktioner.

Racehund, m d DI K
tamtavle lig .er iduz på

pr i er der snar r 1igg r
oppe omkring 5.0 0 og man-
ge racer komm r langt her-
over.

J g synes det er på tide
at vi som opdrættere gør
en indsats for at højne
racekattens tatus. Og pris
er en del af status.

Hvordan kan vi forvente
at omverdenen respektere
vores racekatte og os som
opdrættere hvis vi ikke
selv sætter »pris« på vore
katte?

Samtidig håber jeg at det
nuværendeDisciplinærnævn
vil have en lidt større respekt
for racekatte generelt (og
racekatteopdrættere) og
dermed også på de priser
som heldigvis en d 1 (tør jeg
håbe de fleste) opdrættere
tager for deres racekatte.Og
nej - dette er ikke noget
jeg hævder for så privat at
indrømme noget andet.

Hvordan ·kal m a n dog
forstå dette?

Er man toropdrætt r
hvis man får mer for inc
katte end 2. ,..00? - å er vi

vist mange om bud t. Med
mindreviall kunHIEVDER
at vi får di ·se »høje« pri er
for orcs katte ..... (og ikke
indrømme· at vi ikke sørt:,

det")
Jeg synes helt ærligt at

Susanne Tralle mi tænke-
ligger en del opdrættere med
dis ·e udtalelser.

Jeg kan kun være glad
for at hun har forladt Di for
det kan ikke være til gav n
for os opdrættere at have en
person siddende i det nævn
som har å lidt r spekt for
opdrættere - ja, som faktisk
ikke stoler på hvad vi iger.
Jeg blev ærlig talt ganske
chokeret over at læse denne
udtalelse.
Hun fortsætter:

"Og hvad dommeren i»det
mørke Jylland« der altid har
fået sine katte fra en gård i
nærheden - ville men om en
KAT til 2.500 kr det tør man
knap nok tænke på."

Puha - jeg håber da san-
delig at dommere i dagens
Danmark er i stand til
at sætte sig udover sine
egne erfaringer omkring
kattehold og tværtimod
rådføre sig om gænse priser
og praksis indenfor opdræt
af racekatte.

På samme måde som de
idag har erfaring omkring
de generelle priser indenfor
racehunde.

Heldigvis har jeg mere
tillid til og respekt for vores
dommere end Susanne Tralle
åbenbart har.

Jeg kan da også godt hu-
ske at da vi for mange år
siden havde en sag for en
domstol omkring en race-
kattekontrakt så BLEV
der faktisk fra rettens side

0

Priser
Når jeg læser Susanne Trol-
les kommentarer til <liver e
diskussioner i forbindelse
med nogen af afgøre! erne i
det forrige Disciplinærnævn
så må jeg sige, at det er utro-
ligt trist at høre hvor lidt
status racekatte har hos Su-
sanne Tralle.

For slet ikke at tale om
hvor lidt status racekatte-
opdrættere har hos hen-
de .

Men er det måske så
vores egen skyld?

Er det virkelig sandt, at
der sælges racekatte med
Felis Danica stamtavler og
alle rettigheder (i.e. der kan
bruges til avl) til under 2.500
DKK?

For hvis det er tilfældet
så skal vi måske til at gøre
noget ved det. 2.500 kr dæk-
ker i mine øjne kun lige de
udgifter der er ved at lave
en killing.

Og åbenbart er det en
FLOT pris ifølge Susanne
Trolle siden hun mener det
er OK at sætte prisen til
1.500 eller mindre når kat-
ten er behæftiget med mang-
ler. Så som at den ikke kan
bruges i avl.. .

Gad vist om det betyder
at hvis katten er behæftiget
med store mangler så skal vi
faktisk betale køber penge
for at overtage katten?
Susanne skriver:

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

r Jl
1r \

,!I?

De øvrige udstillere må
have været godt sure på o,
danskere, "danskerkolonien"
tog næsten samtlige præ-
mier, uden at have regnet
på det, vil jeg mene at dan-
skerne tog 98% af alle tit-
ler.

Summa summarum vil
jeg sige til alle, der ikke hat
prøvet at udstille i udlandet
endnu. Tag springet!

Det bliver med sikkerhed
en kanonoplevelse, evt. start
med en by der ligger tæt på
den danske grænse, så er
der næsten garanti for, at
der er nogle danskere at
snakke med og få hjælp af.
Det er ikke alle, der kan
være så heldig som jeg at
have Pernille med.

Hjælpere kan henvende sig til
Ole Amstrup på mailadressen
formand@felisdanica.dk eller tlf. 75 16 81 51.

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

Ole Amstrup
Formand FD

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

ikke delt op som vi oftest ser
det i Danmark, vi kunne få
»sat ansigter« på nogle af de
opdrættere, vi hører om og
ser deres kattes hjemmesider
(Internettet igen).

Om søndagen var der lidt
færre katte, men dagen gik
næsten som om lørdagen.

Brutus fik sit første cer-
tifikat på vej mod GIC og
blev nomineret og Azia blev
IC.

Den tyske klub må ha-
ve haft lidt dårlig samvit-
tighed, for om søndagen
blev Ocicatten så intro-
duceret for publikum. Vi,
ocicatopdrætteme, blev
kaldt op og jeg fortalte lidt
om Ocicatten, på mit ikke
særligt gode tysk.

På Int rnettet havde jeg
spurgt, om der var andre
danske udstillere. og om vi
skulle modes til lidt spisning
eller »en kop øl«.

I løbet af lørdagen blev
det taget op. og da vi nåede
aften. var der ikke færre end
32 personer der gerne ville
deltage i en fælles spisning.

En af deltagerne, Lasse,
arrangerede reservationen
på en restaurant, der lå lige
over for Schwerin Slot og kl.
20.00 mødtes vi til en rigtig
hyggelig aften. Der blev
snakket - ikke kun om katte
- men om alt muligt.

Det var en dejlig aften på
flere måder, bl.a. fordi det
var en udstilling, hvor alle
racer var der samme dag, og

Fredag:
Opsætning af bure, ophængning af udsmykning,
klargøring af udstillingshallen.

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

Lørdag og søndag:
Div. hjælp i løbet af dagene.

Søndag:
Nedtagning og pakning.

Hjælpere til
Verdensudsti 11 ingen
Vi mangler praktiske hjælpere til Verdensudstillingen i Bella Center
den 1. og 2. november 2003

Der er brug for hjælp til:
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39

der er jo rigelig tid til
næst plenarforc:amling.
hvis man øn ker al
finde en-nede kandida-
ter til at iclde i Di ci-
plinærnævnct.

I mellemtid n kan
vi så d i s k ut re. om
vedtægt e rne er de ret-
te. ·o de - r ud nu
og i n t r n t finde ud
af. hvad \·i vil m d et
disciplin rnæv n.

Men rna ske er det med
juri ter ·om m d 1-att :

De kal be ale.s godt.
for der :rar re, p kt om
cl m.

DK Mount :\foria King
ORI b 21
Far: l l.islunds Talo. 'I\ 11 2 l
Mor: Bellnmis' Bcefenter. OHT 11 z,l
Liss n Birl cluncl
Ejlbyvcj -1
5-171 Sonderso
Tlf. 6-1 •I 13 5-l''

Og med hen n til
valg af medlemmer Lil
diverse nævn og råd så
kan man s lvfolgelig altid
diskut re, hv m der skal
vælge hvem. men del r
i virkeligheden _ 1,t ikke
problemet. Problemel har
mør været. hvem man
kunne få til at lad icr
op til! . og d r har ikke
vær t rift om plad. erne i
Næ rne blandt dyrlæger
o · juri ter.

NI d en d bat om
denne og de meg t fol l-
e fuld d batindl g der

er fremkommet, kan det
må, k ,. re V' rt at fa
folk til at titl op, men

Artur Veinel
M On22
far: Ydcgårds ~drian. MCO :122
mor: Kelly's Coons Shiva. i\lCO f'.22
Lenie H. Mathicscn
Bolejcvej 85
Lendum
9870 Sindal
tlf. 98 47 39 99

Sph inx Chokotabby Arni
SL\ b 21
Far: Sphinx Kissinz the Pink
SIA o 21
i\lor: Dan-Thu.i Optowngirl
SIA h 21
Ine -Li ·e Fredelund
Oksen 23. st.th.. 2630 Tust rup
tlf./fax -135275-13
kidog u mail.tele.dk

temmelig stor mangel på
respekt om de aJgørel er,
der er truffet. og om de
menne ker der har truf-
fet af'gørelsern .

Jeg m n r. det kan
være van keligt for e

ævn at fung re. når d r
"l' så ringe re pek om
det arb jde. der foregår
i Nævnet.

Samtidig v d jeg og, å
godt. at det i realiteten
kun er gan ke få opdræt-
tere, der har ·tr t siz.
men det har hermed vi "t

sig, at hensigten med et
Nævn ikke er opnåe :
Nemlig - at skabe ro om
sagerne.

EC Haslund's Ram es
SIA n. Fadt: :26.9.199
Far: EC Sepp
Mor: Plny r's Ursula
Conni Gron
Brolæggerpladsen . 2635 Ishoj
Tlf./Fax: -13 73 45 O

IC Fabis Damian
NFO es 09 23
Susanne & Vagn Andersen
Hojbyvej 37. Hojby, 4320 Lejre
tlf. 46 -1 28 07
fax -14 53 17 11
jaettestuen@'vip.cybercity.dk

IC DK Hass Pongo

NFO n23
Far: Pr Floresta Leao's Basil Mus.
NFO d 0923
Mor: Elkington's Inka
• FO a 0923
Renate Syltorn
Møllegade 39, G310 Broager
Tlf.: 7,1.119941
renatesyltern@hotmail.com

VI JO diskutere, men
som jeg har nævnt tid-
ligere, tror jeg, at det
giver katteverdenen og
Racekatteopdrættet en
bedre status, at vi har
et nævn til at træffe
afgørelser i stridigheder
mellem købere og sælgere
af killinger, og at det i
længden er til gavn for
kattesporten.

Jeg tror at, vi i katte-
verdenen skal passe på.
hvis vi ikke respekterer
DN og FUs afgørelser
blot fordi man selv
synes, at de er forkerte.
Der har i et par enkelte
sager været udvist en

parternes advokater kommer
med f.eks. en udtalelse fra sælgers
advokat om, "at købesummen
på 2.500,- kr. for katten er så
eksorbitant lav, at købelovens
mangelsbeføjelser ikke kan gøres
gældende overfor sælger."

Hvordan en dommer (fra
Jylland eller ej) vil stille sig over
for en sådan udtalelse tør jeg ikke
udtale mig om i KM, men jeg har
ligesom Teresa en så stor tillid til
den danske dommerstand, at jeg
tror, at en sådan udtalelse skal
dokumenteres ret godt, før en
dommer vil lægge det til grund
for en afgørelse, lige som jeg har
så stor en tillid til den danske
advokatstand, at jeg tror, at
købers advokat vil gøre sit til, at
modpartens advokats påstand ikke
kommer til at stå uimodsagt.

Jeg gætter derfor på, at det var
en af parternes advokater, der har
undersøgt den sag, som omtales i
Teresas indlæg, og at dommeren
godtog advokatens påstand, fordi
den var veldokumenteret. Dom-
meren eller rettens personale har
det næppe været.

I det hele taget tror jeg, at det
er vigtigt ikke at diskutere ud fra,
hvad man tror, den anden part har
skrevet og tror, at den anden part
mener. Det fører ingen steder
hen.

Uanset om vi nu kan lide det
eller ej - så er der altså en købelov,
som vi som opdrættere er nødt
til at rette os efter. Den er ikke
lavet specielt til at beskytte os,
der sælger katte, men den tager
udgangspunkt i, at købere skal
beskyttes mod sælger, der via
deres erfaring med handler har
mere viden, og derfor kan komme
til at "snyde" købere. Det er der
heldigvis nærmest ingen i den
danske katteverden, der gør, og jeg
tror slet ikke, der er nogen, der gør
det bevidst, men købere har nogle
rettigheder, som vi altså ikke kan
tilsidesætte.

Om DN har en fremtid med
de vedtægter der er i dag, kan

at racekatte havde samme status
som racehunde, men jeg tror ikke,
vi alene kan opnå denne respekt
ved at forlange større priser på
vore katte.

Jeg tror, at vi i højere grad skal
slå på den kvalitet, der er ved en
racekat med en FD stamtavle,
information om de forskellige
racers kvaliteter og sind, hvilken
sikkerhed der er ved at købe en
racekat hos en opdrætter, der er
medlem afen af FDs hovedklubber,
hvordan man som killingekøber
kan få afklaret tvistigheder i
forbindelse med killingekøb i FDs
Disciplinærnævn osv.

På den måde kan vi i fællesskab
højne racekattenes status, og
dermed forhåbentlig også højne
respekten for racekatte og deres
opdrættere.

I den sag, der er udgangspunktet
for denne diskussion, er det lige
værd at have i erindring, at
afgørelsen ikke engang er blevet
anket til FU, men at opdrætteren
accepterede DNs afgørelse, men
jeg vil da lige sige, at såvel DN som
FU har indhentet priser på katte
inden afgørelserne blev truffet.
Fordi man ikke selv er blevet
spurgt, betyder det ikke, at der
ikke er spurgt. Men problemet i
denne sag er lige så meget, at man
ikke i kontrakten har beskrevet,
hvad katten skulle bruges til!

I Suzannes artikel er der IKKE
skrevet, atkr. 2.500,-for en racekat
er en flot pris! Der er skrevet,
at prisen ikke er mistænkelig
lav. Det er noget ganske andet.
Efter købeloven kan der også
gives forholdsmæssigt nedslag i
købesummen i de tilfælde, hvor
købesummen ikke er FLOT.

Med hensyn til udsagnet om, at
retten forinden afsigelse af domme
vil »rådføre sig om gængse priser
og praksis inden for opdræt af
racekatte«, så er det ikke dommere
eller retten, der rådfører sig om
noget som helst.

Dommeren tager stilling til
de påstande som parterne eller

Ter sa Guldager har fremsendt et
indlæg til Kattemagasinet. som jeg
gerne vil kommentere.

Indlægget er en kommentar til
Suzanne Trolle indlæg i sidste
udgnvø af Kattemagasinet, hvor
Suzanne - som stadig er Discipli-
nærnævnets (efterfolgende nævnt
som DN) jurist i sin egenskab af
suppleant i D .

Egentlig synes jeg, Suzanne har
besvaret de fleste af synspunkterne
i sidste nr. af Kattemagasinet.

år der i DN og i Suzannes og
Teresas indlæg omtales priser på
katte, tror jeg, at man til en vis
grad taler forbi hinanden.

Der er opdrættere, som gennem
deres meget store avlsarbejde,
gennem deltagelse i mange
udstillinger og den service, de
er i stand til at yde i forbindelse
med salg af killinger, kan opnå
rimelige og fornuftige priser for
deres killinger, men jeg tror også,
at der er mange opdrættere, der
ikke er »storopdrættere« som ikke
har et kendt og veletableret starn-
navn. der må sælge deres killinger
til priser. der ligger under de
priser, som Teresa er i stand til
at opnå. Vi hører måske bare ikke
så meget om de lave som om de
høje priser.

Jeg tror også, der er forskel på,
om man bor på Sjælland eller i
Jylland, om man opdrætter ORI,
ABY, PER eller SPH. Jeg tror, at
der er ganske mange faktorer, der
betinger prisfastsættelsen - slet
ikke at forglemme de gamle, men
stadig gældende begreber - udbud
og efterspørgsel.

Jeg har kendskab til katte,
der sælges for 1.500 kr. uden re-
striktioner, og jeg har selv solgt
til 1.000 kr. for i det mindste at
slippe af med en killing.

Hvis man er i tvivl om disse
priser, kan man blot se i Den Blå
Avis eller i Gul og Gratis.

Men Teresa har jo ret, når
hun skriver, at så må vi til at
gøre noget ved det. Jeg vil også
synes, at det vil være rimeligt,

Svar til Teresa Guldager
f Ole Amstrup. formand Felis Danica
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I 'Alomi's Hot Date
EXO d 22 Fedt: 27-0-1-01
Opdr.: Lasse Morten:cn
Gjer: onja F:. Hanson
11 ri v 03 CJ\ lB ;,
Nord •rstcdt O' CACIB l30X
Kru .an 0:1 CJ\C'J B

GIC Fabis Monique
NFO f09 22 Født: 17-04-01
Opdr.: Charlotte Bergquist
Ejer: Charlotte Aarfelt
Berlin 03 CAGCIB
Arnhem 03 CAGCIB
Arnhem 03 CJ\GCIB
Hassleholm 03 CAGCIB
Vulticø 03 CAGCIB
Valt.ice 03 CAGCIB

-
tagere
Titel

inbæl·
CACTB

ACIB
CAC'lB ·:,

lC IGeloft',: Gr:17ifia ATchibaJd~
CRXc093:~ Focll: l-l-l!-01
Opdr.: \l.L. & -1.-E. Klein
Ejer: M. ,j ·r:cShPck · C.A. Klug
Dal 03 C, 'IB
KrnsL n 03 C:\CII3
1\wstrup 03 \C'TB

0'.J-03-Dz
I Bru1u;, S .arnb .usz
OCl o :..-1 Fodt:
Opdr.:
Eje· : , onja
Kru:;aa 03

ilkeborg 03
Schwerin 03

GIC Solvindens Jonny Depp
CRX b Fodt: 19-04-02
Opdr.: Mona Åhlin
Ejer: M. Skjershede & U.A. Klug
Norderstcdt 03 CAGCIB *
Dal 03 CAGCIB
Dal 03 CJ\GCIB
Krusaa 03 CAGCIB BfV *
Taastrup 03 CAGCIB *
Schwerin 03 CAGCIB ''

EC Elkingtons Johnny Walker
NFO n 22 Fodr: 16-10-00
Opdr.: Lone Elkington
Ejer: Belinda & Martin Lysguard
Xorrkoping 02 CACE BIV
Norrkoping 02 CACE BIV
Glostrup 02 CACE BIV
Od '11SC 02 CACE
Berlin 03 CACE
Odense 03 CACE
Hassleholm 03 CACE
Ha. slcholrn 03 CACE
Vnltice 03 CACE

EC Godsk Bullamakanka
BRI a Fodt: 23-09-00
Opdr.: Inger Godsk Petersen
Ejer: Tina Toft & Allan From
Odense 02 CACE
Vejle 03 CACE BIV BIS
Malmø 03 CACE BIV *
Randers 03 CACE
Berlin 03 CACE
Odense 03 CACE BIV *
Krusaa 03 CACE
Silkeborg 03 CACE BIV
Taastrup 03 CACE

GIC Yiadom's Ice Tea
NFO a Fodt: 30-03-01
Opdr.: Nina Yiadom
Ejer: Christina & Lars Kyed
Flcnsburg 02 CAGCIB
Taastrup 02 CAGCIB
Helsingborg 02 CAGCIB
Helsingborg 02 CAGCIB
Ribe 02 CAGCIB
Soro 02 CAGCIB

lC Dots N'Curl:< Fran Fino-Asin
0 I n 24 Fodr: l J-0,'i-02
Opdr. :
Ejer: onja Vinbæk
Silkebore 3 C in
Schw rin 03 CA ll3
Schwerin O" '.\GIB

JC' Shl!ngo Rnma1.01ti
sm c :21 ro t: :2.;.0:2-0:2
Opclr.: ,\,1,- :-.:i,;.;; n
8j r: ,erda ,\11de1·,;en
Kru~an 03 A IB
Tansrrnp 0:' ,,\ !Il
St:hw •rin 03 IB

EC Naujocar's Flaming Heart
RUS Fodt: 23-04-96
Opdr.: Heide-Marie Naujocat
Ejer: A. Petersen & L. P. ielsen
Geteborg 01 CACE BIV
Vissenbjerg 01 CACE
Middelfart 02 CACE BIV
Ribe 02 CACE
Flen burg 02 CACE
Odder 02 CACE
Odense 02 CACE
Vejle 03 CACE BIV
Rander 03 CACE BIV

EP Axel 97-21
~FO n 23 Fodt: 22-05-97
Opdr.: Heidi Svendsen
Ejer: E. Derry & J. Kristensen
Støvring 00 CAPE *
Kolding 00 CAPE
Rendsburg 00 CAPE
Holstebro 01 CAPE
Sæby 01 CAPE
Groningen 01 CAPE
Hedensted 02 CAPE
Middelfart 02 CAPE
Odense 02 CAPE

GIP Ailuro's Rumpleteazer
MCO d 22 Født: 13-01-01
Opdr.: Danielle Villcfrance
Ejer: Pia Højlund Thomsen
Berlin 03 CAGPIB *
Assentoft 03 CAGPJB BIV
Odense 03 CAGPIB
Norderstedt 03 CAGPIB
Krusaa 03 CAGPIB
Litomerice 03 CAGPIB BIS

GIP Kiru's Lady Anneli
SBI n Født: 09-09-92
Opdr.: Kirsten Ulsø
Ejer: Micheyl Riis
Flensburg 02 CAG PIB BIV
Flensburg 02 CAGPIB BIV *
Ribe 02 CAGPIB BIV *
Odder 02 CAG PIB
Nieuwegein 02 CAGPIB BIS
Odense 02 CAGPIB *

I Eddore Hi,rh Placcs of Alomi
EXO e Foclt: 11-04-01
Opdr.: J. Salen
Ejer: Lasse 1\ilortcnsen
Sorø 02 CACIB
Bagsvære! 03 CACfB ''
Norderstedt 03 CAClB

IC Eddore Sandstorm
PER e Fodt: 18-05-99
Opdr.: Joachim Salen
Ejer: Lis Staunskjær
Slagelse Ol C \CIB 131V *
Vi senbjerg Ol CACIB
Gromib: 01 CACIB

f Tigw.s,;an',:: ,-Ofolin
l\FO n 09 22 fadt: 08-0 '-0 I
Opdr.: a1·ina luf~son
Ejer: 8C'linda & M:~rtin Ly:-:g11ard
Norrkoping 0:2 CAC'IB
1\orrkoping 02 \CIB
Vallice 03 CACl13

IP Falst ria',; Cl rnenL,
SIJ\u Foclt: 0:2-11-00
Opdr.: EjC'r
Ejer: Lone Ebbe.:cn
Norclerstedt 03 Cr\PlB
Krnsna 03 C \PIB BOX
Nyborg 03 C \PIB

GJC Barmont Americanbuddy
PER n Født: 14-07-99
Opdr.: Bob Baratto
Ejer: Sonja E. Han en
Herlev 01 CAGCIB
Vejle 03 CAGCIB BJV *
Bagsværd 03 CAGCJB BfV
Herlev 03 CJ\GCIB BIV ;,
Norderstedt 03 CAGCIB *
Litornerice 03 CAGCIB BIV

GIP Soyadi's Diana
TUV d 62 Født: 07-07-96
Opdr.: Solveig Christensen
Ejer: Barbara S. Hassenteufel
Randers Ol CAGPIB
Sæby Ol CAGPIB BIV
Hedensted 02 CJ\GPIB
Arnhem 02 CAGPIB ''
Aar 02 CAGPIB
Norderstedt 03 CAGPIB ·k

IC Kamikaze's Cirkeline
MCO a Fudt: z2-03-0:2
Opclr.: Brita Rodam
Ejer: Jannie Frederiksen
Krusaa 03 CACIB
Silkeborg 03 CACIB
Schwcrin 03 CACIB

IP Fluming Star'::;
Three Steps To Heaven
PER f'03 fodt: 15-0-1-9
Opclr.: Ejer
Ejer: Ingrid & Leo I\fadsen
Odense 03 C PIB BOX
Nordor~tedt o;~ CAPIB BI
Krnsaa 03 Cr\PIB BIS
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Il Mizn Khan's Ros linn
EXO f0~3 Fodt: 24-06-0~
Opdr.: Anni & John Elkjær ~lad"cn
Ejer: Florence Md-t'" 11
Krusau 03 CAC
Silkeborg 03 J\C
Tun .trup n CA

CH Cadi Van Kcdi von Alexis
TU \ f 63 Fodt: 11-05-02
Opdr.: Morion & Ralf Schucht
Ejer: Barbara S. Hasscuteufel
Randers 03 CAC
Nordorstcdt 03 CAC
Krusna 03 CAC •:,-

* = nominerettagere
Titel

IP N bsag rs Uppercut
PER a 2,1 Fodt: 08-09-97
Opdr.: S. Kristensen
Ejer: Lene Balle
Odense 03 CAPIB BIS
Xord irstcdt 03 CAPIB BOX
Nordorsrcdt 03 CAPIB BOX

CH Europa's Nydelige Dame
NFO Fodt: 20-03-01
Opdr.: V. og K Jorgensen
Ejer: Christina & Lars Kyed
Middelfart 02 C \C
Soro 02 CAC
Glostrup 02 CAC

H Pizzncat a T •ink!e La •,:
PEI a 03 Fodt: 01-06-00
Opdr.: Cln-is Huloy
Ej r: Ingrid & Leo Mudscn
Hedensted 02 .A ,
~fidel lfnrt 0:2 C,\C
Runders 00 ;\

CIT \\ P~tp im l'm a TigC'r
F:X n 2:2 fodt:
Opdr.:
Ej Pr: Len ;I.[; tthe1 s
Gh·trnp Ol C,\C
UJo"trnp Ol ',\C
Hill •r d Ol Ct\C

PR Eyla ,·.d. Gru ,nstiegc
ORl i F'odt: O(i-0-1· Jl
Opd·;..: Ure Kruger
r-:jer: Lise Vig-so
Oclcn.·e 03 :\P l3l'
>iordcr.·LNlt o:J C,\P l3OX
Kru:'a:1 03 C,\P DI,'

CH Shaggi de hattea
SBI n Fudt: l~-12-01
Opdr.: Ej r
Ejer: Kirsten Bjelke
Glo. trup 02 AC arv
Bagsværd 03
Taastrup 03

CH Felix Kalypso's Sif
·po f 09 23 Fodt: 22-09-02

Opdr.: Annette & Alan Sylvest
Ejer: Anita & John Tofteng
Sopot 03 CAC
Sopot 03 CAC
Schwerin 03 CAC BIV

22-07-00

Aars 02
Flensburg 02

IP Obelix af Fruegård
TUV d 62 Fodt:
Opdr.:
Ejer: Bodil Fryd
Hedensted 02 CAPIB

CAPIB BIV
CAPIB

IP Soldalen's Jack D.
J\ICO n 25 Fodt:
Opdr.: Anette Vollbrecht
Ejer: M. Jen en & A. Lorentzen
Vejle 03 CAPIB
Bagsværd 03 C. PIB
Dre den 03 CAPIB

CH Guldfakse's Ida Two Dogs
MCO f23 Født: 06-11-01
Opdr.: Dortemarie Kaplers
Ejer: Lene & Peter Glem
Sorø 02 CAC
Taastrup 03 CAC BIV ,·,
Schwerin 03 CAC

CH Sky Promises Barn y
EXO n 03 Fedt: 27-05-02
Opdr.: I. Karlsson & A.Gust::t\·sson
Ejer: Florence Mcl.can
Assentoft 03 C ·\C
Krusaa 03 C,\C BIS
Silkeborg 03 C,\C

PR Fire i\nd I cv. La'N i Lan
PER cl 03 Fodt: 07-(Hi-97
Opdr.: Rudolph
Ejer: Susanne B. Hansen
Krusna 03 AP *
Taastrup 03 C \P BOB3
Litomericc 03 CAP BIS

IP Vilslev' Emma
NFO g 09 Fodt: 15-05-99
Opdr.: Birgit Vilslev
Ejer: Li bet Ginnerup Sørensen
Randers 03 CAPIB
Odense 03 CAPIB *
Norderstedt 03 CAPIB

CH lndina Fortuna's Igor Den Store
NFO n 23 Født: 22-05-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk & Jorgen Havn
Oden ·e 03 CAC BIV 1

'

Krusaa 03 CAC BIV 1
'

Dresden 03 CAC

CH Tani sjku's Blue De ibella
RUS Fodt: 07-11-01
Opdr.: Ejer
Ejer: A. Petersen & L. P. Nici ·en
Odder 02 CAC
Vejle 03 CAC
Krusaa 03 CAC

PR Okcfenoke·,, Cirtn
PER l's Fodt: 07-0-1-96
Opdr.:
Ejer: Lene ;\foLth w ·
Hillerocl 01 C,\P
Odder 02 CAP
Herlev 03 CAP

PR Rainbow Warriors' Ms. Zozie
SPH n Fodt: 23-05-02
Opdr.: Fitz Usmnny
Ejer: Anthony C. Batch •lor
R:rndcr;; 03 CAP
Odense 03 CAP
Silkeborg 03 CAP BOX

CH Ufoi« Felis Jubatus
NFO n 09 Foclt: 10-0-1-02
Opdr.: Jette Eva J\fadsen
Ejer: Christinu & Lars Kyed
Herlev 03 CA
Norderstedt 03 CAC
Nol'Clerstcc!t 03 CAC BIV

CH Lindskjalv's Freja
NFO a 22 Født: 04-03-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lone Højris
Vejle 03 CAC
Odense 03 CAC ''
Krusaa oa CAC

CH Bu!Jer's Ebbe
NFO a Fodt: 28-07-02
Opdr.: i\'!. Jensen & P. Thomsen
Ejer: S. Altenburg & T. Mogensen
Krusaa 03 CAC
Silkeborg 03 CAC
Taastrup 03 CAC
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til voksne lopper. Sværere er det faktisk ikke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 1 0 hundedyre digitalkame-
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Matas. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

,,,,,;·,,..

Pll0i:;RAM·VET + CAPSTAR VET = ÆG + LOPPER FJERNES
r. 1.,. L, .,_.;:;c 1. l •11 r 1 11 P R A ,. J

FeLL: Kattrup

"Det er svært at være COOL, når n an i tic e og utide klø
sig over det hele"

Det er ret enkelt: Hvis man fjerner lapperne men ikke lappernes
æg, så har man kun fjernet 5% af problemet. Derfor vil en dob-
beltløsning spare din kat for en masse klø. Med Capsta 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

Ung blåcreme hun

at give os muligheden for at
få grundlaget til at bygge/
udvikle andre farvevarianter
videre på. Vi vil gerne med-
give, at der er tilfælde hvor
det har påvirket størrelsen
umiddelbart, og det kan være
svært at få mere størrelse
frem, da man ikke altid kan
bruge hvilken som helst
partner bare fordi han eller
hun er stor. Det er jo netop
det, der gør det spændende
at arbejde med opdræt, og få

lov at se om det kan lykkes,
det mål man sætter sig.

Derfor var det virkelig
en slem omgang at læse
Helle Schulz's "tanker og
refleksioner". Vi finder det
nærmest krænkende at læse
at ingen "moderne" briter
har åbne runde øjne, at der
ikke findes briter af ordent-
lig størrelse ud over hendes
egne, det var måske en ide at
tage en tur over Storebælt og
se lidt på briterne der, eller
til vores broderland på den
anden side Øresund.

Hvad angår øjnene så er
vi i besiddelse af gamle kat-
tebøger med billeder afkatte
fra de omtalte hæderkronede
opdræt, som Helle Schulz

Fortsættes side 46

eller langhårskat, som trods
alt har bidraget med det vi
har ønsket os.

Vi må her pointere, at
der ganske rigtigt i årene
før Helle Schulz blev kryd-
set persere ind, for at få
noget mere saft og kraft på
datidens briter. Men det er
altså meget vigtigt at slå
fast at de persere (og det
er persere, ikke hvad som
helst andet langhåret) der
er krydset ind i årene efter,
blev brugt for at muliggøre
opdræt af alle de farver der
med tiden blev godkendt, og
at det var med FIFe's vel-
signelse, altså ikke noget
odiøst eller forkert.

Vi mener, atde opdrættere
der tog springetbør betragtes
som pionerer og ikke som
respektløse, men sende dem
en venlig tanke med tak for

Bia hun

Bia han

Vi havde rigtignok set frem
til at vores race skulle præ-
senteres i kattesportens
flagskib vores meget flotte
og læseværdige blad Katte-
Magasinet. Det var bestemt
også godt at få genopfrisket
vores races historie og også
få lidt detaljer med som var
»srnuttet« i løbet af de 10-15
år vi har været på banen.

Det blev dog på det nær-
meste ødelagt da det viste
sig at vi næsten alle blev
hængt ud som useriøse og
ligegyldige opdrættere, for-
di vi desværre i måske 5.-
6.-eller 7. generation kan
finde en perser imellem
vores kattes aner. Det er
næsten ikke til at bære at
læse "racepræsentationen"
igennem med det utal af
gange hvor der bliver nævnt
(i negativ forstand) perser

Af
Linda Diniz
og

Gullan

Lindenborg

En brite er mere end ...
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Pengylua Tuiilight Fantasy.
Fra bog udgivet i 1972

nævner og der er kun ganske få
der viser smukke runde øjne, så
det er bestemt ikke et problem
af nyere dato. Vi tillader os at
vedhæfte billeder af briter af i
dag som viser at der sandelig er
briter der har de eftertragtede
attributter. Og for at afrunde
dette så må vi ikke glemme at det
i mange tilfælde er de indkrydsede
persere der har tilført brite det
bedste i øjenfarve.

Det er også en slem en Helle
Schulz langer ud efter dommerne
og deres håndtering af briten. Det
kan ikke understreges nok at det
ER en »skønhedskonkurrence«.
Vi synes ikke nødvendigvis, at
en 1-årig, ufærdig i sin udvikling,
nødvendigvis skal have et certi-
fikat, når han på tidspunktet ikke

Fendale Fide/o. Fra bog udgivet 1.972

46

opfylder standardens krav, så skal
man lade katten blive hjemme til
den har udviklet sig færdig, om det
så tager 3 eller 4 år.

Vi ved tilfældigvis at der er
dommere der kan værdsætte en
killing eller ungdyr med specifikke
kvaliteter og også fremhæver
den når der skal vælges "bedst i
variant". Vi som udstillere skal
også huske på at standarden er
dommerens værktøj, og det er
standardteksten som dommeren
skal forholde sig til. At der så
findes dommere der har sat sig ind
i en races udvikling og er i stand til
en mere subjektiv vurdering, det
kan vi kun være glade
for, når det sker.

Så er der hele
problematikken om-
kring pelsen. Det er
selvklart at afkom
er præget af deres
baggrund, men
med de forskellige
farver/mønstre v1
repræsenterer, har vi
over årene bemærket
den forskel i tekstur,
der er mellem de for-
skellige farver, også
karakteren af pelsen
er forskellig. Prøv at
se en sort eller hvid
eller mønstret pels,
den er helt anderledes
blank og glat - selv om
den er lige så tæt og
tyk og kort som den bedste blå -
Prøv at føle pelsen på en masket
brite den er igen helt anderledes.

Vi må på det kraftigste under-
strege at vi arbejder mindst lige så
ihærdigt på at opfylde standardens
tekst, og det undrer os at der er
andre detaljer Helle Schulz over-
hovedet ikke berører som ørenes
størrelse og f.eks. hagen som er
meget vanskelig at bevare god og
stærk, det betyder faktisk meget
for helhedsindtrykket af et brite
hoved.

Helle Schulz har brugt mange
linier på at forsvare de lange ben,
nu er det altså sådan at der står i
standarden at de skal være korte.
Så indtil det er ændret er det det
rigtige at arbejde efter.

Vi håber ikke at dette vil blive
opfattet som mudderkastning, det
er skrevet for at omverdenen skal
vide at der er altså en vældig stor
gruppe af briteopdrættere der
ikke er af helt samme opfattelse
som Helle Schulz og vi mener det
ville være forkert at det ikke kom
omverdenen for øre at British
Shorthair gruppen er noget mere
nuanceret og at vi faktisk er en
stor gruppe der har rimelig succes
med at opdrætte briter der ser lidt
anderledes ud end lige netop Helle
Schulz'.

Dans/i opdræt 1975
Junipers Blue Samantha

Vi håber læserne vil forstå at
vi bestemt ikke er ligeglade med
hvad vi gør, men at vi nødvendigvis
må leve med vores kattes fortid
og arbejde med det materiale
der nu er givet os, og forsøge at
frembringe det bedst mulige in-
den for de farvevarianter vi nu
engang synes er specielt smukke
og spændende, præcis på samme
måde som Helle Schulz gør.

De billeder vi har valgt at ved-
hæfte er ikke blot egne katte, men
også andre der på den ene eller
anden måde er repræsentative
for briten af i dag, vi har ikke sat
navne på da dette ikke skal opfattes
som promovering af egne opdræt.
Billederne af de gamle katte synes
vi er vigtige at navngive.

Der har på det seneste været
megen debat vedrørende
køb og salg af racekatte
og specielt hvordan man
forholder sig til kontrakter
og købelov.

Jeg har i den forbindelse
gjort mig nogle overvejelser,
som udelukkende er mine
egne betragtninger, men jeg
har trukket på de erfaringer
og den viden, jeg har opnået
om området gennem min
post i katteverdenen.

Dette er altså ikke en
officiel Felis Danica artikel,
men mine personlige be-
tragtninger, som jeg håber
danne grundlag for at
opdrætter og kattekøber kan
undgå at komme i konflikt
omkring deres handler.

FIFe og dermed også Felis
Danica og hovedklubberne
kræver, at hvis der laves
særlige aftaler, når der
laves handler, skal disse
være skriftlige.

Det kan i princippet være
en serviet hvor a sælger til
b for x kr. Felis Danica's
standardkontrakt kan her
være et godt udgangspunkt.
Den er nem at få fat i og
indeholder de oplysninger
der er nødvendige for
at overholde kravet om
skriftlighed.

Felis Danica har afskaffet
al registrering af ejere af
katte, og ejerskabet af en
kat bevises på samme måde,
som man beviser at man ejer
en sofa, nemlig gennem en
kvittering for handlen.

Der er intet til hinder for,
at man sælger en killing og
blot giver en kvittering for
salget.

Så er ejerskabet overgået
til køber og køber har købt en
racekat med alt hvad, man
må forvente en racekat kan/
indeholder.

Her er d t imidlertid, d r
sker fork ludririaer i noaleV - b

tilfælde. Køber ror man har
købt en bestemt kat man kan
benytte Lil bestemte formål,
fx. avl. Sælger tro be temt
at der er olgt en kælekat. og
så har vi balladen. Jeg har
derfor prøvet at op til le
hvad man om køber af en
racekat kan forvente.

Køb af en kat uden sæ ·-
lige aftaler
Hvis man ikke laver aftaler/
forbehold er katten solgt
som en racekat med en
forventning om, at alle de
kvaliteter en racekat skal
have, er til sted .

Hvis disse kv liteter ikk
er til stede, kan der være tale
om en mangel ved katten.
For at der kal være tale om
en mangel efter købeloven,
skal manglen være til stede
på leveringstidspunktet.

Det forventes så, at en
racekat "kan bruges til":
1. at avle på

altså ikke f.eks. er kryp-
torchid, ikke har navlebrok,
ikke er døv (hvide katte),
er fertil, ikke har et avls-
forbud.
2. at den kan udstilles

men der kan ikke garan-
teres for resultater, men
katten skal kunne deltage
på en udstilling
3. at der ikke er fysiske
defekter.

der er ikke haleknæk,
skæve tænder, hvide pletter,
manglende tårekanal, kryp-
torchisme osv.
4. at der ikke er arvelige
sygdomme.
5. at katten er sund og
rask.

det skal alle katte være
når de sælges.
6. at katten har en stam-
tavle

i Feli · Danica regi r de: n
en LO eller RX s .arn avle
med stambog for rens
og stambogs e k r e tæ r en s
und· r .krifter på.

I vore verden r det

h eldigvi langt de fle te
racekatte der kan sæ ges
på denne måde uden
særlig- p cifikationer.
og i princippet uden
and n aftale end pri n.
afhentning tid punkt m.m.

Di. s handler l an zodt
laves ud n rlige aftaler.
men r der negl forbehold
man som ' lg r g rn vil
gore opmærksom på sr ·.\L
disse vær krift lige.

Kælekat
H vi man imidlertid ve l. at

katten er købt til at være
kælekat kan man lig så godt
notere dett i alg aftalen.
Det behøver ikk betyde
at katt n ikk kan brug
til avl og ud tilling. D t
kan den sagtens, m n man
har da man handlede, ikk
lovet noget vedrør nde di se
områder. Det vil kun være et
ekstra plus for køber.

Hvis man ikke ønsker
køber skal avle på katten
kan man gøre opmærksom
på dette i sin aftale og/eller
sætte avlsforbud på katten.

Det vil altså sige, at hvis
man sælger en kat om
kælekat vil punkt 1 og 2
normalt ikke være så vigtige
at en fejl eller mangel vil
betyde at købet kan hæves.
Derimod skal alle de andre
områder (3-6) være i orden.

Udstillingskat
Hvis man sælger en kat som
udstillingskat fokuserer man
meget på pind nummer 2 "at
den kan udstilles". Men her
kunne det være fornuftigt
at definere hvad det betyder

Af

Ole
An trup
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Hvad skal man tænke på nå man køber og sælger katte
med kontrakt/sa gsaftale?



grus

Ring på telefun: 72 14 14 72

og få oplyst nærmeste forhandler

Bemærk, at Catrine Kattegrus
indeholder 7 ,S kg

Der fyldes ca. S cm kattegrus i kattebakken. Kattens urin og afforing danner

hurtigt sm , kompakte klumper, der let fjernes.

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

udskiftes lobende, og derfor er produktet utroligt drojt.

Catrine l<attegrus
er særdeles økonomisk i brug!

Vi kender problemerne med kattegrus
- enten absorberes urinen og lugten ikke tilstrækkeligt godt,
det klumper for d rligt, lier også går I Jumperne i sry' 'er,
når man forsager at ~erne dem!

C2t I itt r

Det nye, effektive Catrine Kattegrus er frem ullet afmikro-benronir, som er et

naturl igt og miljovenligt produkt. Mikro-bcnromr udmærker si' ved at

absorbere væde hurt igt og danne sm , kompakte klumper, s.1 lugtgener og

bakterieudvikling hæmmes. Kattebakken holdes nemt ren, fris], og tor· og

samtidig horer produktet til de mindst stev -nde.

I Catrine Kattegrus er det lykkede at kombinere alle de egens aber, der

sikrer en optimal losning på de pr blemer, der er ve brugen ar traditionelle

kartegrusprodukt er.

Nu kan problemerne løses med
Catrine Kat egrus.

GIC. Solvinde!_is Jonny Depp, CRX
Opdr.: Mona Ahlin
Ejer: Morten Skjershede & Ulrich Alster Klug

"forbrugervenlig'' og stiller dermed større krav til os
som sælgere.

Heldigvis er _det sådan, at i langt langt de
fleste tilfælde bhver problemer i forbindelse med
kattehandler løst a_f købe}· og sælger i mindelighed,
og det er selvfølgelig ogsa langt at foretrække.H vi
tingene går i hårdknude er der tre muligheder:
Felis Danicas disciplinærnævn.

Nævnet afgør stridigheder ov r handler med
katte som er indgået m d medlemmer af en af FD
hovedklubber.

Afgørelsen kan ankes til FDs Forretning udvalg og
er bindende for medlemmer af FDs hovedklubber.

At indbringe en sag koster 250 kr. og ag _
behandlingen tager gennemsnitligt fra 3 måneder
til godt et halvt år.
Forbrugerklagenævnet.

Nævnet afgør stridigheder i forbindelse med katt -
handler, hvis sælger betragtes som erhverv drivende.
Erhvervsdrivende i følge Forbrug rklagenævnets
praksis katteopdrættere, der har 2- 4 kuld årligt og
i øvrigt reklamerer med sine killinger.

At indbringe sagen for Forbrugerklagenævn
koster 500 kr. og sagsbehandlingen tager min. et
år.

Afgørelsen er ikke bindende for parterne.
Civilt søgsmål.

Der kan anlægges en retssag. Tidshorisonten
er typisk 1 - 1 ½ år og udgifterne kan belobe sig
til ca. kr. 10.000,- Vær opmærksom på, at der er
retshjælpsforsikring på alle indboforsikringer, der
kan hjælpe med omkostningerne. Denne dækker
dog ikke hvis man betragtes som erhvervsdrivende
(det gør sælger typisk) men derimod dækker den
udgifterne for køber, der oftest er forbruger.

at katten ikke lider
af nogen sygdom som
sælger kunne være vi-
dende om. Man kan så at
sige sikre sig mod at blive
beskyldt for at sælge en
syg kat, men det er ingen
garanti.

Alle katte kan blive
sygemed øjenbetændelse,
FIP osv. forholdsvis kort
tid efter handlen, uden
at det nødvendigvis stam-
mer fra sælger, men jvf.
købeloven er det sælger
der skal bevise at den
ikke havde sygdomme
med sig. Dvs. at hvis
man i sit katteri har en
bestemt type sygdom,
som også viser sig hos
killingen efter et par
måneder skal man have
gode argumenter (på
plads.)

Hvis katten er solgt
som avlskat, men viser
sig at mangle den ene
testikel, dur "varen" ikke
til det den er købt til, og
der er ingen tvivl om, at
der skal ske noget - det
bedste vil være hvis det
der skal ske er aftalt i
salgsaftalen.

Man kan stort set
aftale hvad som helst i
salgsaftalerne - der er
aftalefrihed i Danmark
inden for lovens græn-
ser. Aftaler må selv-
følgelig ikke stride mod
ufravigelige regler 1

lovgivningen.
Der kan evt. indføres

en bod i aftalen - altså
hvis køber ikke over-
holder aftalen, skal der
betales et eller andet
beløb i erstatning.

Men den gamle passus
om at katten er købt som
beset dur ikke mere.

I det hele taget må
vi nok vænne os til, at
købeloven også set i lyset
af et nyt EU-direktiv om
køb - er blevet mere

De afgørelser, der er
kommet fra Disciplinær-
nævnet tyder på, at der
lægges samme linie.

Hvis en kat er solgt
som avlskat og viser sig
at være kryptorchid er
det en alvorlig mangel,
hvorimod det ikke ville
være det hvis katten blot
er solgt som kælekat. Det
første kan give anledning
til ombytning/erstatning,
men det andet kan give
anledning til en mindre
erstatning/nedslagikøbe-
summen.

Man kan også f.eks.
tage et forbehold i aftale
eller salgskontrakten
- hvis katte ikke får
udviklet normalt ansat-
te testikler gives afslag
i prisen med??? Så er
"erstatningen" på for-
hånd aftalt og kan ik-
ke ændres, hvis den
da ikke er så urimelig
lav at det nærmer sig
bondefangeri.

Købelov
De første 6 måneder efter
handlen er det sælger der
skal kunne bevise, at den
"vare" man har solgt ikke
led af nogle af de evt.
mangler, hvis der er tale
om et forbrugerkøb. Men
den almindelige købelov
bevæges sig i samme
retning. Formodningen
er, at katten havde syg-
dommen med sig i ba-
gagen.

Ved fejl eller mang-
ler som køber bliver op-
mærksom på efter 6 må-
neder er det køber der
skal bevise at "varen"
havde fejlen på købstids-
punktet.

For at kunne doku-
mentere at katten på
salgstidspunktet er sund
og rask kan der følge en
sundhedsattest med fra
ens egen dyrlæge. Den
vil kunne dokumentere,

Priser
Opdrætterne kan selv
fastsætte priserne på
deres katte. Det blander
ingen sig i, men den pris
passer til hvad man kan
forvente/eller til hvad
man har fået oplyst i
salgsaftalen.

Er der tale om en
væsentlig mangel er
Forbrugerklagenævnets
linie, at man reducerer
prisen med 50%, med-
mindre prisen er så fan-
tastisk lav, at køberen
burde få en mistanke
om eller vide, at katten
har en mangel.

me. hvide pletter. skæve
tænder osv.

Hvis katten er solgt
uden aftaler og oplys-
ninger om eventuelle fejl,
og et af disse forhold ikke
er i orden er der tale om
en mangel.

Bliver en sådan sag
indbragt for Forbru-
gerklagenævnet/Disci-
plinærnævnet vil man
gå ind og vurdere i hvor
høj grad det er en mangel
og om den evt. mangel
er væsentlig og derefter
hvad konsekvensen så
skal være.

Hvis man finder, at
det er en mangel, er der
tilsyneladendeentendens
i Forbrugerklagenævnets
afgørelser, der siger, at
er der en mangel ved
en vare/kat reduceres
prisen med ca. 1/3. Man
vurderer ikke størrelsen
af prisen!

Men man siger som
udgangspunkt, at det
man har betalt for svarer
til det en kat skal kunne,
eller det der er oplyst i
salgsaftalen. Det svarer
til at hvis man betaler
100 kr. for et kilo græsfrø,
men kun får det halve, så
skal man også kun betale
det halve.

at katten kan udstilles.
Er det som kastrat eller
fortil den skal udstilles?

Er det nok at den kan
deltage i en udstilling?

Eller skal den kunne
blive IC/IP - eller skal
den bare kunne få EX?

Selvfolgelig er de
andre punkter også vig-
tige. alt efter hvordan
definitionen på en ud-
stillingskat lyder. Mono-
eller kryptorchisme på
katten er kun en alvorlig
mange på katten. hvis
den skal udstilles som
fertil.

Avlskat
Hvis den skal sælges
som avlskat er punkt
1 MEG ET vigtigt, og
mangler i denne kategori
er alvorlige mangler, og
købet kan hæves.

At være en avlskat
indebærer ikke nødven-
digvis at det også er
en udstillingskat, men
forhold af avlsmæssig
betydning skal være i
orden - en monorchid
eller kryptorchid hankat
vil være behæftet med en
alvorlig mangel.

Generelt
Hvis en opdrætter
har kendskab til at en
racekat man er ved at
sælge ikke opfylder alle
de forskellige kriterier,
skal man oplyse dette
over for køber, og få det
skrevet ned i en salgs-
aftale.

Når en fejl/mangel
er oplyst overfor sælger
er den ikke skjult og er
ikke længere en mangel
i købelovens terminologi,
og køber har kunnet
forholde sig til det og
vælge om han/hun vil
købe en raceka t med en
sådan "skavank".

Det kan f.eks. være
haleknæk, kryptorchis-
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d 10 -
Info. pjece · fra FD
Udsat til cft r V0 ·dcn:-
url tillin(Ten pga. tid~nocl.

af •,rdc.:n .u ds ti l l i n g
Danmark.
B. OA foreslår en ændring
af maden a , tholdc Plena l'·

forsamling pa. :i' dan at den
bliver mere aben overfor
med] em m e rn c. Pur. k t e L

uds. ttes til :: ner .

Ad 9 - Chipm r ning af
katte jf. FIFe reP-ler
I folge FIF,·· rczl r <k al
racekatte chip-
m æ · l, ed e fra l / .. :2 0 0 7 .

porg malet ~r derfor. 01

'"i ka I s u11· t L m Pc f. e k - .
, vlskatt for denne da u
for al fa en m re µ-lide
o\· rgang. D tb ~luttc>d •s.
at vi tager emner op Lil
debat p:1 modPt m •d .Sp~-
cialklubb rn<'.

Disciplin ru, vn
Det •r ikke muligt at lm·
··prislist r" !ler "omkost-
ning list r" for killinger.
Møl m .d li ciplinHJr-
nævn t kal aftal s. id t
vi nu har kort 1 ~~ år med
de nye regler. DK påpeger
at reglerne ikke er hen-

igLsmæ ige v cl at FD
f.ek . går ind i prirnte af-
taler og fast ætt 1· priser
på katte. DK kommer med
oplæg til ændring af r g-
1 rne.

Ad 12 - Breve m.m.
På grnnd af afgørelser i
Disciplinærnævn t og de
senere anker af sagern til
FU erbåde MH og TM gået til
ad, okat. idet d fastholder
at afgør lserne ikke er
korrekte. Ingen af dem.
har derfor tilbagebetalt
det af DN fastsatte belob
til køberne. På forrige
møde blev det besluttet
at indstille til DARAK at
ek kludere Margit Hær:,lev.
Denne henstilling blev
trnkket tilbage, eftersom
FU ikke har mandat til

Fortsætter side 60
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Ad 6 - KatteMaga inet
RedaHor oplæg fra
Marianne Seif nt-Thorson.
Vedtaget. at Mariann
Seifert-Thors n bliver ny
1· claktør. AN p å p eg r.
at det burde have været
annonceret i Kat.tcMaga-
s in e t. at vi oger en nv
redaktør. Fi\ r imod, at
vi udp ger en ny reelaktor.
for po ten har vær t annon-
cer t.
H is der laves nyt layout
kal FU e et udkast. for

det ætte i produktion.
Medl m m e rne til ny r •
daktion aftale med klub-
formændene.
Udsendels r fra klubb rnc
, ia indstik m.m .. Racekatten
havde til det n ist ud-
komne blad onsket at Iå
indsat et pecielt ind stik
til egne med] mmcr. Elt r
en di kussion, ble del
fastslået. at der ikke kan
udsendes specialversion r
af KatteMagasinet til
de enkelte klubber. Den
oprindelige tanke med
KatteMaga inet var. at det
var et fælles Felis Danica-
blad og ikke et klubblad.
hvilket vi holder fast i. Skal
der sendes meddelelser ud
til egne klubmedlemmer,
må klubberne selv beko te
og forestå udsende! sen.

Ad 7 - Specialklubregel
ændringer
Det udsendte forslag gen-
nemgået. Der blev foretaget
flere tilføjelser/ændringer.
OA færdiggør ændringerne
og udsender til FU og spe-
cialklubberne.

Ad 8 - Møde med Special-
klubberne
A. Mødet fastsat til søndag
den 30 november vest for
Storebælt. Det sene tids-
punkt skyldes afholdelse

Opgavelisten gennemgået
og ajourfort· - e sær. kil
kerna.

A~ b kræfted". at WW03-
logoet tillade at b li v
redig ret mht. eparering
af farver.

Ad 3-
Fra Stambogsføreren
Ingen sager fra stambogs-
føreren.

Er <ler en produktion .
omko ·tning so m vi
kan anbefal om n
killing pris der ikke
kan ga under?
12. Breve m.m.:
a. Fra It 1 ad, okat -
nægter at Iterkommø
DN/FUc: afgorel
b. Fra IM edrørcndø
d_ remishandling i et
katt ri.
c. Div. b re vø afsendt
(vedhæftet) herunder
svar krivclse til MHs
advokat
cl. Brev fra Tonv Bat-
chelor ·
e. Killinger fter
'tvangsejer kittet" SBI
med a lsforbud.
f. Br e · fra Bnll r u p
Superarena om kon-
kur-begæring.
g. Orientering fra
SVERAK om afbrudt
samarbejde med SNRF
13. Næste moder
14. Div.

Ad 1 - Godkendelse af
dagsorden
Dagsorden godkendt

Ad. 2 - Godkendelse af
referat
I punkt 15b var der en
enkelt rettelse. som ikke
var kommet med i eneste
udgave af referatet - ret-
tes.

Ad 4 - Fra avlsrådet
Avlsrådet har holdt 3 moder
i år. Hvert møde koster ca.
kr. 5.000,- Det forventes,
at mødeaktiviteten og
omkostningerne går ned,
når AR har indarbejdet
deres arbejdsrutiner, og
flere ting kan klares via
tlf. og mail.

Ad 5-
Verdensudstillingen
OA og SN udarbejder
detailbudget ud fra det
forelobige budget.

FU-møde afholdt søndag den 13. juli 2003
Deltagere: Ole .~.m

st
rup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK. JYRAK Vivi Fletchor VY Rac katten).

Camilla Scharff (CS, Racekatten), Aase Nissen (AN, DAR K). Fl rnming Nielsen (F ·. DAR \KJ.
Inge Nord (IN, Katteklubben), Mette Foldag r (MF. Katteklubb n), teen Niel en ( '!\: . Kasserer udenfor Fl,')
Referent: Dorte Kaae

Dagsorden
1. Godkendelse af dags-

orden
2. Godkendelse af refera L
3. Fra Starnbogsføreren
4. Fra avlsrådet
5. Verdensudstillingen
6. KatteMagasinet
A. Redaktør -oplæg fra

kandidat til redaktørjob
(Er udsendt)

B. Udsendelser fra klub-
berne via indstik
m.m. Hvordan kan vi
bruge det? (kan/skal vi
bruge Kattemagasinet
til f.eks. klubindstik
m.m.)

7. Specialkl u bregel-
ændringer
DARAK kommer med et
forslag

8. Plenarforsamlingen
møde med Special-
klubberne.

a. Hvornår og hvor skal
det finde sted?

b. Hvilke emner skal tages
op. Evt. en "alternativ'
måde at afholde Plenar-
forsamlingen på

9. Chipmærkning afkatte
jf. FIFes regler.

10. Info. pjecer fra FD
a.Artikel/pjece ved-
rørende køb af kat og
kontraktskrivning
b. Artikel vedrørende
køb af kat.
c. Udarbejdelse af en
kort infofolder til op-
drættere om salgsaf-
tale/købelovens bestem-
melser og hvad man
skal tage sig i agt for.
d. "bog" med udskiftelige
sidesommansommedlem
afhovedklubberne kunne
abonnere på.
11. Disciplinærnævn
Møde med disciplinær-
nævnet - hvornår?
I DNs afgørelser bliver
der lagt nogle priser
for katte (kælekat, ud-
stillingskat, avlskat) til
grund for afgørelserne.
Kan vi evt. ved at lave
en rundspørge få lavet
en normalprisliste som
med et vist + - oplister
normale priser for
forskellige racer.

Nr. 1 Hunkastrater
IP. Cecillie af Jurian, PER g 03

Ejer: Anette Vohnsen

Nr. 2 Hunkastrater
IP. Baaswell's Cirkeline, BRI a

Ejer: Lisbeth & Esben Jørgensen

i JYRAK
0

Arets katte

Bedste huskat
Jiggins Miss Molly
Ejer: Karin Sørensen

Nr. 4 Voksne hunner
Apiatif's Lilac Kiss, BRI c
Ejer: Pia Kjeldgaard
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BRI a, blå British Shorthair Født: 23. september 2000
Opdrætter: Inger Godsk Petersen

Ejer: Tina Toft og Allan From
9 x BIV - 5 x NOM - 1 x BOX - 3 x BIS - 1 x Best of Best 1

Vores bud på at han så ofte vinder er:
Charme, selvtillid og lækker kort, lys pels, ja og så tæller en god øjenfarve og muskuløs krop jo også.

Allervigtigst for os er dog hans temperament, han er altid blid, kælen og glad,
hvilket også er nogle af de egenskaber han giver videre til sine killinger

20 s n e ka
Gjort mulig
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Ahmosc's Akita
of Fletcher. ABY n
Ejer Vivi Fletcher
Kron hede B -eni ·e
afFle ch r ABYa
Ejer Vivi Fletch r
Kha ·toums /\.Jan
af Fr drn lund. \DY n
Ejer B & ).f C. Floto

yriam Lau1·i z. BRI c

Ej · licia An der ·en
Neuchatel Ginevra
BUR
Ej r Rita Paola Fa :::-i
H ntz 1 · Calico.
13RI g 08
Ejer Irene Hen zel
1 fargaard· · . Iardol.
B R b
Ej r I atrine t Tecl rby

undis 'T ::,tarossn.
\BYo
Ej r Lis Dnhl ·tr m
Katego ·i I
l\I -Tu ·_ Dnncin In the
Dark. L--\ n
Ejer heila I'di.t h 11
Ni n' Jasmin. ORI a
Ejer \. E. i sen
Sweet at" . 'io-ht~ rn
\Nhite atin. IA n
Ej r A. E. ~i~ n
Santiago · Bab tte.
ORI n 24
Ejer Inge Gesna
Ni sen T abel, SIA a
Ejer A. E. issen
Tværmo e's Holly, SIA
Ejer Heid Peter en
Felina Si Amori Flying
Ferrari. ORI d
Ejer Helle Ped r n
Vibkjær' Andre Nido-
king, ORI c 24
Ejer K Kjær Nielsen
Mi behaven Dali. SIA n
Ejer Anne Wagner

Ka egori III
Lu n a-'l ick ' · Pi ce of

ake ABY a
Ej r Seifert-Thorsen

Iazzel-Tov' H.C. Queen
On-Line ABY o
Ejer B& M C. Floto
Lcez a Blue & White
Ronja. BRI a 03
Ejer Jytte delholm
Vallue s Raphaella, BRl
Ejer El ebeth Peder en
Vallue's Barcardi,
ERI c 03
Ejer Elsebeth Peder en
Mikkelin 's I tari Iff.
SOiVIn
Ejer Trin Jen. en
Du hara Guiseppe To-
relli, SOM n
Ejer Tere a Gul laaer
Freya af Mi apotanien.
BML grp I
Ejer Gitte O Kirl naard
Dushara Thi. ' Iv K ~ to,

ABYn
Ejer Helle Anderi en
Piogatta's Italia,
so i os
Ejer Pia Søren en
Sweet Miracle Bella,
BML grp I
Ej r B. & A. Agger bøl
Iah-Ra's Maat, ABY n
Ejer Lysgaard & Amund-
sen
Klelofts Grandioza
Archibalds, CRX grp IV
Ejer J & K Larsen
Solvindens Jonny Depp,
CRX grp I
Ejer M. Skjershede &
U. Klug
Axiom's Vanilla Black &
White. CRX grp II
Ejer M. Skjershede &
U. Klug

Ejer Malene Jensen
Guldfakse's Little Wolf
MCO grp III '
Ejer A-D Palmund
Havhcksen's Karl mart.
NFO grp VI
Ejer Hanne Iordhøj
TrueTrust Joker Face.
MCO grp VI
Ejer B. & S. St n kjær
Frøken Himmelblå F li
Jubatu , 1 TFO grp II
Ejer Jette Eva Madsen
Shengo Ana ta ia,
SBI c 21
Ejer Mette Usbeck
Mad's Mainecoon War-
tortle, MCO grp VII
Ejer I. & S. Lindvad
Blåmunke Felis Jubatu .
NFO grp IV
Ejer M Hemming en
Vesla Natvig Felis Juba-
tus, NFO grp IV
Ejer Jette Eva Mad en
Coonshine Willo Wa~·,
MCO grp III
Ejer Gitte Peter en
Europas Næ ten Ny,
NFO grp III
Ejer R & H -Iohansen
Europa's Liv Datter,
NFO grp IV
Ejer V. & K. Jørgensen
Tilia Nova's Minerva.
NFO grp VIII
Ejer C Laugesen
Rytterparkens Hot'n
Sweet, NFO grp IV
Ejer Charlotte Aarfelt
Rytterparkens Flovmand
NFO grp V
Ejer Britta Werner
Rytterparkens Barcardi,
NFO grp V
Ejer C Svendson
Shaan de Shattea, SBI
Ejer Gerd Jahn
Sir&Lady's Sir Joshua,
SBic
Ejer Pia Thiel
Evita Kempes, SBI n
Ejer Inge Vang Olsen
Shengo Senica, SBI c
Ejer June Lund-Hansen
Europa's Latin Danser,
NFO grp II
Ejer Lene Lock

Great Danes Dispater,
MCO grp V
Ejer Jeanette Friberg
Coogan's Soulman,
MCO grp VII
Ejer L & J Frantzen
Black Forest Jasmine,
NFO grp VII
Ejer J & S Eilsø
Adiris Louis Arrnstrong,
NFO grp V
Ejer H & L Dahl
Con Meo's Viktor,
SBI a 21
Ejer Heidi Nowakowski
Freki's Big Mag,
NFO grp IX
Ejer F Christensen
Kirus Baron by Night,
SBib
Ejer Tine Søder
Mi-Chi's Anja Andersen,
NFO grp III
Ejer C & L Kyed
Guldfakse's Last Mon-
hegan, MCO grp IV
Ejer K Schmidt
Guldfakse's Ida Two
Dogs, MCO grp V
Ejer Lene & Peter Glem
Shengo Mistinquet, SBI
Ejer Aase Nissen
Tappernøje's Blackbury,
MCO grp III
Ejer V Jørgensen
Toonscat's Gita, NFO
Ejer Helle Rosell
Family's Snemand,
NFO grp IX
Ejer Tine Hessellund
Marie Krøyer Felis Juba-
tus, NFO grp IV
Ejer Mette Rahm
Sikas Sorte Jules,
NFO grp II
Ejer Laila Kristensen
Dulle von Birkvel
NFO grp VI '
Ejer Birgit Larsen
Aristocat Gyldenløve,
NFO grp VI
Ejer Carli Hækkerup
Mario Kempes, SBI n
Ejer Inge Vang Olsen
Hofnar Felis Jubatus
NFO grp IX '
Ejer M Hemmingsen
Maintain Muhajii,
MCO grp III

Kalykke's Scooby Doo,
PERn
Ejer Nielsen/Johansen
Kalykke's Catrine, PER
Ejer Nielsen/Johansen
Miss Camilla's Bonbon,
PER ns 11
Ejer Camilla Pedersen
Maya Laura, PER ns 12
Ejer Ruth Brynnum
Fire And Ice v. La'noitan,
PER d 03
Ejer Susanne Hansen
Misty Brown's Cathy
Lee, PER g 33
Ejer Kiki Soubak
Illusions Rudy Pattotie,
PER a 22
Ejer Berit E. Hougard
Vixi's Popolo, PER a
Ejer Lisbet Andersen
Well-Done's Xanadu,
PER ns 03
Ejer A Andersen
WW02 Freddie J .J. of
Kenfthis, PER n 22
Ejer Emanuela Nardin
Kegawas Claire-Olivia,
PER g 01
Ejer Rita Wilhelmsen

Kategori II
Con Meo's Valentina,
SBin
Ejer Heidi Nowakowski
Milinocket's Faith Hill,
MCO grp IV
Ejer Jensen/Lorentzen
Cruz Bully Babe, NFO
grp VII
Ejer Majbritt Hansen
Himmaleya Dia Chazan,
SBia
Ejer Ketty Hartwich
Løvehulen's Black Magic
Merlin, MCO grp I
Ejer C & M Laursen
Timians Bertha, NFO
grp VI
Ejer T & B Hansen
Sir Maxwell's Brisbane,
NFO grp V
Ejer A-G Hansen
Killix's Kalahari, NFO
grp V
Ejer B & F Metzker
Tempelkattens Bim-
Bam, SBI n
Ejer Sylvia Karsch

Kategori III
BOX-fertil

Mazzel-Tov's H.C. Queen
On-Llne, ABY o
Ejer B & M Floto
BOX-kastrat

Sundisk Testarossa,
ABYo
Ejer Lis Dahlstrøm
Ungdyr 6-10

Neuchåtel Ginevra,
BUR
Ejer Rita Paola Fassi
Killing 3-6

Axiorn's Vanilla Black &
White, CRX grp. II
Ejer M. Skjershede &
U. Klug
Kuld
0 Toyo's, SPH
Ejer Susanne Sanne
Veteran

Hentzel's Calico, BRI
Ejer Irene Hentzel

Kategori IV
BOX-fertil
Misbehaven Dali, SIA n
Ejer Anne Wagner
BOX-kastrat
Santiago's Babette,
ORI n 24
Ejer Inge Gesna
Ungdyr 6-10

Nissen's Jasmin
Ejer A. E. Nissen
Killing 3-6
Sweet Cat's Nights in
White Satin, SIA n
Ejer A. E. Nissen
Kuld
Gypsy Star's, SIA
Ejer A. D. Hansen

Øvrige nomineringer
Kategori I
Keystone Fan the Fla-
mes, PER d 33
Ejer Charlotte Strange
Cocachin's Ups I Did It
Again, PER a 01
Ejer Ulla Johnsson
John-Ing's Blue Merlin,
PERa
Ejer M & E Gustafsson
Cocachin's Remember
Me, PER w 62
Ejer Christel Gunst

Kuld
Laurfelt's, PER
Ejer M. Laurfelt & M.
Houlind
Veteran
FireAndlcev. La'Noitan,
PER
Ejer Susanne Hansen
Pensionist
Autumn Rose Satin,
Ejer T. Nielsen & R.
Pedersen

Kategori II
BOX-fertil
Shaan de Shattea, SBI n
Ejer Gerd Jahn
BOX-kastrat
Hofnar Felis Jubatus,
NFO grp IX
Ejer M Hemmingsen
Ungdyr 6-10
Løvehulen's Black Magic
Merlin, MCO grp I
Ejer Conni & Michael
Laursen
Killing 3-6
Mi-Chi's Anja Andersen
l\TFO grp III
Ejer Christina & Lars
Kyed
Kuld
Freki's, NFO
Ejer F Christensen
Veteran
Oliver af Kærvej, SBI
Ejer Mette Usbeck
Pensionist
Liden Kirsten's Piccola
Giovanna, SBI
Ejer Kirsten Madsen
Opdræt
Felis Jubatus, NFO
Ejer Jette Eva Madsen

Udstillings
Resultater

Best of Best Voksen

1. VVW02 Freddie J .J. of
Kenfthis, PER n 22
Ejer Emanuela Nardin
2. Frøken Himmelblå Fe-
li Jubatus. FO grp II
Ejer Jette Eva ladsen
3. Ahmose's Akita of
Fletcher. ABY n
Ejer Vivi Fletcher
4. Tværmose's Holly,
SIAc
Ejer Heide Petersen

Best of Best Kastrat
I. Dushara This' My Kes-
to. ABY n
Ejer Helle Andersen
2. Himmaleya Dia Cha-
zan. SBI a
Ejer Ketty Hartwich
3. Fire And Ice v.
La' oitan, PER d 03
Ejer Susanne Hansen
4. Vibkjær's Andre Nido-
king, ORI c 24
Ejer Karin K. Nielsen

Bedste huskat
Chip
Ejer Randi Kristensen

Kategori I
BOX-fertil
Kalykke's Catrine, PERf
Ejer Nielsen &
Johansen
BOX-kastrat
Misty Brown's Cathy
Lee, PER g 33
Ejer Kiki Soubak
Ungdyr 6-10
Kegawas Claire-Olivia,
PER g 01
Ejer Rita Wilhelmsen
Killing 3-6

Keystone Fan the Fla-
mes PER d 33
Ejer Charlotte Strange
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urilian Bo ai er op ald efter
den ø-qrupp som de nat rligt

fore ommer p".
Kurilerne er en ø-gruppe i det

østlige Rusland. De ligger som en
streng af øer mellem K mchat a-
halvøen og den nordligste af de

Japanske øer, Hokkaido.

Japanese Bobtai! hortluir. CFA GC. Bassetti's Mimidruku, ca. IO meneder ga111111el

Kurilian Bobtaii Langhar. \iasiliy slexan der-Fred, manet! r gammel

■-CO
+-'.c
0

"'De er ikke på smertestillende
medicin.

De har ikke problemer
med at kommunikere med
andre katte, de har ikke ba-
lanceproblemer, faktisk så er
vores Bobtail aldrig syg!

De første Kurilian Bobtail
blev opdrættet i 1992. Men
racen kan tilbagedateres
mindst 150 år.

Japanese Bobtails kan
skrive deres historie ca. 1000
år tilbage.

Kurilian Bobtail (FIFe EMS-
kode KBS (korthår) og KBL
(langhår)) minder meget om
en JBT (Japanese Bobtail)
Men Kurillen er kraftigere,
en mere bastant kat og er
godkendt i FIFe i både i en
korthåret og langhåret vari-
ant. Kurillen er godkendt i
de samme farver og mønstre
som Norsk Skovkat.

Temperamentsmæssigt er
der her tale om en kat som
er social, legesyg og knyttet
til sine mennesker. Kurillen
er mere nede på jorden end
sin japanske fætter.

Hvor Japanese Bobtail er
opmærksomhedskrævende
og kontaktsøgende, hviler
Kurillen mere i sig selv.
Den bedste sammenligning
mellem de 2 Bobtail's tempe-
rament er nok at sige, at en
Japanese minder om en abys-
sinier i temperament, mens
en Kuril minder om en Norsk
Skovkat.

Da Lars og jeg dagligt deler
hus og hjem med bl.a. en
Japanese Bobtail, så er jeg
nok lidt mere nysgerrig om-
kring denne race, end jeg
vil være overfor andre nye
racer/farvevarianter som
FIFe godkender.

Korthalede katte er noget
som altid har kunne findes
i mange dele af verden. Det
er her vigtigt at forstå, at
der er forskel på korthalede
katte og haleløse (eller delvis
haleløse) katte.

De haleløse (eller delvis
haleløse) katte får deres
egenskab via nogle andre
gener end de korthalede.

J apanese Bobtail er
under indflydelse af en
haleegenskab som nedarves
vigende. Det vil sige, at
parrer man en Japanese Bob-
tail med en normalt halet
kat, så vil afkommet ikke få
den karakteriske porn-pom
hale, men en hale (godt nok
med en masse halefejl) som
minder mere om en normal
kattehale.

For Kurilian Bobtail er
der tale om en dominant
egenskab, men stadig uden
de problemer som haleløse
(delvis haleløse) katte kan
få.

Lad mig benytte denne
lejlighed til at udrydde en
misforståelse: Det gør ikke
ondt på en Bobtail at være
en Bobtail! Bobtails har ikke
smerter i ryggen og i halen.

II

Kurilian Bobtail langtiår. Grusha Alexander-Fred, 10 måneder gammel

Kulian. Bobtail korthår. Ustin. Vasilieuich Alexander-Fred, 5 måneder gammel

Af
Marianne
Seifert-
Thorsen



Naughty 1 ·ature
LJclpan-Pt O!! uc!bnd~.·•· lillJi'!'

Dorthe Toft Pc( c· r,0n
9740 :592:3
nnu(!ht ,. 1·1tur, , m.iil. tlc.id,-1.dk

www.naughLynatun,.d

Pleione's
. lnlene I3or.-;ting
-oo Hor;::,ens

www.pleione.ck
plcion ✓ an aiJJ. .... tc, :111e,.clk

Solskin øen·
Flere fa rn~r

nita Ca ·ben
:36 7 71-
a.cc1rlseno vorl<l nline.dk
www.-olskinol'ns.d.;,

Tappernøje·s
Fl r , fa1·n,•r
Vib ku Hamborg
Vor lingborgn·j 6:2-'5
-!6"0 Ron c I
-16 71 :2G 90

ors S ov a
Alfhcim

,\li ' ]lcl.'11' r:.nn•r
B. rbrtoft & H. \\gold
. \nn •tic,. ,- 9
:2. 70 Horsholm
-13 G c 7 9-1

Elkington
,\Ile fa1Ter
Lone Elkingron
Ovcrdre,·s\' .i -1.-
-lG-l0 Fak-'
66 7c '2 2

Fabis
\li Can·er
harloU-e BerO'quist

lshoj Byo-acl ;3:2
:2635 Ishoj
tWfax -13 5:2 18 21

Family"s
+ mainc coon. \li farv 'l'

Stucoµclræt m ,c1 hund.
Berit Siger en
666:29001. t. Hedding•

·ig "rsC'n(i.1 rncckn l. dk

Kville
Birgit & Pall-' Lar~en
2300 Kob nha\ n S
32 97 29 40

' kvill _a post.12.tcle.dk
home 12. ineue\e.dk/1wil1 •/

La Foret
Stor, rac typiske/alle farYer
Dorle Gard Varup
Irlanclsvej 21
2300 København S
32 97 22 20

Tilia Nova
lle farver m/u hvidt

Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
tilianova@get2net.dk
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Nabra
Nanna Brandt
Carl Plougsvej 19 C
3460 Birkereel
'45 1 10 n
nanna.brnnriiji t<lcaclsl.clk

Præstø's Cat DK
-Jeanncll J ns n
B 'gv ~ngct 5
<1720 Præ. to
tlf 56 99 29 65
~algJ, Romanti.-khad.clk

Sinklair
u , 'I' & Fl. Nielsen

~~·lrnbin \" j :3 . Or~lev
-1200 SlagcL e
6 26 7 70

Von Gott
All rnaskefary r

1anna & Fl. i'\[ikk Is 11

Clau holm ·ej 1-l
:... 720 Vanlos
3 7-i 82 7

Korat
Primprau's

med en mil l jernvilje'.
amilla Baird

4676 631/20977535
mail@korat.dk
www.korat.dk

Maine Coon
Fuglsang's

Rita FugLang Jen· •n
Gl. F ggcsundYej 172
7742 Veslos
f1.1gl ang.mc a post.te! .dk
start.at/fugl~ang

Gugger
1 Kærligt. seriost opdræt

Lotte Jeppe en
49 13 11 88

' l.b.jeppesen@post.telc.dk
home0.inet.tcl .dk/guggl'l'

Heftycat
Flere farver -hvid
Dorthe & Ole . liel ·en
Ør levgad 40 B
4100 Ringsted
66 38 1 -19

, Klippeøen's
1 Flere farver

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

tere

Jente's
Gerda Andersen
Voldgade 70
8700 Horsens
75 61 34 87
jent a jente.dk/
www.jente.dk

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

Europ~--
Langhusets

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

Hellig Birma-- --- - -----

' Yeornan
Skjershede & Alster Klug
Krogebjerg 94. 2720
Vanlø e 38761173
www.dk-y ornan.dk
mass@post.tele.dk

Wiki
1\lle farver
Winnie Niel sen
9220 Alborg Ø
98154099/2 14-1099
www.wi-ki.dk

Burmilla
Af Misapota~i~n

Bent & . nni vggersbol
God park n 60
2670 Gr ve

, Llf/fax 43 90 71 -2
mi ·apo@.adslhome.dk

C~lo~rp_o_i_~ __
Westpoint

+ Exotic. Spec. 'I'abby
Maiken Chri tian n
3650 Ølstykke
47161444

1 westpoiutei irnagc.dk

Cornish Rex
, Bodwin

Nu og å Devon Rex
' Susanna T. Bugge

Kærlodden 7
, 8320 Mårslet

86 27 2 19
Cat 4 You

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

www.1·omose.com
Valhalla

Blå
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
43 99 46 99

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

La Chatte
Blå
Anette Høj Jensen
Øvej 3, 6100 Haderslev
74 58 50 98
www.british-shorthair.dk

Romose
Chokolade og lilla
Pia Romose
Baneringen 64,Stenløse
47 17 21 36

Abyssinier
Fletchers

Vivi Fletcher
2610 Rødovre
36 72 20 09
fletcher@get2net.dk
hjem.get2net.dk/fletcher

Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard og Amundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værløse
44 484064,Iah-Ra@gcL2net.cl k

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

Via Nova
Jens & Tom Høj
Istedgade 132, 2.tv.
1650 København V
33 79 33 99 I 40 59 13 19
http://www.via-nova.dk

British Shorthair

tJ

~~, .. ,. \ ~ (._

,,,., ~1{~

Dyrlæge- '•tv,··~·,,/..""_,,.
'• , rtbt~\

kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00.
Alle kattene skal være i bur senest
kl. 9.45. Seneste vaccination ifølge
Felis Danicas regler er den 22.
november 2003 - dette gælder
også revaccination.

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

Annoncer til kataloget
Materiale (A5 til tryk) sendes
senest sidste tilmeldingsdato til:
Birthe Schobius, Toftholmvej 25,
3660 Stenløse. Tlf. 47 17 23 77, e-
mail: webmaster@racekatten.dk

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

Præmier
modtages med glæde: Skriv
til denne udstilling til: Helen
Tøttrup, Romdrupvej 68, 9270
Klarup, Tlf.: 98 31 86 42

Annoncer
for opdrættere og specialklubber
sendes senest 08. november 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.220,-
kr.250,-
kr. 50,-

kl'. 150,

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

Ingen katte må forlade hallen,
før udstillingen lukker!

Betalingsfrist: 04. nov. 2003.
Der skal betales for alle tilmeldte
katte opført i kataloget.
Udstillingsgebyret betales nemmest
med Visa/Dankort via JYRAK's
onlinebutik på www.jyrak.dk
- gælder også udstillere fra andre
klubber. Evt. betaling på Giro 5
06 85 09 - skriv på girokortet, at
beløbet dækker udstillingsgebyr til
Hjallerup.
Ved betaling på udstillingen
opkræves 10 kr. ekstra pr. kat.

Præmier
Modtages med tak - venligst
send besked om præmier til Bent
Aggersbøl pr. e-mail til:
praemiesekretaer@racekatten.dk

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

Udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220

1 2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
Kuld, uanset antal
tilmeldte katte kr. 250
Veteran- og Pensionist
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
·'TIL SALG" bur kr. 150

' Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen kr. 100
Farvebedømmelse
på udstillingen kr. 150
Kat uden for bedømmelse kr. 110

All-round
I, II. IV
III, IV
I. III
lil
I+ II
III

Evt. ændringer i dommerlisten kan ses pa
-Ivrak's hjenunesid under udstilling r.

Tilmelding:
Tilmeldingsblanket sendes direkte til Peter Hansen,
Græsvangen 123. 83 1 Tilst.
Tilmeldingsblanket fas hos egen klub, på Jyrak's hjem-
meside: www.jyrak.dk eller på Felis 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 JYRAK's hjemmeside:
www.jyrak.dk under knappen "Tilmelding", Sørg for
at få en mail retur med en kopi af din tilmelding - den
bruge som kvittering for tilmelding og skal medbringes
pa udstillingen. Vi modtager ikke vedhæftede filer.
Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
04. november 2003. Afmelding og ændring kan kun
foretages skriftligt til Peter Hansen eller på mail til
ud tillingjyrak@jyrak.dk.

Dommere:
Eiwor Andersson All Rouncl Sverige
Anno Gro Edstrom Kat. Il+ III+ IV ~orgl'
Stepho Bruin All Round Holland
Pennv Bvdlinski Knt. I + li + III England
Dort~mirit' Kaplers Kat. 11 Danmark
Anne Veland Kat. 11 + III • ·orge

----- -----------------

Tilmelding
, Tilmeldingsblanket sendes til

Camilla Scharff, Hovedvejen 72, 2600 Glostrup, tlf./fax
70 23 24 21 eller pr. e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmeldingviae-mail skal dogaltid væresom vedhæftede
word-filer afden originale FD-tilmeldingsblanket eller
online via www.racekatten.dk.
Udstillingsgebyret skal betales ti] Camilla Scharff,
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup på giro: 492 36 26 eller
pr. check. Ved betaling efter sidste til-
og afmeldingsfrist, opkrævet gebyr på 10 kr. på kat.
Der kan betales på udstillingen.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 10. november

2003 eller når halkapacitet er nået.

Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
den 7. december 2003 i Køge Hallerne, Ved Stadion 2 B, 4600 Køge

En bær og præsenter selv udstilling

Indbydelse til Jydsk Racekatte Klubs Internationale Racekatteudsti!ling
22. - 23. november 2003 i Hjallerup Idrætscenter, Idræts Alle 1, 9320 HJallerup

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

1 Flere dommere er pa vej - se www.racelwtlen.dl" for
opdateret information!

Inviterede dommere:

Bohumir Mahelka. Tjekkoslovakiet
Satu Hamålainen. Finland
Lena Sundberg. Sverige

, Elisabeth Raab Alvar ·on. Sverige
Barbro Helmer. Sverige
Flavia Capra. Italien
Marianne Roth. Danmark

Ret til ændringer forbeholdes
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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

bber

61

Europe-!dubben
'harlotr F ·ank

:\ficlgard,-,· ~j l -!
3000 II ,!,:;intro·
Tlf.: -~ 20 19 :n

Langhårskatte
:\I tle Blum '.
P ter Dam;;n.!j -1
•l J ~·oro
Tlf.: 5- :.. :ZO 2

Maine Coon 1✓ 1 ubben
Danmark

Kui-r )tesen
'.\"o:rl'hje ·g Rundt d 116
52:.0 Odcn~c 'O
Tlr.: G.1 9:) 4-1 G7

Norsk S ovka ering,
Danmark

. mw Kohn
Lun<lb. T ,j -l. 0 · 'b:i,·
-12Gl Dalmose
Tlf.: 5 1 ' 5c - ~

Rex & Sphynx Klubben
u ·anna Buga,

Kærlodd •n 7
3:..0 ".\Iarslet

Tlf.: G 27 :28 19

Russian Blue Klubben
Allan i astb c,r0
Finsensvej 61. l. lh.
2000 fredcriksbc,rg
Tlf.: 3 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben

Ing Gesna
Pet•r [ps .ns \li; 3.I, 1.51
2400 KobC'nhavn NV
Tlf.: 3 l 9 11 G:2

Sokoke Klubben
An ,ue C'c lerquist
Byagerv j 102 K

330 Beder
Tlf.: G 93 71 6l

SPK for Russian
Blue af 1990

Louise aroe
'1'1f.: 5 53 54 66
alcaroe([1 hotnrnil.com

SUA - Abyssinier & Somali
Li· Rhymer Frii
Bogebjerg 7
5-l71 Sonder~o
Tlf.: 6-1 915 03

Sølvkatten af 1990
Allan Outrup
Betulnvej 5
3200 Helsing'

lkl•ec1
er Fe ·s D .nicau

BB - Burmeser &
British Shorthair

H llc chulz
Kl -chojvej
:2640 Hed hu sene
rn. 43 99 -16 99

Bengal Association,
Denmark

Hanne '. Pedersen
1 .ybollev j :2G B
:..76:5 morurn
Tlf.: -1---1 6-1 05 95

Bicolouren
Lilian Larsen
Tranehavegård 3.- :-:t.
24.-0 Kobenhavn \
Tlf.: 33 23 17 96

Colourpointen
Gu rli P ters n
Agervængøt 25
4:293 Dianalund
rir. 5 26 ,17 79

Cymric- & Manx
klubben
Mickey Thom en
Gronn dalen l4 A.st.mf.
7100 Vejle
ru 75 72 77 7

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Trine Piltol"t
Nygade 5:2
8700 Hersen
Tlf.: 75 62 96 Ol

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum

, Søndervangen 60
1

3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

Barbara S. Ha· senteufel
Krusemyntcvcj lG
9400 None undby
Tlf.: 98 17 95 09

DASK - Dansk Abyssinier &
Somali Klub

Lene Bay
Trekonergadc 37A

, 2500 Valby
Tlf.: 26 24 12 84

Den Hellige Birma
Flemming . icl ·en

ykøbingvej 39 Ørsl ,
-1200 Slagelse
Tlf.: 58 26 87 70
sinklai1 a tdcacl-:1.dk

li
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PKD: Certificerede Dyr æger
Nedennævnte dyrlæger er certificerede af
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
scanning for PKD

Kattene skal være mærket (chip eller tatovering) 00'

der skal bruges den særlige atte t der er udfærdiget
til brug for resultatet. Resultater der ind ende Lil
Felis Danica - mærket PKD scanning- Po tboks 17 4,
2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt arkiveret.

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

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

Badina
Flere farver
Per & Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
4-7 10 01 44

Mødet sluttede kl. 18:30

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.d

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

Somali

solgt katten videre med en
kontrakt. IN undersøger,
hvad der er sket.

Ad 13 - Næste møder
Tlf.møde den 19/8 kl.
20.00.

Møde den 16/9 kl. 17.00
i mødelokalet på Odense
Banegård

Møde den 7/10 kl. 17.00
i mødelokalet på Odense
Banegård

Div.

killinger. Disse killinger er
annonceret Til Salg i Gul &
Gratis som SBI.
Killingerne kan ikke få
stamtavler, og for fremtiden
skal vi i sådanne tilfælde
kræve bevis for at katten
bliver neutraliseret.

f. Felis Danica har mod-
taget brev fra Siemens
Arena, at de er gået i beta-
lingsstandsning. Taget til
efterretning

g. Felis Danica har modtaget
brev fra SVERAK vedr.
afbrudt samarbejde med
dissidentklubben SNRF.
SVERAK godtager ikke
transfers og stamtavler
derfra. SNRF's medlemmer
kan heller ikke udstille i
SVERAK. FU tager brevet
til efterretning.

h. Et medlem af Racekatten
har klaget over, at der
er stambogsført killinger
efter en hunkilling, som
han har solgt, men som ikke
er ejerskiftet. Den første
køber har tilsyneladende

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

c. OA har skrevet et forslag
til svarskrivelse til IM's
advokat. Godkendt med
rettelser.
I MH-sagen har FD's
sekretær svaret MH's
advokat. Det blev besluttet,
at OA skriver et brev hvor
det forrige brev beklages,
og hvor sagen forklares
yderligere. Endvidere blev
det besluttet. at fremtidige
breve fra FU formuleres i
en mere sober tone ogunder-
skrives af formanden. Breve
til advokater sendes først
ud til hele FU, det samme
gør sig gældende, hvis breve
sendes ud på FU's vegne.

d. Brev vedr. rygning i ud-
stillingshal. Det henstilles
til klubberne at følge FIFe's
udstillingsregler.

e. I 2002 fik en Birrnaejer
udleveret ejerskifte direkte
fra FD. Det var et krav, at
katten ikke måtte bruges
i avl, hvilket også var
skrevet til ejeren. Det viser
sig nu, at katten alligevel
er blevet parret og har fået

Kalvehaves Lion
ilvertab. shaded, golden

Conni Kron r
-1771 Kalv have
tlf/fax 55 38 86 11
www.kalvehave~-!ion.dk

Ladykiller's
Per sør/Exotic
Ann Elganrd-Jorgensen
Annasholm gade 41, stv. I

5000 Odense C.66 11 50 --18
' ladykillei a ernail.dk

Persefelts
Chinchilla. shadcd. golden
Allan & Sylvia Outrup
Bet ulavej 5.Helsinge
-1, 79 G-1 G8/www.per;:efclis.dk

perfelis@postlO.tele.dk
Von Gørtz

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

Rag~_o~ _
Blue Treasure
Rikke Kjeld
Bethesdavej 9 2. tv.
8200 Århus N
www .blue-treasure.dk
r.kjeld@mail.dk

Uldto ten
+ Iaino Coon
K 'tty Christoff ars n
:'2~0 Gill-leje
~ · a~l 10 5
kot ty i uldtotten.dk

Perser og
Colourpoint
Anjela

ilver h. chin hilla & tab
. nne-Jctt & Lars Meng
Haldagermaglevej 26
4250 Fuglebjerg
55 -15 4G 12

Cucumis
Fuldfarvede & bicolour
Hanne Kristensen
Stampernoll vej 77

300 Odder
6 5-! 31 7-1

Flaming Star's
Alle farver. tab m/u hvidt
Ingrid Mad en
Vejlby Vænge 156

240 Risskov
tlf/fax 6 21 30 21

at bestemme internt i
klubberne. Som hovedregel
er det kun en klub egen
Generalforsamling, der
kan ekskludere et medlem.
FU har udelukkende mu-
lighed for at indstille ser-
viceydelser fra Felis Da-
nica.
I agen vedr. IM besluttede
et flertal afFU fra den 13/7-
03 at indstille serviceydelser
fra Felis Danica. indtil
1. lM har lavet en afdrags-
ordning el.
2. IM har tilbagebetalt hele
det skyldige beløb el.
3. der evt. er indledt en
retssag vedr. afgørelsen.
DK var imod afgørelsen med
begrundelsen, at IM havde
tartet en tilbagebetaling.

b. . T har taget kontakt
til Dyreværner og til dyr-
1 æ gen. Dyreværnet har
besøgt opdrætteren, og har
taget 2 katte med, der var
i en meget dårlig tilstand.
De 2 katte blev aflivet. A
anmoder Dyreværnet om en
ny statusrapport indenfor
14 dage.

60
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Hjemmesiden
På Felis Danica's hjemme-
side: www.felisdanica.dk
finder du mange nyttige op-
lysninger. Kig på hjemme-
iden 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

a Opdræts- og registre-
ringsregler
Udstilling
(ind- og udland)

11 Rammer for avlsrådets
arbejde
Stamnavn
Parringsattest

c Standardaftaler
Karantæneregler

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

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

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

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

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

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

Stamtavler
Parringsattest og stamtav-
lerekvisition fås gennem
egen klubs stambogsse-
kretær. Kattens navn må
højst bestå af 20 tegn ud-
over stamnavnet. Hele kul-
det skal stambogføres på en
gang og inden kuldet er fyldt
10 måneder. Fra 3 måneder
stiger prisen gradvist, og
Felis Danica anbefaler, at
stambogføre inden kuldet
er fyldt 3 mdr.

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

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

Stamtavle skal medfølge
hver gang, du overdrager
en killing, ungdyr eller vok-
sen kat, uanset om der er ta-
le om salg eller gave.

Første gang en hankat bli-
ver far medsendes hans kryp-
torch idattes t. Første gang
der registreres afkom efter
en kat, skal kattens navle-
brok-attest medsendes.

Der kan ikke udstedes
stamtavle til katte over 10
mdr.

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

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

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

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

Kønsskifte
Er killingen forkert køns-
bestemt sendes stamtavlen
til egen stambogssekretær
og der betales for ny stam-
tavle.

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

Avlsforbud
Påstempling »Må ikke bru-
ges til avl« påføres gratis
når det sker i forbindelse
med udstedelse af stamtav-
le. Når først stamtavlen er
udskrevet kan den mod et
gebyr påføres Avlsforbud.

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

Opdræt af hvide katte
Inden en hvid kat første
gang anvendes i avl, skal
den chipmærkes eller øre-
tatoveres og have udført en
høreprøve hos autoriseret
dyrlæge. Første gang der

søges stamtavler skal a ttø ten
medsendes. .

Dyrlægeattesten skal indeholde:
Kattens navn, stambog ·nummer
chiprnærke eller tatoveringsnum-
mer samt høreprøvens resultat.

påføring af titler
Ved opnåelse af en titel. skal den
registreres hos Feli~ Danica.

Kun BIV eller højere placering
hos killinger og ungdyr amt CAC,
CAP eller højere placering bo.
voksne katte kan påføre .

Forfædrenes titler påføre auto-
matisk afkommet.

Senere erhvervede titler l an på-
føres afkommet ved udskrift af n 1;

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
skal der ansøges om transfer, der
bestilles gennem egen stambogs-
sekretær. Følgende skal oplyses:

a Kattens navn og stambogs-
nummer samt

a købers navn og adresse

Ved overførsel til USA forlanaer
CFA i visse tilfælde en 5-generatio-
ners stamtavle eller for visse racer
en 8- generationers stamtavle.

Nærmern opl sninzer kan få· hos
egen klubs tarabogs ekr tær.

lår der er udst dt tran f'er på
en kat, kan det danske tarnbogs-
nummer ikke 1 ngere anv ride .

Annuller s kob tog katten ig 'n
øn ko optaget i d t dans] e regi-
ter. ·kal tran [' r amt tarntav-

le indsend til egen tarnboass -
kretær, før tam avlen kanb an-
vendes v d st.a rn boz: foring i
Danmark.

Import
Har du kobt en kat i udlandct.: kal
tam tavlen overføre til dan ·k

stamtavle. for du kan brus kat-
ten i avl og ud tillc d n.

Den udenlandsk ta m t av L
amt tran fer fr· lg r lnnd
end til stambog ekretæren.

Der betale for en tamtavlc 0-
mdr. Er katten kobt i US \ eller
et andet land uden for FIF '· r -
gi. skal d n udenlandske stamta -
le vær »c rtificeret« dv . udstedt
af det påg ldend land ho sdor .
anisation.

Stamtavler udst dt af op-
drætteren anerkendes ikk . En
3. generation stamtavle er nok,
men ønske den 4. generation på-
ført den danske tamtavle. .kal
den udenlandske stamtavle inde-
holde l generationer.

Stamtavler fra klubber der
ikke er medlem af FIFe - dog
med undtagel e 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 ek peditionstid på mak-
simum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og regi-
sterkort
Betaling ende altid til czen klub.
kas erer. JYR K og Racekatten
har forudbetaling for alle ydel-
er.
Ved betalin sa mtidiz med be-

stillingen. m cl .cnd da ·heck ell ·
kopi af giroindbetalingen.

All ydel ser. d r ikke er betalt
forud. send pr. eft .rkrav med et

k p ditionsgøbvr.

Pri e · (ind.moms)
Reai tr ring af kuld:
0-3 mdr. pr le kr. 150
: -6 mdr. p ·. st.k kr. :200
6-10 1 dr. pr. stk. ' r. 300
Import. kopistamtavle kr. 150
Ændringer i:-:; amtavl
kon. fe 1-Y . nyt indlæg) .... kr. 100

Tran f r. incl. 5. eller
. g n. stumtavl kr. 100

Iudtorscl af' avl forbud
Efter r igistrering kr. 100
Opb· v Le af
avlsforbud kr. :300

tarnnavn kr. 500
Ek p dition g byr. kr. 25

Karantæneregler
Kontakt din klub for oplysninger
om karantæner ,o-1 rne.

Felis Danica's Disciplinærnævn
Di ciplinærnævnet er åb nt for
alle.

Klager over mediemm r af klub-
b r under Feli · Danica skal n-
d til:

Feli::; Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Kuverten mærkes:
"Disciplinærnæ 11"

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

Di ciplinærnævnet kan kun be-
handle skriftlige klager og det er
vigtigt for klagens behandling, at
parternes indlæg er dokumente-
ret }io·eledes skriftligt.

' 0
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m.rn.



••
Værd at vide om:
Udstillinger
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l tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den ar-
rangerende klub mens til-
melding til udstillinger i
udlandet ker gennem egen
klub.

Klubberne har typisk en
ud tillings ekretær 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 samtFIFe'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
[ranheret svarkuvert.

Kattene skal være i bur
kl. 9.45, således at bedøm-
melserne kan påbegyndes
kl.10.00.
Kun katte med hals-
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge-
kontrollen, skal alle kat-
te fra samme ejer hjem-
tages.

Katte udstilles på udstil-
lerens eget ansvar og
bedes venligst transpor-
teret i lukket kasse til ud-
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici-
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede. Hvide katte skal
fremvise hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for-
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore-
findes på udstillingen.
Burrnål:
Enkelt: 75 x 60 x 60,
dobbelt: 150 x 60 x 60.

FIFe-kokarder
Kokarderne kan købes på ud-
stillingerne mod fremvisning
af alle de certifikater, der be-
rettiger til titlen.

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger re-
kvireres hos og returneres til
egen klubs udstillingssekre-
tær udland.

Det anbefales at fremsende
kopi af tilmeldingen direkte
til den arrangerende klub.

Udstillingsgebyret skal be-
tales direkte til den arrange-
rende udenlandske klub og
ikke til egen klub. Betaling
kan ske med internationalt
giroindbetalingskort, eller
med de lyserøde girerings-
kort - hvis man har postgi-
rokonto.

Vaccinationer
Katte, der udstilles 1
Danmark og i udlandet, skal
være vaccineret mod katte-
syge og katteinfluenza.

Vaccinationen skal min.
være 15 dage og højst et år
gammel - dette gælder også
for revaccination.

Rabiesvaccination, der er
obligatorisk i udlandet, skal
foretages mindst 30 dage før
udrejse og må højst være et
år gammel.

De enkelte lande har for-
skellige veterinære bestem-
melser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i
god tid enten hos din dyr-
læge eller i Fødevaredirekto-
ratet (33 95 60 00). Du kan
ligeledes finde informati-
onerne på Fødevaredirekto-
ratets hjemmeside:
www .foedevaredirektoratet.dk

Betalinger
Betalinger sker altid til den
arrangerende klub.

Husk at betale samtidig
med tilmeldingen til Race-
kattens udstillinger.

Udstillingspriser
incl. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat.. kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr.
Avls- og opdræts kl. . kr.
A 1 k0

•v s anng kr.
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100
Kokarder:
GIC, GIP,
IC, IP, CH, PR kr. 125
EC og EP gratis.

Argenti_na (AR~)
Asociac10n Felina
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,
10° piso, ap. "C".
1096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1:30=1

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

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

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

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation of
Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Naarderstraat 147
NL-2574 PE Den Haarr
Tlf: +31 70 323 1413 b

Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendam
1'lf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland (BY)
F'elinolog
L~goj ki trakt, 39-1-327
2,-0090 Minsk
1 lf.!fax. +375 172619768

Island {IS)
Arrnula 3(1
I -10 R 1ykja,·il;.
Tlf./fa,· +3:-.1 ,)-'. '<J:-w !

Israel
Amil
Biinitzki t. 2 /11
Ri ·hon-LeZion -5239
'nr. +972 3 96 17 92
Fax. +972 :1 9-J l '.Z'.1:13

Italien (!)
FfI

Via Grappolo 12
I-101:3 1ori o
Tlf'. +190 l l ::l 1-16:27
Fax. +380 11 1:1:):Z l~t

Kroatien ( .R)
Savcz Fc-linoloskhi
Drust a 'a Hrv. t:
Vinograd kil :Za
HR-Zagr b 10000
Tlf./fax +3 5 1 33 -11 '9

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas bulvaris 2
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 7224 0-1

Lichtenstein (FL)

Gapont 3 l
FL-9495 Trie en
Te!: +423 392 l 3
Fax: +423 392 34 5.:t

Litauen (LT)

Sv, Gertrudos 46
LT-3005 Kaunas
Tel/Fax: +370 7 32 1515

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 4030

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B. Jalan Sungei
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tcl/fax: +60 3 87366408

Mexico (MEX)
Asociacio f'<-linofih
:\It-.·ic·w..\.C' .. \['E li~:

oro del Ot atr '2)
C'ol R cl ' T .rrcros
01:110. Iexico D.F.
Tlf'./f.1.· -,..,)2 .) i,) t:L'>75

Norge (1 )
_ :o,·,.:Kl' I~a:c+ :1 '· I ubb r:--
Rik forlnn : _ r.n
(\ 1)!Jt·i ·n.,"at · 1:3
:10~ i'? Drummun
ru. , l 7 :t~ d) H:2 O~J

Fax: r- fi .Q ...,9 -i9 'J.:J

Polen (Pl)
snxm-
u 1. B c"ga.-J-a '211

skr. Poc1 l. '()

PL-0i-~ll9 \\'al'S/.a \',l 'i (i

Tlf: + l :Z~ G:i.- GO '""
Fax: +,! · :2 ':35 E-iO 9

Portugal (P)
Club · 1' Jl'l ti<"U ··s
clt· F1•\iniculrurn
l ua Dr. Faria rk
Vn::'conc·elo::'. r_ •1 r/c Df
P-19( 0-:207 Lisboa
Tlr.tl'ax. +3:l :Zl 470(:ij.J

Rusland (RUS)
\R \

ul.800-1 tija 1,fo hy
3-2-139. 127591 Mo cow
TI f./fox. + 7 095 -1 '0-!526

Schweiz (CH)
Fed "ration Fclin •
I-Ielv 'tique - FFH
Solothurne tra se 3
CH-4053 Basel
Tlf. +41 61 361 7064
Fax +41 61 36'' 9092

Slovakiet (SK)
Slaven ky ZV '\Z
Chovntclov
Krizna 44
SK- 2476 Bratislava 2(:i
Tel: +421 7 5557115
Fax:+421 7 555~115

Slovenien (SI)

ZFDS
Grasilslrn 2. SL-3000 elje
Tel./fax. +386 3 5-15052

Spanien (E)
Asoc.Felina Espanola
\SFE
onde d Arnnde, 68, 3"1

Floor. E-50003 Zarngoza
Tlf./fax. +3-1 976 44 09 3

S ✓ erige (S)
'-- .E L\K

. ,.,',o ',.tan. J.

i 1 Bora;.:
6 Ti i015f-i.3

rnr1r, i:::/,fww.,.11.!L
opi ·.,,, 0111 tilmelding.·-

ad1·cs ·' /;•n· de ,•nl:, /t, .·ho11 ::.

Tys land (D)

1. DEKZ\" 1:.\-.
Berlin 'l" ~tra:.::s · 1 ·
D-:35Gl-l ,\::'slar
'!'H'. +-19 G-i ! 1 t;r
Fax.+ !J · 1.11 '711:1

Ukraine (UA)

krninian F,,linol C';
Associ·uion
Box 112. ,\-010:30 I(_,·i,·
Tlf. +3 '10 -11 235 :..l-iG:..
Fax. +;3c0 -l-l 2:3-! 2 --i

Ungarn (H)
l\Iagyar l\b ·skabnrntok es
Tcnye ·zLok Or,-zarros
Egy.·sul te - ~11 IO
Rozsn StL G,t
H-1064 Uudapesl
Tlf./fax +36 1 3110 86

Yugoslavien (YO)
Felinolooy \s . B !grad'
Zivojina i,ukica Yajnrn 3-l
YU- 110-0 Novi I3l'O"l"ld

Tlf/fax +3 'l 11 31' G 11

Østrig (A)
KKO

a ·t llezgasse 8/1
A-1020 \li. ien
Tlf. +-13 1-21..J.7 60
fax. +-1:3 1-2120097

OVEK

Lie htenstcinstrnsse 126
\-1090 Wien
TU'. H3 1-319642:3
Fax. +43 1-3106540

~f't,~)I""-.'"' ·- ""( '

fvderligere information om
( klubberne fås på FIFes Web: •
· www.tifeweb.org

<-- - - -- -~~--
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FIFe's Udstillingskalender Ko e u er· Danmark
2003 Oktober
11 Harnar"
11/12 Gotene S

Borlånge S
Kulmbach* (2 cert.) D

1ilano (2 cert.) I
'Tallinn" (2 cert.) Est

12 Krizevci HR
18/19 Roskilde*

(2xl-dag) Katteklubben
18/19 Lausarme *A IMALIA CH

Arezzo (2 cert.) I
Ostrava (2 cert.) CZ
Bergen* (2 cert.)
Helsinki (2 cert.) FIN
Sundsvall (Zxl-dag) S
Celje* (2 cert.) SI
Ljungbyhed S

orrkoping S
19 Gorredijk* Mundikat NL
25/26 Casalpalocco (2 cert.) I

Wien-Oberlaa
(2 cert.) OVEK A
Warszawa XIV (2 cert.) PL
St. Petersburg (2 cert.) RUS
Kiev (2 cert.) UKR

Hed n ted (2 cort.) JYRAK
70 år jubilæum .
Køge (2 x l et g) Katt klubb n
Rishojhal en. Skol v j 7. 4600 Køze

Hertsv- D R.t\K
Herl v-Hallen. Tvedvang n 19 ,
2730 Herlev

'I aa trup Rac ·;, tt n

24/25

Maj
2·

April
3/!

Marts
7

Februar
Jylland Race atten

22/23 Hjallerup (2xl dag) JYRAK
Hjallerup Idrætscenter, Idræt Alle 1
9320 Hjallerup

December
7 Køge Rac katten

Køge Hallerne, Ved Stadion 2B. -1600 Køge

Januar 2004
24/25 Kolding Katteklubben

KFUM-hallerne, Peter Toftsvej 19-21
6000 Kolding

oktober
lB/19 Gevninge (v. Roskilde) Katteklubben

Borrevejle Centret, Borrevejlevej 26
4000 Roskilde

November
1/2 København World Show Felis Danica

Bella Center H Øst,
Center Boulevard 5, 2300 Kobenhavn

CH
s

cz
PL

F

FIN
LV

PL
DARAK

cz
F
s
A
N

NL
N

21

Vaasa (2 cert.)
Riga (2 cert.)
Opole (2 cert.)

7 Herlev"
13/14 Prag (2 cert.)

Cannes (2 cert.)
Stockholm (2 ~- 1 dag)

20/21 Wels (2 cert.) OVEK
Trondheim" (2 cert.)
Houten* Felikat
Oslo" (2 cert.)
La Chaux de Fonds
(2 cert.)
Umeå
Plzen (2 cert.)
Warsawa
Lorient (2 cert.)

----
-:, = ,,bær selv" udstilling

2004 April
3/4 Hedensted

(2 cert.) JYRAK
70 års jubilæum

3/4 Frosinone (2 cert.) I
Våsteras S
Stavanger* (2 cert.) N
Vaduz (2 cert.) FL

4 Luxembourg L
10 Hradec Krålove CZ
10/11 Soderhamrn (2 cert.) .. S

Bregenz" (2 cert.) KKO A
U ddevalla (2 x 1 dag) S

11/12 Arnhem (2 cert.)
Mundikat NL

17/18 Thun"' (2 x 1 dag) CH
Pescara (2 cert.) I
Kiel"' (2 cert.) D

24 Ostrava (Sammen med
Zilina SK) CZ

24/25 Køge
(2 x 1 dag) Katteklubben
Stockholm S
Szszecin (2 cert.) PL
Skiptvet-Mysen" N
Turku (2 cert.) FIN

25 Zilina (Sammen med
Ostrave CZ) SK

2004 Maj
1 -Ionkoping S
1/2 Aalesund= (2 cert.) N

Ostersund (2 cert.) S
Venezia (2 cert.)" I

8/9 Stockholm S
Klein Ostheim* (2 cert.) D
Oslo" (2 cert.) N
Most (2 cert.) CZ

15/16 St. Gallen* (2 cert.) CH
Zagreb (2 cert.) HR
Osby (2 cert.) S

16 Dalfsen" Felikat NL
23 Taastrup Racekatten
28/29 FIFe's GF

2003 December
6/7 Rom (2 cert.) I

Oslo* N
Graz (2 cert.) OVEK A
Madrid (2 cert.) E
Turku (2 cert.) FIN

7 Køge Racekatten
13/14 Asslar" (2xl-dag) D

13. Spec PER/EXO b + c
Vicenza (2 cert.) I
Stockholm (2 cert.) S
Prag (2xl-dag) CZ
Riga (2 cert.) LV
Geteborg (2 cert.) S

14 Sneek" Mundikat NL
20/21 St. Petersburg (2 cert.) RUS

2004 Januar
3/4 Ostrava (2 cert.) CZ

Stockholm (2 cert.) S
Padova (2 cert.) I
Grasse F

5/6 Stockholm (2 cert.) S
10/11 Lyon (2 cert.) F
17/18 Niedernhausen" (2 cert.) D

Romagnat (2 cert.) F
18 Harleem* (Felikat) NL
24/25 Kolding Katteklubben

Geneve" CH
Verona (2 cert.) .. I
Salzburg (2 cert.) OVEK A
Strornmen N

31 Plzen CZ
31/1 Pavia (2 cert.) I

Bordeaux F

2004 Februar
6 Henne~ D
7/8 Hennef" D

Ljubjana SI
Neuhausen* (2 cert.) CH
Bratislava (2 cert.) SK

8 Jylland Racekatten
14/15 Lucca (2 cert.) I

Prag (2 cert.) CZ
Warszawa (2 cert.) PL
-Jyvaskylå (2 cert.) FIN
Molndal (2 x 1 dag) S

15 Breda* Mundikat NL
Haugesund .. N

20/21 Wien (2 cert.) KKO A
28/29 Legnano (2 cert.) I

Gavle (2 cert.) S
Tallinn (2 cert.) EST

2004 Marts
5 Henne~ D
6 Bratislava SK
6/7 Hennef" D

Malme S
Dietikon,': (2 cert.) CH
Kristiansand" (2 cert.) N

NL

JYRAK
I

CH
s

PL
SK

A
F
N
D
I

cz
F

RUS
N
s

YU

16

2003 November
1/2 København WORLD-

SHOW Felis Danica
8/9 Leibzig* (2 cert.) D

Ivrea (2 cert.) I
Zabrze (2 cert) PL
St. Petersburg (2 cert.) RUS

15 Pardubice CZ
15/16 Stockholm S

Valladolid (2 cert.) E
Decize Toulouse (2 cert.) F
Stuttgart D

antes F
Lund (2 cert.) S
Helsinki (2 cert.) FL

[ieuwegein"
Spec. BRI - Felikat

22/23 Hjallerup
(2xl-dag)
Udine (2 cert.)
Kaisten* (2 cert.)
Linkoping (2 cert.)
Poznan (2 cert.)
Nitra (2 cert.) ..
Aspach* (2 cert.) KKO
Rennes (2 cert.)
Skien

29/30 Bad Aibling" (2xl-dag)
Fiesole (2 cert.)
Olomouc (2 cert.)
Ajaccio
Vyborg (2 cert.)

29 Stavanger
29/30 Sollentuna (2 cert.)

Beograd (2cert.)
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Vil du gøre noget godt for din kat?

af vores fantastiske tilbud!

Produktet fås også til hund.

l Til kat
200g + 200g

Halv pris
17,50 kr.

natures
best I

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


