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Kære læsere,
World Show er overstået. Alle indtrykkene har fået

lov til at lagre et par dage og tankerne er allerede
begyndt at vende sig imod. om Felis Danica OCY •å 0111

l_O år s
0

ka_l arrangere en Verdensudstilhng.bHvert
tiende ar i Danmark kunne jo let blive n tradition.

Allerførst vil jeg gerne lykøn ke de tre dan ke
Verdensvindere. De pryder for i den af delte n rnmer os ·
er hver for sig værdigerepræs ntanter for deres race.

Dern.æstviljegs~lvfølgelig lykønskealle deøvrig Verd n vindere, hvor
de nordiske lande igen var godt repræ enter ti vinderr kkerne.

Da jeg tiltrådte som formand va · min tanke vedrør nde World
Show 2003, at det j_o stort set var på plads og a det kun var detaljer,
der manglede at ?live bragt i orden. Det var ikk tilfældet. og mang
møder og meget tid er der det forløbne år blevet brugt i fa en op til WS
2003.

Men som formand for en organi. ation med 4 for ke1lige klubber som
medlemmer, må jeg sige, at det har været en fornøjel. at vær m cl

til at planlægge og gennemføre denne udstilling i e·t tæt og frugtbart
samarbejde på tværs af de 4 klubber.

Tidligt i forløbet blev opgaverne uddelegeret til enk ltp r aner Iler
til klubberne og så har det kun været min opgav at koordiner de
forskellige aktiviteter.

Resultatet synes jeg godt Felis Danica kan vær b kendt - j g har
ved forskellige lejligheder sagt, at vi burde have som motto" - a how
to remember" (det er en god ven der opfandt det), og det syn" jeg er
blevet opfyldt.

Organisatorisk klappede hele udstilling n og alt bl v stort set
gennemført efter planen. Der var mindre skønhedspletter, men det
overordnede indtryk er jeg selv meget tilfreds med.

Vi havde allieret os med en lille gruppe computer mennesker i
"nørdgruppen" og de sørgede løbende for at resultaterne blev opdateret
og at der blev vist billeder fra selve udstillingen ligesom der var to web
kameraer der viste scene og området foran scenen.

Ud over de ca. 10.000 tilskuere der var på selve udstillingen, har
vi haft et publikum på hjemmesiden på 10.000 besøgende under
udstillingen og tallene for besøgende efter weekenden er ikke opgjort.

Det er også vigtigt her at takke alle de der på den ene eller den anden
måde har været med til at yde en indsats i arbejdet omkring WS 2003.
Nogen har arbejdet i døgndrift op til udstillingen andre har givet en
hånd med et par timer - men uden hver enkelts hjælp ville det ikke
have været muligt at gennemføre udstillingen. Jeg vil gerne på Felis
Danicas vegne udtrykke stor tak til alle der har hjulpet i opbygningen
og gennemførelsen!

Dette nummer er viet World Show 2003. Efter dette vil det igen
blive hverdag, og mange af de ting og forslag der er blevet udskudt
vil nu blive taget op. Jeg har hørt et par enkelte bemærkninger om at
WS 2003 blev brugt som undskyldning for at sylte eller udskyde andet
arbejde og at man var lidt træt af det. Det beklager jeg, men dette år
har været helliget WS 2003 - og ingen har haft overskud til meget andet,
men hvis der er 10 år til næste verdensudstilling i Danmark kan den
undskyldning ikke bruges mere.

Vi vil nu i FU igen trække i hverdagsarbejdsstøjet og fortsætte det
daglige arbejde.

Tak til alle Jer der hjalp, tak til Jer der arbejdede med at kvalificere
Jeres kat og tak til Jer der kom og besøgte udstillingen.
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Veteran, avls- og
opdrætsklas er. ekstra
Kun for Daroks medl.

"Til salg" bur

for alle verden vinderne.
Et tort till. ·kke skal
lyd fra D R \K til lle
\ erd n~ \ indcrn

Vi kipper med flaget
for Dortemarie Kapler .
Hun er blevet gift og
o n k e , ammen med
hende, mand. et ·tort
tillykke

Kontingent
Husstand

1
Hovedmedlem

j Pensionist
L~ns~h~sstand

Sager,. om onsk behandlet på

generalfor amlinzen ka1 være
formanden i hænde , nest 14
dage for.
For lag til ndringer af klub-
ben lov . kal v r formanden
i hænde ene t 15/12 2003.
Indkaldelse dagsorden amt
evt. for lag bliver frerns ndt til
medlemmerne.

f -

1 Indkaldelse til
I generalfo ·samling

' 1 Den ordinære generalfor amJing
afholdes tirsdag den 3. februar

' 2004 i Brønshøj Medborgørhu

1
Brønshøjvej 17-19 kl. 19.00.

1

I DARAK's TOP 10-10-10-5 for 2003
1

Der præmieres
10 voksne - 10 killing/ungdyr - 10 ka trater - 5 huskatte

Regler
1. Ejeren skal have været medlem af DAR K i mind ~t }2 ar.
2. Kontingent for 2004 skal være betalt.
3. Katten skal have været ud tillet i DARAK reai.
4. Katten skal have deltaget på 5 internationale udstillinz r h ruf

mindst 2 danske. Specialudstillinger, hvor ikk all rac r r
repræsenteret, tæller ikke med.

5. Samtidig med indsendelsen afblanketten kal kopi af diplom r ell r
bedømmelser for de 5 udstillingsresultat r m d ende .

Blanket kan hentes på www.darak.dk eller ved henv ndel e til ivi
Lassen.
Resultater opnået som killing/ungdyr kan kun m dtage - i kateaorien
Top 10 Killing/Ungdyr.

0

Mangelfulde tilmeldinger vil blive afvist. Konkurrenceåret løber fra 1.
januar 2003 til 31. december 2003
Blanket samt kopi af diplomer skal være Vivi Lassen. Nodebovej 42,
Nødebo, 3480 Fredensborg i hænde senest den 6. januar 2004.
Vinderne vil få skriftlig besked senest 31. januar 2004. Navnen på de
vindende katte præsenteres så hurtigt d er klar på www.darak.dk.

l

, , Udstillingsgebyrer
DARAK afholder medlemsmøder - normalt den første tirsdag i

I
Pr. kat

hver mdr., der kan være ændrede datoer. Kuld
Alle er velkomne. Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne i

1

Brønshøj Medborgerhus, Brønshøjvej 17, kl. 19.00 1

DARAK tilbyder sine medlemmer at få et opdrættercertifikat hvis 1

man har deltaget i mindst 4 af klubben's opdrætsmøder. 1

6. januar 2004 - Opdræt. Herunder parringsaftaler, salg og :
pasning af killingerne. Der vil være gruppeopgaver. ,
3. februar 2004 - Generalforsamling.
2. marts 2004 - Opdrætter kursus fortsat, defekter, arvelighed I
med gruppeopgaver.
6. april 2004 - FD's karantæne regler, dyrlæge orienterer.

Medlemsmøder

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

god plads. Vores ordinære
generalforsamling vil blive
afholdt den 3. februar i
Brønshøj Medborgerhus,
husk at ændringer til love og
FD's Plenarforsamling skal
være undertegnede i hænde
senest den 15. december
2003.

Det er også tid at se på
jeres udstillingsresultater
- da Daraks bedste katte
kåres på Herlev udstillingen
- alle oplysninger kan findes
på www.darak.dk eller ved
henvendelse til sekretær
Vivi Lassen, som også er
den der tager hånd om
udregningen.

Vi takker for en god
sæson og ønsker alle to som
firbenede en rigtig glædelig
jul og et fredfyldt nytår.
På gensyn i 2004

Aase Nissen
Formand Darak

0

www .darak.dk

Kære medlemmer
Efter et brag af en
verdensudstilling siger vi
tak for et godt samarbejde
til alle, der var med til at
gøre udstillingen til en
stor og festlig weekend,
hvor vi mødte venner fra
hele Europa og hvor der
blev prøvet kræfter med
de bedste katte - mange
danske katte var nomineret
og flot repræsenteret på
scenen - et stort tillykke
til Verdensvinderne - hvor
titlerne denne gang var
ligeligt fordelt over hele
Europa.

Nu kan vi så se frem
til vore egne noget mindre
udstillinger, hvor Darak
afholder 3 udstillinger i 2004
- vores traditionelle Herlev
udstilling den 7. marts, den
15. august i Frederikssunds
hallerne og den 7. november
i Hårlev Hallerne med rigtig

Stiftet 1931

Karsten Nielsen
Roskildevej 231, 2.tv.

2620 Albertslund, tlf. 43 64 65 95

QJ

"'-QJ
'-
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"'QJ

iC;,nand
ase Nissen

Sovej 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 3 90 88
aase.nissen@darak.dk

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

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

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

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

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

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænget 36, l.tv.
4000 Roskilde
tlf. 46 36 52 70
torben.molgaard@darak.dk

Killingeliste, nye medlemmer,
udstillingssekretær (udland)

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

Buransvarlig
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@darak.dk

Suppleant
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej 12, 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, kempes@wanadoo.dk
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95
90Huskat III

Hu kat I
Hu k· t II

Ex 1 for killing/ungdyr
91
100

iEr spræmie
CAC/CAP

Pointskala
WW-titel i 2003 105
BIS vok n/kastrat/hu kat

102
BOX vok en/ka trat/hu ska

100
BI killing/ungdyr 100

99

9

97
96

95
95
93

Ekstra point:
Der giv 1 tillægspoint pr.
slået kat i B ~t of B st for
vok ne ocr kastrater.
Der give 1 tillæg point for
BIS som katt n har opnået pa

JYRAK's udstilling r. d tt
gælder , ok n /ka trat r/
ungdyr & killinger.
Re ultater ind endes en st
den. 1. februar til Jorg n
Jensen. Røjlehav n -2.
2630 Taastrup. t 1 d end
frankeret va rk uv er t.
Blanket kan downloade fra
JYRAK s hjemmeside.
Præmiering på JYR K'
jubilæumsudstilling d n 03.
april 2004 i Hedensted.

1 orninering
BIV
CACE/C PE

AG IB/C GPIB
CIB IC PIB

JYRAK's Top-Katte
Re ultatetoffentlig orcsozsa
på JYRi\.K's hjcmmesid

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandl t, skal være formanden i
hænde senest d n 15. dec. 2003 per brev.

Kun adgang for medl mmer - temmeret har alle
medlemmer over 16 ar. der har indbetalt kontingent
senest den 14. februar 2004.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag, den 28. februar 2003 i Odense
kl. 13.00 - 17 .00

Regler:
Medlem af JYR K
Katten kan kun deltage

i en klubs Top-liste + FD's
top-li ter

Katten skal have deltaget
på min. - int./nat. ud til
linger (4- for killinger/ungdyr)
i 2003, hvoraf min. en .JYRAK
-ud tilling i den pågæld nde
kategori.

Kun d 5 (4) b d te
resultat r tæller med. Kate
gorierne er følg ride: Vok ·en
han vok en hun. ka trat
han, kastrat hun, killing 3-

10 måneder amt hu kat.
Det er mulizt at op tille

i flere kategorier f.ek . 3-

10 måneder og om ok n,
men resultat rne kan ikke
tælles sammen. Bemærk
at der kræve 97,5 point i
gennem nit for at deltag
JYRAK' 'I'o p-f uan et
kategori.
Præmierne ud

dele på JYRAK jubilæums
udstilling i Hedensted. den
03. april 2004. Det er en for
udsætning at katten er
til stede for at deltage i
konkurrencen (gravide/
diegivende hunkatte samt
dokumenteret S) gdom dog
undtaget).
• Kopi afresultater indsendes
senest 1. Februar 2004.
• Vinderne underrettes
senest den 1. marts. Vedlæg
frankeret svarkuvert.

Studiekredsleder:
Brian Trane
Tlf.: 75 15 91 62

Fyn
Studiekredsleder:
Hanne Holm Jensen
Tlf.: 62 63 21 41
E•mail: rosenholm@mail.dk

Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
Tlf.: 75 55 45 10
www.hobbyudstilling.dk

Vest

Studiekredsleder:
Vibeke Jensen
Tlf.: 97 85 18 54
e-mail:vibeke@jyrak.dk
www.mismidtvest.dk
Alle møder: Østre Skole,
Aula•B, Gimsinghovedvej 8
Struer
Søndag 18 jan kl.10.00
Køb/salgs kontrakter v/Tom
Høj
Tirsdag 03 februar
Studiekredsleder Valg.
Tirsdag 02 marts
Besøg af Pia Kjeldgaard og
hendes British Shorthair
Tirsdag 06 April
U dfordingerne som ny
opdrætter v/Marjun Niel
sen

Kolding - Syd-Øst

-
Studiekredsleder:
Kirsten Thomsen
Tlf.: 98 43 84 35
E-mail: jbr@infile.dk

Salling
Studiekredsleder:
Susanne Hvam Hansen
Tlf.: 97 75 24 60
Tirsdag 06. januar
Tema: FIP
Alle møder finder sted i
Skive Dyrecenter kl 19 00
hvis ikke andet er nævnt.

Struer - Midt-Vest

Frederikshavn

gøre os kunsten efter. Skal
du have katte med på næste
års verdensudstilling, er det
derfor ikke for tidligt at gå i
gang med planlægningen.

I JYRAK er vi lige nu i
gang med udstillingen i
Hjallerup. Trods det nordlige
udstillingssted kommer der
alligevel næsten 500 katte,
denne gang forholdsvis
mange Perser/Exotic.
Specielt i Jylland er der
mange Kat. I katte, og da de
fleste nu står i fuld pels er
det naturligt, at de skal vises
frem i Hjallerup.

Det er snart tid for årets
Top-katte. Hus kat sende
ind senest den 1. februar.
Top-kattene præsenteres i
år den 3. april i Hedensted.
2004 er året, hvor JYRAK
fejrer sit 70 års jubilæum.
Det kommer til at foregå
på en 2-cert. udstilling i de
lækre haller i Hedensted
Idrætscenter.

Husk også vores
Generalforsamling, den
28. februar i Odense. Mød
op og gør din indflydelse
gældende.

Til slut ønskes alle to- som
firebenede en rigtig Glædelig
Jul.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Først et stort Til Lykke til
de 3 danske verdensvindere
2003 .
2 af de danske verdens
vindere er medlemmer
af Jydsk Racekatte Klub,
nemlig Heidi Nowakowski,
der fik BOX med sin
blåmaskede Hellig Birma
kastrat Backkara's Blue
Bocelli samt Marianne
Seifer t- Thorsen, der fik
en BIS kastrat på sin blå
abyssinier EC./IP. Luna-
Tick's Jenny Juniper.
Det at blive verdensvinder
er en helt fantastisk følelse,
noget som man aldig
glemmer, og i JYRAK glæder
vi os meget på Jeres vegne.
Der var utoligt mange
smukke katte på verdens
udstillingen, og rammerne
var flotte, da først der blev
pyntet og hallen blev fyldt
med de mange katte og
forventningsfulde og måske
også lidt nervøse udstillere
fra hele Europa.
Verdensudstillingen er
årets største begivenhed
indenfor katteverdenen,
den udstilling, som alle
ser frem til. Felis Danica
gjorde et flot arbejde, og vi
kan vist roligt sige, at vi i
Danmark har sat et meget
kraftigt "poteaftryk" på,
hvordan man laver en stor
flot udstilling.
Næste år bliver det OVEK i
Østrig, der skal se, om de kan

Bestyrelse
Formand

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

Næstformand/sygdomskonsulent:
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg ·
Tlf.: 75 1G 1 51
E-mail: naestformanderjyrak.dk

Kasserer + killingelistebestyrer
Linda Palm
• ·ordkanah·ej 8. 500 Grenaa
Tlf.: 7 79 50 50. Fax: 7 79 50 60
E-mail: kasserer u jyrak.dk
Giro: 5 06 5 09

Stambogssekretær kategori li + IV
Kirsten Madsen
Esbjergvej 7. 6094 Hejls
Tlf. 74 53 23 96
Email: tambog2og4@jyrak.dk
Træffes efter kl. 19.30

Udstillingsleder JYRAK
Peter Hansen
Græsvangen 123. 381 Tilst

tlf. 87 41 Ol 50 kl. 19 · 21
Email: ud tillingjyrak@jvrak.dk

Katterigodkendelser &
kontakt til nye medlemmer

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

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

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

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

Suppleant/
Stambogssekretær kat. I + III

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

Suppleant/sekretær
Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf. 97 85 18 54
Email: vibek gjyrak.dk

JYRAK's Internetadresse:
www.jyrak.dk

JYRAK's em ail:
info@;jyrak.dk

JYDSK RACEKATIE KLUB t.#
-----------------~S~t~if~te~t~l~9~34~------l M

7

6



Inge

I ønskes alle en rigtig
glædelig jul samt et godt
nytår

Konsulenter
Katteklubben's konsulenter er en ser ice for dig. Dere erfaring og
ekspertice kan hjælpe dig når og hvis du har brug for det.
Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52, 6534 Agerskov, Tlf 74 83 33 80
Marianne Roth. Skrænten 41 5270 Odense N, Tlf 66 18 08 98
Pallea Knochel. Naurbjergvej 16 4623 Ll. Skensved, Tlf 56 16 99 16
Camilla Baird, Kokkedal Stationsvej 8, 2980 Kokkedal, Tlf 45 76 86 31
Vibeke Lerche, Priorsløkkevej 48, 8700 Horsens, Tlf 75 62 35 08

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

Stamtavler
Husk at vedlægge kopi af kvittering ell r ch ck nar du. og r
stamtavle. Der er å kort ventetid på stumtavl ~r. at cl ter
unødvendigt med den ekstra admini tration i forbind l. med at
sende stamtavlerne pr efterkrav.
Husk også enten ved betale admini tration gebyr på. 25 Kr 11 rat
vedlægge en frankeret svarkuvert

Killingeliste
Det er grab at tilmelde m kuld til Katt klubben killinz list '.
Killingeli ten annoncer h ruge id n blå avi amt på klubben -
hjemme ide.
Listen opdater lobende. Vi bed r dia ikk om at g nt ilrn ld til
li ten h l' måned, men til g ngæl kal du hu k at du skal afrn slde
dine killinger, når du har olgt dem

Nyhedsbrev
Øn k r du. om medlem af katteklubben. at mod a et nyhed-sbre ·
fra din klub, kan du tilmelde dig dette. Du kan enten modtaae det
med po ten ell r om email. Tilm Id dig hos Heidi Tværmose p' tlf. 5"'

26 63 29 eller pa mailadr ·sen heidi. vae mo e~get2n t.dk
yhed brevet sende kun til cl medl mrner. der har tilmeldt ig.

Lokalgrupper
Som det kan e på kalender n h r på iden. er der kommet god g-an<T
i lokalgruppe Odder. D r er ommcrferie i c ugu ·l. men elle :-; er der
arrang menter i gruppen h er måned.
Der er og å arranzcrn riter i lokalgruppe jælland. men her kan
datoerne ikke aftale . a lang tid i forvejen.
Folg med på klubb n hjemme. ide. hvor information rne om moderne
j lokalgrupperne cpdat re· løbende.

3. december 2003
Interessegruppe Odder
Julehygge
7. januar 2004
Deadline for udstillingen i
Kolding
23.+ 24. januar 2004
Int. udstilling i KFUM
hallerne i Kolding
7. februar 2004
Sidste frist for indsendelse
af forslag til Katteklubbens
ordinære Generalforsamling
28.februar 2004
Katteklubbens ordinære
generalforsamling på
Sjælland

Husk:

Katteklubben ønsker
alle en rigtig glædelig
jul samt et goot nytår

Send det til:
Inge Nord
Lyngby 4
9370 Hals

Indkaldelse
til Katteklubbens o ·dinære

generalforsamling 2 /2-
2004

Katteklubbens o r d i nr r
generalforsamling afhol<lc.
denne gang på Sjs lland ved
Korsørlørdagd.28.[eburar200 J..

Har du nogle ændring. for. lag
eller ønsker du at stille op
til bestyrels n, kal det ,, .. re
formanden i hænde · e n e s t
d.7. februar 2004.

I

I

,.._________ _J

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

alle været tvunget til at
ændre tankegang/vaner.
Men ved fælles hjælp og
kræfter lykkedes det.
Og - til alle jer som har
været med i dette store
arbejde vil jeg sige - tak for
kampen. Der blev fra rigtig
mange udvist i godt stykke
arbejde, og vi har fået vores
hobby præsenteret på aller
bedste måde, og fremvist de
allersmukkeste katte.
Tilbage er så kun at vi skal
have sendt en ansøgning
om at få tildelt endnu
VerdensudstillingiDanmark
om en anden 10 år.

Kære alle
Det er lige som at være i et
vacuum.
Alt har i de seneste
måneder drejet sig om
Verdensudstilling.
Og pludselig er det bare
overstået!!!
Der er igen blevet tid
til at fylde i maven og i
vaskemaskinen, ogmængden
af mails er tilbage på et
normalt niveau igen.
Heldigvis har de fleste
tilkendegivelser efter
udstillingen været positive,
så det har været alt arbejdet
værd.
Det har ikke været et nemt
projekt, vi har skullet stå
sammen om.
Beskeder/aftaler opfattes
ikke ens i klubberne.
Hver klub har sin måde at
gøre tingene på - og vi har

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Formand, sponsor-, stand og
annoncekontakt

lng lord
Lyngby 4. 9370 Hals
tlf. 9 75 07 07 fax. 98 75 07 -!O

nord II tdcspace.dk

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kir ten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gording
tlf./fax 7 5 1 7 85 84
naestforrnandccperseren.dk
eller Mette Foldager

Kasserer
fatte Foldager

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

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

Sekretær, nye medlemmer
Heidi Tværmose
Ødemarksvej 1, 4190 Munke Bjergby
tlf. 58 26 62 00
heidi@tvaermose.com

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

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

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

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

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

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

Bestyrelse

8
9



4'

Tilmelding . pk . ·-
ne skal 1 e F
W 1 h Rii d
den 6.januar 200.J.
De n e topkatte-regl r kan
e på Rac k- tt n hj mrne-
ide:

www.racekatt n.dk

Generalforsamling
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www.racekatten.dk opda-
teres løbende med nye emner
og opdateringer om medlems-
møderne!

Herudov r arbejder vi på at {å
en erfaren opdr: tter til at be-
rette om normale fødsl 1r, der
ikke altid forløber om det
fremgår af diverse opslag bø-
g r.

April - Virus!
Chlam dia, Calici og Herpe i-
ru ved dyrlæge Stig Feldballe,

kovlunde Dyreklinik.
Dato følger.

Sæt allerede nu krvd · i ka-
lender n til den 21~ ebruar
2004 - Racekattens general-

' for arnling afhoides i Valby
Medborgerhu kl. 13.00.
Indkaldcl er ud ·e de· senere.

dan udfører man testparringer,
kigger på linie/indavl og hvad
der ellers falder os ind.

Februar-
Landbohøjskolen
Vi arbejder på at få en rundvis-
ning på Landbohøjskolen.
Dato følger.

Marts - Fødsler
Tirsdag den 23. marts kommer
dyrlæge Tom Kristensen,
Skovlunde Dyreklinik og for-
tæller om drægtighedens for-
løb, hvornår man bør kontakte
dyrlægen og hvordan dyrlægen
griber ind i den komplicerede
fødsel.

Genetik og sy zdomm
Jan Kra: , tlf.: 3 - 34 8 20
E-mail: genetikfa raceka ten.dk
Sjælland
'I'eresr Guld ger tlf. 54 87 3 · 28
Email: kan uleru ja Iland(.<1 racekat n.dk
Beril Ø tb g rpel pleje). til". i>9 J 9 50
Jylland

usanna Toldi Bugg . til: 86 r 28 19
Email: usannatg toldibugge.corn

Racekattens servic telefon
Kirsten hri .tiansen, tlf. 43 96 42 39

Racekatte 'ormidlin "
Elsa Ri neck r. Lif. 39 69 .r 2
eller 86 59 13 M6

Lokalgrupper:
Storkobenhav Sjælland

ivi Fletcher, ur 70 23 27 23

Konsuler ter:

Ammetjeneste:
Sjælland
GUTli Petersen. 5 26 51 26
Jylland
Sianette Kwee tlf. 86 85 31 31

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

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

Januar- Udvidet genetik
Torsdag den 15. januar vil
Racekattens genetikkonsulent,
Jan Krag, vil forsøge at gå dy-
bere ind i genetikkens mysteri-
er. Vi kigger lidt på polygene-
tik, arvelige sygdomme, hvor-

Racekattens bestyrelse ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

Uden for bestyrelsen:

Med.Jemsregistrering-
giro I 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf./fax: 70 23 26 22
Email: medlemmer@ racekatLen.clk

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - Giro I 08 72 23
TanjaPetersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tor 20-21.30)
Email: slh@racekatten.dk
Email: sia-okh a)racekatten.dk

Stambogssekretær, Langhår og
Korthår, Stamnavn alle racer -
giro 1 08 72 23
Henriette Lodberg
Tågerupvej 45, Ramløse
3200 Helsinge
Tlf./fax: 70 23 22 29 (man.-tor . 10-12
og 19-21).
Email: Ih roracekatten.dk
Email: kh wracekatten.dk

en afgørelse fra nævnet,
som siden var blevet stadfæ-
stet i FU.

Hvis vi alle skulle kaste
håndklædet i ringen, når vi
møder kritik, ville der nok
ikke være mange frivillige
tilbage i de danske katte-
klubber. At nedlægge sit
hverv fordi en enkeltperson
kommer med kritiske udta-
lelser; mener jeg ikke kan
være rigtigt. Nævnet har
ikke engang trukket sig fra
deres poster - kun "nægter"
de at udføre det job de har
påtaget sig. Dette gør at en
hel del medlemmer kommer
i klemme idet samtlige kla-
ger p.t. bliver returneret til
klageren med besked på, at
de kan prøve et civilt søgs-
mål.

Hvis nævnet virkelig me-
ner, at de ikke længere kan/
vil udføre den opgave de har
påtaget sig, må de da som
minimum trække sig fra de-
res poster - så står det FD
frit for at få valgt nogle nye
til nævnet, hvilket jeg me-
ner vi bør gøre. Som det ser
ud nu, er dansk katteverden
lammet for så vidt angår di-
sciplinærsager, hvilket in-
gen kan være tjent med.

Når dette blad er på ga-
den, håber jeg at FU har
truffet en afgørelse vedr.
Nævnet.

Til slut vil jeg minde jer
om Racekattens generalfor-
samling, der afholdes lørdag
den 21. februar i Valby Med-
borgerhus.

Med venlig hilsen
Vivi Fletcher, formand

Kære medlemmer

Nu er World Show vel over-
stået. Jeg synes det forløb
ganske udmærket og ud
over de to store problemer:
den rodede placering af kat-
te i burene og parkeringen,
har jeg næsten udelukkende
hørt ros for udstillingen.

Jeg selv stod for præmie-
sekretariatet og bemanding
af informationsstanden. I
den forbindelse vil jeg rette
en stor tak til mine super
gode hjælpere, der knoklede
for at fordele kokardeme og
få leveret dem ud til samtli-
ge udstillere. Også tak til
jer, som hjalp til i informati-
onsstanden. Der var til tider
temmelig hektisk, men jeg
synes I alle lavede et godt
stykke arbejde.

Når flere klubber skal
være sammen om at lave et
arrangement som World
Show, kan det ikke undgås,
at man til tider går lidt forbi
hinanden. Vi er alle vant til
at lave tingene på en be-
stemt måde, og det kræver
lidt tilvænning at løse opga-
verne på andre måder. Gene-
relt set forventer jeg selv, at
alle hjælper til, hvor man nu
kan, møder til den aftalte tid
og først går hjem, når alt er
pakket ned. Det er i hvert
fald sådan vi plejer at gøre
det i vores klub.

Fra Racekatten skal lyde
et stort til lykke til de dan-
ske verdensvindere!!!

Felis Danicas discipli-
nærnævn er stoppet med at
udføre det arbejde, som de er
valgt til. Grunden er, at Dor-
te Kaae, i sidste nummer af
Kattemagasinet, kritiserede

RACE KATTE

Formand, Medlemsmøder
Vivi Fletcher
Kærbyvej 134. 2610 Rødovre
Tlf. fax 70 23 27 23 unan..tirs., tors. 20-21, ons. 10-12)
E-mail: formand a racekatten.dk

Næstformand, Buransvarlig
Soren Eilso
Tronninge By 33. 4420 Regstrup
Tlf.: 59 26 09 19
E-mail: naestformand n racekatt.en.dk

Kasserer - giro I 08 72 23
Torn Hoj
Istedgade 132, 2.t·v., 1650 Kobenhavn V
Tlf./fax: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@'racekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Camilla ScharfT
Hovedvejen 72, 2600 Glostrup
Tlf.: 70 23 24 21 (ikke weekend!)
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Webmaster
Birthe Schobius
Toftholmvej 25, 3660 Stenløse
Tlf.: 47 17 23 77
E-mail: webmaster@:racekatten.dk

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

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

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

Lis Dahl trøm
Åsbjergvænge 29, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 73 09 38
E-mail: b-lis@,racekatten.dk

Britta Larsen
Hvidovrevej 452, st. tv., 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 77 27 63
E-mail: b-britta@,racekatten.dk
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Heid i _ 'owa
kows i
Con Meos
Hellio-e
Bi maer

Bocelli og
bomeborn

77
•

er da løgn", Så var det ikke
logn.

D efterfølgen cl
minutt r. er cl f dest 1

min tid om katt ejer. .... det
vil jeg aldrig glerm e, og den
dag kommer aldrig igen. Og
når jeg er i tvivl om, det
hele r a ndt, så finde · jeg
de mange flot e unik1 e aver
frem. Par Bocel i og j g blev
beriget med saver fra nær og
fj rn. Både fra d spon orer.
som zav il cen h we t.
m n og å fra m dudstillere
og venner. Helt o, er ældet
må jeg ige. os h r . ug r
efter er jeg stadig il k h lt
faldet n d endnu.

Og ak til Raimond a tr
for den fin b domm 1 e. og
ikke mind t hans måde at
håndter Bocelli på. Og
et kæmpe tak til Jan. d "TI

meget dygtige tew a r d
Hans rolige væ en mittede
tydeligt af på Bo Il i. og
sjældent har jeg set Bocelli
blive præ enter t å flot på
både hos dommeren og ikke
mind t til ceneshowet. Tak
for alle de mange tillykker.
gaver mv. Og jeg har tilgiv t.
at der blev viftet med pinde,
som ikke havde flag på. De
var simpelthen raget af i
iver. Sådan skal en glæde
vises - tak for det ti I Jer
alle.

Men hvem er WW03,
IC.IGIP. Backkara 's Blue
Bocelli?

Han er så ment en rolig
birmabamse på 4½ år.
Han er blåmasket og er
importeret fra Sverige.

For mig har Bocelli
næsten alt, men han har

ogWorld w·nne
I afslappet tilstand

drog jeg. en Lidlig re
killingl·øber samt en
kommende kober til
Kbh. fra Jylland. Jeg
var ve lu dr u tet med
fine rive burgardincr.
3 nvv askede birm er,
sovepo: er m.. Vi havde
alle fået sov mulighed
ho en nden meget sød
tidligere killingkøber ...
ja kattefolk e gæ tfrie.

er ensvin eren-v1;,,.ose""'r....s...1g~re-'m~~~.....J Birmaern skull
Jeg lyver ikke, når jeg siger, naturligvi e1vfølgelig · il
at jeg har glædet mig til den bedømme! e på næ t n
1. og 2. november 2003 som samme tid lørdag efter-
et lille barn. Selv et nyt job middag, så jeg må ig , at
ønskede jeg ikke at sige ja jeg fik lidt røde kind r ved
til, før end jeg havde fået fri at drøne fra den ene id af
den weekend, for Worldshow hallen til d n anden. Der
2003 i København - det skal var hård konkurrence til
man til.... vores katte. m n alle 3 fik

Tænk bare det at kunne kæmpet sig frem til deres
være sammen med en flok certifikater.
glade katteejere i 2 dage. Con Meo' Obelix fik sit
Nyde FIFe's smukke katte certifikat som GIC og en
og så endda de katte som meget flot Best in Variant
ligger i den bedste ende af (BIV). Backkara's Marinella
skalaen. Jamen det er da fik sit cert som CH og en flot
guld for sjælen, og det guld BIV og ikke mindst en meget
vil jeg ikke undvære. flot nominering. Backkara's

Normalt har jeg da Blue Bocelli fik sit cert, som
forventninger op til et show, GIP, og så måtte han da også
og forventer at det skal gå lige have en nominering.
mine katte godt. Hvem vil Jamen hvad kan man
ikke gerne komme hjem så mere forlange??? Ja
med sit certifikat og eller jeg var ovenud lykkelig
måske lidt mere?? Det vil for de allerede opnåede
jeg hvert fald gerne, men til resultater, og var helt
et Worldshow, har jeg ingen afslappet til sceneshowet,
forventninger til vores katte hvor 2 af mine 3 katte
overhovedet. skulle op. Så jeg må sige, at

Her gælder det for mig aldrig er noget kommet så
kun om, at få en hyggelig bag på mig som, da Bocelli
weekend sammen med de fik flest stemmer ....ja jeg
søde kattemennesker jeg hørte faktisk ikke mere,
kender, skabe nye kontakter før end at der væltede ned
og ikke mindst være der for at med tillykker fra nær
gøre publikum interesseret i og fjern.
netop min smukke race · World Winner 2003
Den Hellige Birma. Og så - Jamen vores "grimme
ikke forglemme - købe ind ælling". Selv om jeg
i de mange unikke stande, sagde" det er sgu da min
som netop er kommet fordi kat som har vundet... det
det er et kæmpe show

Best of Best
GIC. Purssynian Gabriel,
ABYa
Opdr.: Beth & Darrell
Newkirk, USA
Ejer: Tino Gillmeier, D

Verdensvindere

Best In Show Langhår
EC. Tristan Cat's Service, PER e03
Opdr.: B. Stopka Ejer: Robert Skrzypczak, PL
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'\.f Tom Høj

b
e

I J967 kontakter
han Dagbladet
Information o z
bliver fa l t.e g n er
ind til 199 hvor
han sc g e r :'·e
udfordringer. H n
har på Inforri ation
aenriem tiden il lu-o

S t l'er et m a n g t O er

meget uden at være
bundet af et b tern
politi k bud kab.

K nd r af Per
Laut ·op vil kunne
a nl ende han strca
i plakat n til World
Shox ·. Han hat ofte
dvr med. og bl.a.
bam · r og katte h r
vær t gen, tand for
hans udfold I r.

\ ed b sog hos
Peter Lautrop har
d r v· ret t rigt·
udbud af tegninger
at vælge i mellem.

Udvælgcls
proce en har æret
svær. men endt
til sidst op med 3
tegninger. hvorafden

ene ikke var helt færdig ...
den manglede lidt knurhår
og en signatur. En hurtig
beslutning. og plakaten
blev færdiggjort under et af
besøgene - resultatet er nok
de fleste læsere bekendt.

Jørgen Haugen Sørensen,
og de sørgede for - sammen
med deres omgangskreds -
at indføre den unge Lautrop
i et meget stimulerende
kunstnermiljø, hvor han
bl.a. gik til hånde i Peter
Bramsens litografiske
værksted i Paris.

Tilbage i Danmark i
begyndelsen af 1967 havde
Peter Lautrop gjort op med
sig selv, at det var kunstner
han ville være. Han ar-
bejdede med skulpturer,
fotokollager og tegning på
mange forskellige måder,
uden at være målrettet mod
et bestemt mål. Han havde
sit forbillede i den franske
tegner Sine.

Peter L
Worl

Peter Lautrop blev født i
Åbenrå den 14. februar 1944,
men voksede op i Sorgenfri
nord for København, hvor
han inden sin realeksamen
- i en alder af bare 16 år
- på Lyngby Rådhus ud-
stillede et plakatudkast til
Flygtningehjælpen. .

Hans første egentlige
udstilling var i 1965 på
Galleri Passepartout i
København, og det er
siden hen blevet til mange
udstillinger i ind- og
udland.

Peter Lautrop flyttede
tidligt i 1966 til landsbyen
Bouqueval der ligger nord for
Paris. Hans søster boede der
sammen med billedhuggeren

Flere af dem ses på show
0den mest kendte er vel C g

' Oh 1· 011Meo s e 1x, som er en sø
afBackkara's Blu Bocelli

O
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Marinella. Ham beholdte v~

i avl i stedet for Bocelli, so~
så blev kastrat, idet Obelix
for mig er lidt bedre end
sin far. Og Obelix har også
lavet nogle meget smukke
killinger, og både Bocelli og
Obelix' linier kan nydes flere
steder i Europa.

Vi vil hermed takke Mary
Back for, at vi måtte få lov til
at eje en blå diamant.

Ønsker I at se og læse
mere om Bocelli og hans
Birmavenner så kig ind på:
www.conmeo.dk

Ungdyr
Keystone Fan The Flame
PER d 33
E: Charlotte Strange
Keystone Prints
PER n 21 33
E: Susanne & Claus Weh
nert
Gipsypride's Doffi, PER es
E: Heidi Burmester
Farfallina Di Garda, PER e
E: Kornelia Bayer
Killinger
Giulia of Kenfthis
PER n 22
E: Gianmichele Romano
Star Wars Qui-Gon Jinn
PER d 22
E: Lisbeth Kierulff
Topolina Di Garda
PER f 33
E: Kornelia Bayer
Giada of Kenfthis, PER d
E: Gianmichele Romano

det har da også ført til ~ange
Best in shows efterhanden.
I år 2002 blev han Jyrak
topkat nr. 5 kastrat.

Vi har lært, at ~e og
opdrætte birmaer pa. ve,~
h. ælp af "Learning by doing .
riet er en hård måde at lære
det på, men vi glemmer det
aldrig.

Vi har igennem flere
års avlsarbejde opnået
tilfredsstillende resulta~er,
og Bocelli var en ~f mile-
pælene i det arbejde. For
uden ham var vi ikke kommet
så langt på så få år.

Bocelli har lavet få
killinger, men de har alle
været meget smukke og
haft et unik temperament.

Kastrat hanner
Jogn-Ing's Blue Merlin
PERa
E: Margaret & Erik Gustafs-
son
S*Nightingale's One Way
Ticket
EXO n 03
E: Agneta & Johnny Øhrn
Luke Skywalker Jarnar
PER a 22
E: Miroslava Litvanova
Cocachin's Remember Me
PERw62
E: Christel Gunst
Kastrat hunner
Cecelia af Jurian, PER g 03
E: Anette Vohnsen
SW02 Daydream av Baune
PER a 01
E: Anne Hofsrud
IDP*Fina Stina's Varma
Wera, PER g 22
E: Emil Aden
Zimba J.J. of Kenfthis
PER e
E: Hedwig Kawan

sine fejl, men hvilken kat
. d t'?? Jeg harhar ikke e • ·

d r• harværet en af e 13, som
troet på ham siden den dag.
jeg så den lækre trold 6 uger
gammel. Og da jeg fik ham
som 12 uger gammel, , ar
han ikke særlig pæn. Bedst
kunne han beskrives som
"Den grimme ælling" - Men
han blev en smuk svane. Og
derfor er hans World Winner
titel også meget værd på
mig.

Bocelli er stamfar til de
fleste af vores killinger, og
han har været medvirken til,
at vi har ændret vores måde
at se på en birrna. Og med
en kat som Bocelli, kan man
kun blive bidt afat showe, og

Hanner
WW02 Freddie J .J. of
Kenfthis, PER n 22
E: Emmanuela Nardin
Siriuksen Merlin
PER ns 23 62
E: Raija Kalliomåki
Persefelis Peter Pan
PER ns 11
E: Gitte Meier
Kikica t Special Dream-
weaver
EXO as 03 22
E: Lisa Høj
Hunner
Star Wars Ryoo Naberrie,
PER n 22
E: Kornelia Bayer
Fiaba del Settimocielo
PER g 02
E: Maria-Angela & Castino
Actis Dato
lxiDixi's Made'n Heaven,
EXO g 22
E: Patrik Palm

Du Monet Tresor NFS
PERf
E: Janikke M Orø

14



•

il

FELINE BREED NUTRITION

www.royalcanin.dk

• •••••••••~

ROYALC~NIN

- .

lf)-OYAL CANIN var 'den første foderproducent, der interesserede sig for de
ru-orskellige katteracers specifikke ernæringsbehov, og nu fortsætter vi vor
forskning med at fremstille specialtilpasset næringsrigt foder til andre katteracer.

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

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

Verdensvindere
Best In Show Semilanghår
IC. Jasmin of Gentle Lions, MCO gr. VI
Opdr. & ejer: Lenka Kubova, CZ

Best In Show, Siam/OKH
WW02 SW02 EC. La Bell Leo, SIA n 21
Opdr. & ejer: Jill Back, S

16



God Morgen, Danmark... !!
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Og så lig på fald rebel - et
kæmpe tillykke til vor s
Danske Verdensvindere
- det må da sige , at \ P

et flot punktum for en tor
og flot udstilling ..
Godt gået, Danmark..

Og ja, jeg fik ikke vas ket
Tante olour. og hvi - nogen
, yn s, at hun ·a lidt Tcdret"
i hendes krav , så er det
korrekt. ~ '.len h \J o r mange
af ·eerne kunne mon se, at
lige netop hun manglede
at komme i bad .. Ikke
mange. er min opfattelse,
og det om j g svnt.es der
var vigtigt v r. at go ·e
r klame for Verdønssho ,: t
og repræ c ntere ra en.

Men alt i alt en rigtig
srod.. jov. nerv pirrende og

pændend op leve ls "· Oo-
j g vil arntidigt sige ma gc
mange tak for all de sod
komm ntarer d r kom om
lordaz n. f -a all dem som
havde s t d t.

D t arm de rigtig d j-
ligt. at vide, at I synte det
gik godt oz. at det var en
god udsend-Ise. Tak mange
gange alle .;;ammen .. :o)

• Bjørnegaard
Kæledyrenes Gdrdbut1k

Kradsetræer
Egen import af hel: unikke m,ljoerl

Lave priser og le cring Til dcren.

Julegaver
Masser af sjove Juleting I butikken

. ,., j~•~·\'•'"T .. ,
V1 bor I Kyr1119c v R:11"9-ste.d

www.bjoernegaard.dk

~1-55-----

å for en race. du står m d
der, Lene?" ..

"Det .... Det ... det .. det
er en Maine Coon .. :· .. Min
te m mc sitrede og Co lour

kunne dårligt fa v jret fordi
jeg stod og gnubbede hende
pel . for at fa min nervøsitet

·æk.
Puha. d e t v ær: te var

over. tå t og jeg må . igc en
ting. at de om ·irkelige
holdte mig gående rar Bodil
rolige natur samt Bølle og
Colour temperament.

Jeg faldt til ro og vi
fik snakket om vore·
yndlingsemne, k attcrie.
Det var rigtigt hyggeligt
at være med. Iu ve d j g
ikke hvordan andre ~ ·

0

det
- men hvis I syntes at d t
så hyggeligt ud, så kan jeg
fortælle J rat det var rigtigt
hyggeligt. Alle i tudiet var
superflinke og dejlige.

Bare det at få chancen
for at vi e sine el kede
katte og racen frem i
fjernsynet er en chance der
skal gribes. Og samtidigt
gøre noget for vores fælles
interesse - gøre reklame for
Verdensshowet! ~

jeg at tænde en cigaret. Men
det gik ikke så godt - for jeg
havde læbestift på og hver
gang jeg prøved at holde
cigaretten i munden og tage
lighteren, gled cigaretten ud
af munden pga. læbestiften.

Samtidigt med dette var
nerverne for alvor b gyndt
at melde sig ... Så jeg nejede
bare med en kop kaffe, som
jeg havde besvær med at
holde, for mine hænder
rystede som espeløv.

Mens denne seance . tod
på, kom Michael Meyerheim
ud. Han ville lige fortælle os,
hvilke spørgsmål han ville
stille os, når vi var på. Og jeg
må sige en ting-Meyerheim
er en ufatteligt behagelig
mand, som bare har ro
omkring sig. Og de 5 min,
han var der og snakkede
med os, gjorde at jeg blev
mere rolig.

Det blev tid og vi skulle
liste ind i studiet med vores
katte. Mens vi pakkede
vores katte ud og satte dem
på bordet, var der så direkte
TV filmanmeldelse, så det
var bare at holde vejret og
håbe på at kattene holdte sig
på bordet, og ikke pludselig
fik den ufatteligt sjove ide,
at skulle hoppe ned og luske
rundt. Og nej, hvis nogen
hørte det kæmpe brag der
kom i baggrunden af studiet,
kan jeg fortælle, at det ikke
var en transportkasse der
stod i vejen, men kokken
som væltede et spækbræt
på gulvet.. :o)

Bølle og tante Colour tog
det ovenud roligt. Mens jeg
var ved at gå til - troede et
kort sekund at jeg skulle
besvime, men det nåede jeg
ikke .. hihi ... for pludselig
var vi på.

Og jeg var ved at gå
fuldstændig i sort - så min
nervøsitet kom til udtryk
ved at jeg var ved at gnide
pelskraven af Colour.

Og så kom det første
spørgsmål:"og hvad er det

med en mørbanket krop og
meget nervøse tics bevægede
sig i mit hovede.

Afsted med Bølle og
Tante Colour og ind på
Hovedbanen. Nu vil jeg
lige sige at begge katte
repræsenter en ganske pæn
vægt på hhv. 7,5 kg (Bølle)
og Tante Colour på 7 kg, så
mine arme var meget lange
da jeg endelig fandt studiet
- og mine ben var fyldt med
mælkesyre da jeg stæsede op
ad trappen til receptionen.

Totalt rød i hovedet og
forpustet og nerverne hang
uden på tøjet.. Det må have
været ret komisk at se på...

Vel ankommet i recep-
tionen satte jeg trans-
portkasserne på gulvet og
der gik ikke to sekunder, så
lå der 3 piger med den bedre
halvdel i vejret og skulle
kigge katte.

Jeg fik smidt overtøjet
og fik præsenteret mig.
Alle inde på redaktionen
var meget meget søde og
rolige - og dette hjalp også
lidt på min nervøsitet. Men
ikke nok, for jeg blev nødt
til at gå en tur på toilettet
og tømme halvdelen af
Københavns vandreserver,
da jeg pludselig blev meget
tør i munden.

Da jeg kom ud blev jeg
sendt ud til sminkøren - og
hun kunne da om nogen
trylle. Hold da op - 5 min.,
i hendes kærlige hænder, og
jeg lignede noget, jeg ikke
troede, var muligt...

Tilbage igen til kattene og
til min store trøst var Bodil
landet, med sin hunkat
og bedårende killing. Og
igen kunne man ikke se
transportkasser for piger
som skulle kigge katte.

Nå, men nu var det Bodils
tur til at blive sminket, og
imens dette skete prøvede

i himlens navn var jeg havde
sagt Ja til. ..

Det eneste som holdte
mig på et nogenlunde roligt
stadie var, at jeg vidste at
Bodil Floto også havde sagt
Ja til at komme ind i studiet
med et par af sine flotte
katte.. :o)

Og nu kom det store
spørgsmål så - hvilke katte
skulle jeg tage med?? Den
første var et helt naturligt
valg, nemlig min brune
dreng og "baby" - Castle
Rock Voyager, alias Bølle.

Bølle har det dejligste
temperament og affinder
sig med alle situationer. Han
tager det hele med sindsro og
som en oplevelse.

Og hvem skulle så være
den næste? Jeg ville jo gerne
vise de forskellige farver
man kan få vore dejlige race
i - men vidste også godt at
hvis jeg valgte Coogans
DayWalker, som er creme,
ville der gå helt kage i den.

DayWalker er en fyr på
8 måneder som ikke kan
sidde stille .. Og jeg kunne
lige se billedet for mig,
at enten Bølle eller Guffe
hive toupeen af Michael
Meyerheim i direkte TV. :o)

Valgte på den anden kat
faldt på Sebasco 's River
Colour alias Tante Colour,
som er en stor tortie pige.
Hvordan hun ville tage det
var jo så spændende - men
jeg stolede på at hun ville
være sød...

Dagen oprandt og jeg
havde ikke sovet meget..
Der var ikke de spørgsmål
jeg havde svaret på hele
natten til Meyerheim om
vores race.. Alle spørgsmål
var gennemgået, mens jeg
lå og vendte mig hele natten
i sengen.

Klokken 05.00 ringede
vækkeuret og jeg stod op

Det var torsdag d. 30. okt.
og klokken var ca. 14.15. Jeg
... ad og ventede på at Peter,
min mand. skulle komme
hjem fra byen. så vi kunne
komme i gang med at vaske
katte til Verdensshow.

Verdensshow - ordet i sig
selv siger en del, men det
var første gang at vi skulle
deltage og mine nerver var
tyndslidte.

· Telefonen ringede og
Marianne Seifert-Thorsen
var i den anden ende.
Jeg tænkte straks hvad
Marianne dog ville mig, men
det fandt jeg hurtigt ud af.

Marianne stod i en
kattepine, da der var en åben
invitation til, at komme ind i
studietGodMorgenDanmark
på TV2, og gøre reklame for
Verdensshowet, og svaret til
redaktionen skulle afleveres
kl. 15.00 til TV2.

Marianne snakkede løs
og inden jeg fik set mig om,
havde jeg fået sagt Ja til, at
komme ind fredag morgen i
studiet, med to af mine katte,
som er Maine Coon'er.

Jeg lovede Marianne at
ringe til kontaktpersonen
for TV2 og melde min
ankomst.

Det var virkelig spæn-
dende, men jeg må også
samtidigtsige, atdajeghavde
lagt røret på, blev jeg grebet
af panik .. "Hvad i himlens

navn var det jeg havde

sagt Ja til??" Nervøsiteten
for Verdensshowet blev
overskygget af, at jeg skulle
ind fredag morgen og snakke
om mine katte på direkte TV.
Pludselig var Verdensshowet
en lille ting og TV2 var det
som sugede alle kræfterne
ud af mig, rent mentalt.. Jeg
må have set meget sjov ud
- siddende alene og kigget
på mine katte, mens jeg
stadig tænkte, hvad det dog

Skrevet og
oplevet af
Lene Glem.
Coogans
Maine Coon
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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

Maias. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

A

PRØGRAM VET + CAPSTAR"VET = ÆG + LOPPER FJERNES
tu~L'. ;, V I I I [ P 'f R A I

r-u ·, ~<. ttrt p

"Det er svært at være CO'--' , 1 ar man · ti Ie 0
0

utide dør
sig over det hel "

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® Vel forhindrer du æg og larver i fremover at udvikle sig

Prog ram Vel (ilrlenlll1Xl l Ind kabOOCf' Kootr ol al
med andet 01>3rasrtært pj >de
belland!es. Oosenng. Kat kg I
v.sn,J1(Jen , pakken Pakn. u
op LI 7 kg legcms,,æqt. 1 x6 tallkr.er a 2i)cl,9 mg

~~ n

l') N OVA R TI s 2100 '

En dobbeltløsning der giver pote, når loppekrisen kradser

Verdensvindere

BOX voksen
semilanghår
EC. Lisjo-
skogen's
Bishop
NFO grp 2
Opdr.:
K Johansson
Ejer: Kerstin
Skogman, S

BOX voksen
langhår
GIC.
Cara Mia Di
Garda
PER g33
Opdr. & ejer:
Kornelia
Bayer, D

BOX voksen
korthår
Pendragon's
Shalimar,
CRX grp 4
Opdr.:
Eric Reijers,
cz
Ejer:
Ulla &Hannu
Kotro-
Kervinen,
FIN

20
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Birma'er

sen.ilan i:lwr

Rai111011d

:Vt a caa.«

over n weekend - i, r hvis
man er tao- t til udlandet.
men d t giv ,r og, a et helt
andet tempo. en meget m r
h skti k stemning. Her var

øndagen en dag hvor kun
de fæ rre s te havde riog ,t
tilbage at konkurr r· om. .-å

der var b cire tid til at 11) cl'

sarnv æret og scene how t.
Så nu er ler kun tilbag

at sige: Et stort til lykk til
Felis Dani a med den flott
udstilling og tak for en dejlig
oplevelse!

Japan. Så kan d t vist ikke
bliver mere int rnationalt,
og så kan ud s t i ll i n g n
med stør L ret kalde ig
Verdensudstilling!

Nu er det jo efterhånden
meget få ud tillinger der er
afholde efter det gamle 2-
dages princip men når der
er så mange katte at kigge
på, så mange mennesker at
snakke med. så er 2 dage let
ikke for meget. Til dagligt
er det rart nok at hvis der
kan hentes 2 certifikater

Gentle Lions rød bloLched
tabby med hvidt, og BIS
6-10: Honey Bill' Tommy
Steine rød blotched tabby,
men det danske i læt kulle
findes i deres an r - kattene
selv var fra hhv. Tjekkiet og
Norge. Birmaerne havd
også meget høj standard,
og tog sig lige ledes af 2

titler, idet begge kastrat-
verdensvinderne var blå-
maskede Birmaer, og
her var der heldigvis en
danskejet kat: S"<Backkara'
Blue Bocelli, ejet af Heidi
Nowakowski blev BOX
Kastrat. Et stort tillykke til
Heidi og Bocelli! BIS Kastrat
blev Vela Carina's Valerie
fra Tyskland. Og så til aller
sidst i killingeklassen var
det endnu en blåmasket kat
der kom først i mål - ikke
en birma, men derimod en
colourpoint Ragdoll: Seierø's
Jackie Chan, opdrættet
og ejet af Dorte Seierø, fik
en meget velfortjent sejr!
Jackie er ikke blot herlig
at se på, han har også et
temperament der virkelig
lever op til Ragdoll-navnet.

Alle øvrige sernilanghårs-
racer var repræsenteret på
scenen: Der var både Sibirisk
Skovkat og Tyrkisk Angora,
Tyrkisk Van og for første
gang i Danmark kunne vi
også nyde American Curl
- en spændende race, som
vi nok skal komme til at se
meget mere til. Der var 3
Curl's på udstillingen og de
2 kom på scenen, hvilket må
siges at være et meget flot
resultat.

Alle disse meget smukke
katte repræsenterede rigtig
mange forskellige lande. En
gennemgang af kataloget
afslører at der var katte
fra Norge i nord til Italien i
syd, fra Belgien til Ukraine.
Stort set alle Europæiske
lande havde deltagere,
og resten af verden var
såmænd også med: Katte
fra USA og besøgende fra

sat, og hallen var rimeligt
fremkommelig til trods for
de mange katte og tilskuere
Hvis jeg skal anke over e~
ting var det at det ene hold
dommerringe var placeret
for tæt på scenen, da det
gav visse katte nervøse
trækninger når musikken
startede til kattecirkuset
og ellers ganske rolige dy;
blev forvandlet til tusindben
med St. Veitsdans. Vi kunne
også godt have brugt nogle
store oversigtsplancher der
tydeligt angav hvor man
kunne finde hvilke racer og
hvilke dommere, men set i
den store sammenhæng er
det petitesser.

Kvaliteten af deltagerne
- hvordan ser det så ud
med den? Mit eget fokus
var kattene i kategori II og
dem var der rigtig mange
af! Den Norske Skovkat var
især mødt talstærkt frem
- 320 katte, hvor af mange
kom fra de øvrige Nordiske
lande- niveauet var særdeles
højt, og det blev da også til
en enkelt verdensvinder,
svenske Lisjoskogen's
Bishop, en pragtfuld sort/
hvid herre, og i hvert fald
de svenske deltagere var
vist ikke spor overraskede
over at det netop var ham
der løb med palmerne og
blev BOX voksen. Flere
andre topkatte måtte bøje
nakken for fremragende
repræsentanter for de øvrige
semi-racer, de nåede aldrig
op på scenen fordi de stødte
ind i lige så smukke katte
allerede i dommerringen.
Maine Coon'erne plejer jo
nok at være gode for et par
verdensvindere, og de danske
katte holder sig normalt ikke
tilbage, og de var da også fint
repræsenteret blandt de
nominerede katte. Det blev
til 2 MCO verdensvindere,
BIS voksen: Jasmin of

Hvis vi starter med de
fysiske rammer, så var Bella
Center godt nok ikke første
valg fra FD's side, men noget
dårligt valg var det bestemt
ikke. Man kan mene hvad
man vil om beton og glas,
men der er unægtelig et
internationalt tilsnit over
BC som ikke mange andre
haller kan leve op til. Bare en
ting som udstiller-parkering
på særlige afmærkede par-
keringspladser er med til at
lægge niveauet og glæde en
garvet udstiller. Men også
hallens øvrige faciliteter
var fine. FD havde også
været rigtigt gode til at
udnytte rammerne. Det
var professionelt med en
så synligt information/
sekretariat, scenen var flot

En hel Verden i København?

Så kom den endelig.
Verdensudstillingen 2003

i Danmark. Der var meget
denne udstilling skulle leve
op til og ikke mindst den
første Verdensudstilling i
Danmark for 10 år siden i
Valbyhallen, der både var
yderst velarrangeret og
velbesøgt og generelt en
meget stor succes.

Hvad er detsåderadskiller
en Verdensudstilling fra en
hver anden udstilling? Efter
min opfattelse er det selve
størrelsen på og rammerne
for udstillingen, kvaliteten
af deltagerne (kattene) og
så naturligvis også dette
at deltagerne kommer fra
store dele af verden. Levede
WorldShow 2003 så op til
dette? Ja, også i den grad!

Af Bette
Lind Tilia
Nova's
Norske
Skovkatte

E11 del af panelet

i emilanghar

hanner. Godt der
var en stor scene.'

Albert
Kurkoioshi

dommer

.'vfaine Coon.

22



Verdensvindere Hv r a e held a ære I

24

BIS Kastrat Langhår
WW99, 00 A Pierre de Magic, PER d
Opdr.: G. Romano, I
Ejer: Hedwig Kavan, A

BIS kastrat Semilanghår
WW99, EP. Vela Carina's Valerie
SBla
Opdr.: & ejer:
Margit & Hans Bruckel, D

At være redaktør af dette
blad har sine fordele: Dead-
line er noget som de andre
skal overholde!

Om 2½ time er det præcis
4 år siden at Jenny blev født,
hun så dagens lys d. 27.11.99
kl. 16.10.

Egentlig skulle hun
slet ikke være til. Hun var
egentlig et »uheld« Hendes
mor Millie var utidigt og
uplanlagt blevet parret af
vores gamle blå han Goofy
- EC. Luna-Tick's Glorific
Goofy. 68 dage efter parring,
kom Jenny, hendes søster
Josefine og deres bror Jim-
Jam til verden.

Jennys opvækst var helt
normal og udramatisk.
Dog viste den unge dame
sin specielle personlighed
tidligt. Som det kan ses
på billedet af hende 5 uger
gammel, var hun allerede
tidligt med på den værste
og tog det helt koldt.

Jenny har altid været
en fornøjelse at udstille og
mange udstillinger er det
da også blevet til. Hun er
Europa Champion og er nu
i gang med at blive Europa
Premier. Dårlige placeringer
på udstillinger har der ikke
været mange af - hun har 5
nomineringer, 9 BIS'er på
sin vej til EC. (hvilket har
gjort hende til Årets killing i
JYRAK forrige år og til dette

års 2. bed 'te hun i
JYR' K i år. en plads
b dre placeret end sin
halv ø ter ).1 ay. ·om
r på 3. pladsen. Som

ka rat har hun ozså
klaret sig fint: 01 BI
og 2 nomineringer r
det indtil nu. blevet
til i år.

At det en, af di e
BIS er å kull blive
noget helt pecielL
hav de vi ov rho cd t

ikke regnet med. Ja.
vi var godt klar over. at
vi havde en fair chance til
nomineringen. Men mange
andre smukke katte havd jo
taget turen til Bella ent r
fra nær og fjern. Og egentlig
havde vi håbet pa at vores
fertile hun Beam ville have
taget tet n. Men det går ikke
altid om præsten prædiker
og det er da det d r gør livet
sjovt: Når noget glædeligt
uforudset sker, som man
ikke er herre over.

Dem der kender mig ved.
at jeg altid har sagt at en
WorldWinner jo bare er en
Best In Show og det mener
jeg stadig! Men hvilken Best
In Show! At stå oppe på den
meget flot p ntede scene
og se de kendte ansigter
iført deres stiveste puds
er noget meget specielt. At
mærke den varme som alle i
salen udtrykte med de store
klapsalver og hurra-råb og
at der er musik, projektører
og den der »helt rundt på
gulvet følelse«, er nu noget
særligt.

Jeg vidste godt at Jenny
ville tage det i »stiv pote«
så at sige, men jeg var nu
alligevel mere observant
på hende end jeg normalt
er på en »almindelig«
udstilling: Kunne hun nu
klare al virakken? Og ja,
jo mere alle klappede jo
mere stod den lille fis og

viste ig frem på sin »fars«
skulder, hun er Lars kat
og d ,t er jo ikl e ud n grund
hun har fået kælena ·net
»po ·c slænska ten« af man-
ge udsti11ere. Og listen af
kælenavne er nu blevet
udvid t. Hun kend s nu
oaså ·om »fars Iolkevog n«
- W\ :-)'.

Slu t te l ig t vil jeg sige
tusind tak til: -Ie n nv '
steward Lykl e _ fad en orn
præsentered -Ie n ny som

n dram, I har bare k mien
kørende I to.

Og tusind mange tak til
a Ile J r som både på . 1 ve

d· gen og eft rfolgende har
s endt o hilsner i form af
mail s. b r ev e og telefon-
opringninger.

Tusind tak til min
hov edldub JYR K. båd for
de m g t mukke blom t r
og for at I om en . p ciel
overraskel 'e hal' ti lfojet t

banner på w \\ .racekatte.dk
ogomtal npåJYRAK' egn
hjernrn eside.

Og na tu r li g vi tak til
hov d p e r s o rie n: WW03
EC./IP. Luna-Tick' Jenny
Juniper. Danmarks for te
verdensvinder abys 1111er
- flot gået lille to !

Af Marianne
Sei er -
T orsen
Luna-Tick
r vssin · ere



I forbindelse med verdens-
udstillingen synes vi i redaktionen
at det kunne være interessant
at have et interview med vores
meget aktive og yderst populære
præsident for FIFe. Da Eric
Reijers ikke ligefrem bor rundt om
hjornet. sa er interviewet foregået
pr. mail og pr. telefon.

De der har modt Eric Reijers
ved at han har en masse på hjertet,
det har han også haft i denne
ammenhæng. så interviewet er

delt i to: I dette nummer bringer
vi en oversættelse af de svar han
har givet på spørgsmål, der går
konkret på verdensudstillingen. I
næste nummer kommer der et langt
og fyldestgørende interview med
FIFe's præsident I kan alle allerede
godt begynde at glæde Jer!

På hvor mange verdens-

udstillinger har· du dømt?

Jeg har dømt på WS i
Milano i 1999. Året efter var
verdensudstilling i Prag og
da jeg var en af arrangørerne,
dømte jeg ikke det år. Men jeg
dømte i Augsburg i Tyskland og i
Helsinki i 2002 og endelig nu her
i København, så ialt har jeg dømt
på 4 verdensudstillinger.

Er der nogle oplevelser fra de

forshellige verdensudstillinger

som du gerne vil fremhæve?

Naturligvis adskiller de
forskellige verdensudstillinger
sig fra hinanden, men endemålet
er altid det samme: Flottte,
velorganiserede udstillinger som
er god PR for hele katte-verdenen,
men naturligvis mest for FIFe.

Hvad synes du egentlig om
verdensudstillinger som ide?

Er det virhelig "creme-de-la-

creme" hattene som ender i de

forshellige hategoriers panel?

Nej, desværre er det ikke
sådan. Verdensudstillinger er
åbne for alle katte som gennem
en minimal kvalifikation, har
opnået at kunne komme ind på
udstillingen. Jeg ser desværre for
ofte at top-kattene ikke engang er
blevet nomineret.

Hvor gode er udstillerne til

at holde humøret højt når deres
kat taber?

Generelt set så synes jeg de
klarer det fint. Men ingen kan
jo lide at tabe. Når jeg selv står
på den anden side af bordet
som udstiller, så vil jeg da også
gerne vinde. Man vil da altid
gerne gå hjem med mere end blot
certifikatet.

Naturligvis kan man en gang
imellem se en kat tabe, som ikke
burde tabe. Det har jeg da også
oplevet som udstiller.

Man kan ikke altid være enige
med sine dommer-kolleger. Men
det er jo som demokrati, hvis 51 %

af befolkningen siger ja til noget
som du er uenig i, så kan du jo
ikke gøre andet end at acceptere
dette.

Er folk fra visse lande bedre
tabere end folk fra andre
nationer?

Jeg tror ikke at nationalitet
har noget med det at gøre. Men
skandinaver er nok bedre til at
holde masken, men derfor kan de
jo sagtens være ved at koge over,
man kan bare ikke se det:-)

Lad os være helt ærlige, det er
aldrig rart at tabe. Hvis du synes
det er fedt, så gemmer du jo nok
på en lille masochist indeni!

Hvor godt var verdens-
udstillingen i København
arrangeret i forhold til
tidligere verdensudstillinger?
Var der noget som kunne have
været gjort bedre?

Nej, jeg synes ikke noget
kunne have været gjort bedre.
Verdensudstillingen i København
er den bedst organiserede ver-
densudstilling til dato, som jeg
har været på. En stor flot og
smukt pyntet udstillingshal, de
bedste forhold for dommere og
stewarder.

Især vil jeg godt fremhæve Best
In Show: At lade d 4 formænd
for de fire kluber køre Be t In
Show var en fantastisk ide, og
præmierne til verdensvinderne
var fantastiske. Og igen set fra
en dommers synsvinkel: Hotellet
og gallamiddagen fortjener at blive
fremhævet.

Synes du at kvaliteten på de
katte som du dømte var bedre,
end den er på almindelige
udstillinger?

Kvaliteten var som den er
på verdensudstillinger: Kattene
er egentlig ikke bedre eller
dårligere end på almindelige
udstillinger. Sandt er det jo at
man ikke uddeler mange MG'er
eller diskvalificerer kattene på en
verdensudstilling. Kattene har
jo trods alt kvalificeret sig for at
deltage på udstillingen, så man er
mere tilbageholdende.

Tag f.eks. dette års Best of
Best, den blå abyssinier han. Jeg
var den første dommer i FIFe
som gav ham BIV og nominerede
ham. På det tidspunkt havde han
deltaget på ca. 8 FIFe udstillinger
uden nogensinde at have været
nomineret før. Måske er det
hans type som ikke appelerer til
mange FIFe dommere. Jeg syntes
allerede første gang jeg så ham,
at han var helt unik og det er
inklusiv hans fejl. Og åbenbart
gav mine dommerkolleger på
verdensudstillingen mig ret.
Det morsomme er, at jeg faktisk
måtte overbevise hans ejere om,
at de skulle komme på denne
verdensudstilling (nu er der måske
nogle som bliver vrede på mig:-)

Hvordan synes du stem-
ningen var på denne verdens-

udstilling?
En helt fantastisk atmosfære.

Der var udstillere fra mange lande
og alle var enthusiatiske.

Hvordan uælge r h.ui lh e t
land som er vært for ver-
densudstillingen? Har FIFe en
plan som man arbejder udfra
- et år er uerdensu.dstillingen.
i den nordlige ende af Europa
og året efter er det et land i

sydeuropa, som er vært?
1 ej, d værre er der ikke

en plan. Medlemmerne af
FIF an øg r om t år for ver-
d n udstillingen og når et år er
ledigt så får de det år.

Det ville være en god ide,
fremover at gøre det på den måde
som pørgsmålet lægger op til,
men det \ il blive vært at blive
enige. Kan man dele Europ op i
nord/ yd/ø t/vest? Man kan jo ikk
tvinge et medlem til at afholde
verdens ud tillingen. For at afholde
et sådant arrangement k æver
det at man har de finansi Ile
muligheder og også har den kare
af frivillig arbejdskraft som et
sådan tort arrangement kræv r.
Verden ud tillingerne er planlagt
frem til 2013, på nu værende
tidspunkt.

Hvilken indflydelse mener
du at verdensudstillinger har
haft på katteverdenen?

Jegsynes atverdensudstillinger
har bragt mere godt med sig, end
skidt: Verdensudstillinger bringer
folk fra forskellige lande sammen
og kan være m d til at skabe
nye gode kontakter på tværs af
landegrænser.

Det eneste negative jeg kan
komme på er, at det er frygteligt
dyrt for folk fra andre lande, end
værtslandet, at deltage. Jeg tror
at FIFe verdensudstillinger er
godt for FIFe's image, at det er
helt unikt at vi har mulighed for
at få så mange mennesker fra
så mange forskellige lande til at
tilbringe en week-end sammen.
Og at det er muligt i de store
rammer som en verdensudstilling
er, at organisere og gennmføre så
smukke udstillinger.

Jeg ved at Catherine Bastide
(all-round dommer fra TICA og
LOOF og profesioneljournalist) vil
skrive en sammenlignede artikel
om FIFe verdensudstillinger CFA
International og GCCF's National,

jeg kan dårligt vente på at artiklen
blive trykt. jeg elæ dcr rn i z
rn get til ar læs d n. Catherine
Ba. tide ar meget imponeret over
\ orden. ud. tillingen i Københa 'D.

så imponeret at hun ov rvejer at

flytte ov r til FlFe.
J g ved at der bliver talt om

at mange af verden svi n d er ne
oftest er katle ·om er opdræ t"

af dommere..Jea tror der findes
et enkelt ~ var pli dette: For
det for ste er de i ~k a n d r
udstilllinger i FIFe i den week-
end om ve r de n s u d s t i l l i n ze n

fholde . det betyder at domm ·
har en re 1 mulighed for . elv at
være udstiller i d nne w ee .- ·

nd. For det andet syne jeg det
er helt normalt. ae domm r -o
er aktiv opdr tter oa udstillere,
opdr tter katt cl r lig~ r tæ op , f

tandarden for cl r ·ae . D vill
gentlig v re en mul m rsornt.

hvi du om dommer der domm r
mange mukke katr . ikl e · lv er
i tand til at skab mukke katte,
m d et tort. potentiale fo · al
vinde. Samtidig er det. oft sådan
at domm 're domm r koll g l"'

katte hård r . end d <lommer
andre ud tilleres ka tt .

Har erdensudstil l in.g e r
betydet at katteverdenen som
en helhed, har bevæget sig
fremad? Her tænkes især på
de tidligere ost-europæiske
lande.

Jeg har svært ved at svare
på dette pør gs m å l.. .. J g er
ikke ikker på at al udvikling er
udvikling for det b dre. Europa
er gradvist ved at blive en amlet
kultur, med en McDonald på
ethvert gad hjørne, hvor mange
nationale traditioner for vinder ...
Jeg har meget blandede følelser
omkri.ng dette.

Når man ser på hvor
mange katte der deltog på
verdensudstillingen, synes du
det ville være en god ide at have
BIS &BOXi klasse 12og ll?Og
måske et "Best OfBreed" show
på scenen?

Dette er bestemt ikke
dårlige ideer, men de skal
naturligvis komme af de rette
kanaler som et forslag til FIFe's

27
Eric Reijers med en sod lille orientaler killing han domte pa WS 2003

Interview med Eric Reijers
Oversat af Marianne Seifert-Thorsen
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Icaro ·temisa .. .F'O
grp 3
E: Carmen Be ·mejos ·
Paco Panea

amikaze's Fi1 dus F~· ·
xtco grp 1
E: Mari' nne .Iensen
D spina Feli Pol r s.

l\FO grp
E: E. F. Waiz
Ari tocat Gyld nlo ve.
. •FO !!1.·p 6

E: Carli Hc kk 'l' lp
Europa's L tin Danc r,
~ FO grp :2
E: Len Lock
Zac Obcli_· , ~FO gr 7
E: usan , amilla
Zin iel
Killingel'
Han y Hill ~ Ir B ·1n.

MCO rp ·
E: Anette "i\folchior
Galla iberian Star, TB
grp 3

E: Nadezda Tomkova
My ter· Coon s Stoplight
Cool r, MCO grp 4

E: Gitte Sko dal
Lancelot de la Forg
NFO grp 1
E: J. Pillonel-Monn y
Gandalf 03-029, NFO
grp 3

E: Renate Syltern
Tue Sai-Savert, SBI n
21
E: . nette Karnpf
Siriuksen UrbanCurl.
ACL grp 5

Satu Hamalainen &
Marika Nystrøm
Fladbergs Balder. FO
grp 2
E: S & H Gundel
Ikaro:::. de Shattea.
SBia
E: Kirsten Bjelke

til in en
r 00

Kast at hunner
Tiridoir Adairaz DM.
R G a 03

E: Outi -Ialo
\ ala Carina Valentina.
SBI a 21
Margit & Hans Bruckel
Backaara' Tabby Tiffy.
SBI f 21
E: Lise-Lott Tufves on
B rgan ius Sjoukje. 11FO
grp 4
E: Pieter Kip

t ika t s Bjork. FO
grp 3

E: Camilla Stausholm &
Jacob Hansen
Løvehulens Black Mazic
Woman. MCO grp 1
E: Jaana & Jouni
Nurrni
Moa's RH Lady
Bessborough NFO grp
8
E: Monica & Arne
Adolfs on
Backkara's Nora, SBI g
E: Nanna & Flemming
Mikkelsen
Sebasco's Malaika, ICO
grp 5
E: Hanne Vergmann
Citizen's Very, SBI c
E: Lena Harsten
Ungdyr
Arctic Coon Aunt Mary,
MCO grp 3

E: Kathe Høyer & Jan
Barø
Jylland's Je se James.
NFO grp 1
E: Anne Nielsen
Soyadi's Cizre, TUV d
62

E: A Andreasen & N.
Balle
Kirsikan Fralle, NFO
grp 4
E: Kirsi Ovaskainen &
Jesse Karlsson

u

ominerede Semilanghår

May Gamgee Feli Au
dax. :po grp 6
E: Sari Sinkko
Francesca' Af odit . SBI
n 21
E: Anette Lundin
Lindow's Felicitv. SBI
C 21
E: Clau Han en
Backkara' Marinella,
SBin
E: Heidi Nev akowski
Starkad's Cassiopeia.
NFO grp 2

E: Jeanett Dahl &
Torben Bang
Kastrat hanner
Simpsalacoons Wolf-
maine Jack. MCO grp 3

E: Monica Jonsson
Shengo Maurice, SBI a
21
E: Charlotte Nissen
Hofnar Felis J ubatus,
NFO grp 9

E: M Hemmingsen & C
Jensen
Danish Designs Sassario,
NFO grp 4

E: Elaine Derry & John
Kristensen
Trinity's Xtremely
Xclusive, SBI d
E: Siri Steen & Marie
Dalerstedt
Doanto's Darknight
Thornbjerg, MCO grp 1
E: Christina Nordentoft
Windward D Yana, SBI
n 21
E: Marianne Friederich
Glomstaskogen's Atlas,
NFO grp 6

E: A. & M. Lundgren
Masa'itana Shetaan,
MCO grp 5
Edith Duarte-Gudet
WWOO Dino von Birkvel,
NFO grp 2
E: Mette & Flemming
Welsch Riis

Hanner
Løvehulens Bounty
MCO grp 3

E: Jaana & Jouni Nur-
m1

Bear-Sun, ACL grp 7

E: Saut Harnålåinen &
Marika Nystrøm
Shen Bay Alwaro, MCO
grp 4
E: Alena Krizkova
Carl Gustav Hamilton Fe-
lis Jubatus, NFO grp 4
E: Jette Eva Madsen
Danish Designs Grand
Brut, NFO grp 3

E: Janne Kellari & Mari
Anne Kosku
Løvehulens Zulu, MCO
grp 1
E: Rita Henriksen &
Poul-Erik Pedersen
Godfather's Quo Vadis,
MCO grp 8

E: Seijja & Pauli -Iåntti
Chewbacca's Reddie
Eddie, NFO grp 6

E: Minna & Kjeld Krogh
Great Dane's Dispater,
MCO grp 5

E: Jeanette Friberg
Anemon's Argostino,
SBia
E: Aase Nissen
Hunner
Trinity's Nirvana, SBI b
E: Siri Steen & Marie
Dalerstedt
Alhambra Rosa Glauca
JW, TUA grp 8

E: Linda Knyova
Florian's Hot Shut, MCO
grp 4
E: Rita Henriksen &
Poul-Erik Pedersen
Berit von Langeln, NFO
grp 4
E: Rosemarie Haak
Killix Cindy Crawford,
NFO grp 3
E: Dorte Varup

Ungdyr
Sphinx Englesang, SIA f 21
E: K. Foldager & K. Hansen
Flyaway Absolute Alien ORI b
E: T. Lindvall & H. Tep~onen
Sweet Cat's Nights in White Satin,
SIAn
E: Annelise & Erik Nissen

Killinger
Jackpott's China Moon
ORI ns 22 '
E: Jane Thurah Nielsen
Limerick's Tassa, SIA n 21
E: Michael Gahle
Jealeous As You Can Be Verde
Antico, SIA n
E: Yvonne-Natascha Heum

en verdensudstilling er n
særligt? oget

Man føler helt sikkert et stø
l'l'e

pres og et større ansvar. På
h 1 k . k . o et

e t pra tis mveau sa tager d
pænere tøj på end ellers man sl ~
m~dbringe. flere jakkesæt, pæ~:
skjorter, shps osv. Og et specielt
sæt tøj til gallamiddagen.

Normalt er jeg meget træt
når jeg har siddet og dømt på
udstillinger, men efter dette års
verdensudstilling var jeg virkelig
brugt op, jeg følte at jeg havde
givet alt hvad jeg havde i mig.

Jeg vil gerne her afslutningsvis
sige tusind tak til alle i Felis
Danica som har arbejdet så hårdt
i så lang tid, for at gøre denne
verdensudstilling til en af de mest
mindeværdige verdensudstillinger
der nogensinde har været afholdt!
Jeg nød det til fulde og som FIFe's
præsident er jeg meget stolt af at
Felis Danica som FIFe medlem
organiserede dette verdens største
verdensudstilling så perfekt. Well
done!!!

Nominerede Siam/OKHr

Kastrat hanner
Jackpot's Erasto, ORI n 24
E: Jane Spiegelhauer
La Bell Urban Usling, BAL d 21
E: Leif Mithander
WW02 Kattilan Johnny Guitar,
SIAc
E: M. & H. Merras

Kastrat hunner
Wee-Ko's Kissing an Angel,
SIA g 21
E: L Madsen & J Andersen
S*Sandvretens Melody, SIA n
E: Frida Marklund

nr. 2 i top-10 kan sagtens være
netop denne EX2 hunkat. Måske
skulle man overveje at indføre
et reserve CAC og at 6 reserve
CAC'er er lig med en Champion
titel? Min eneste frygt i dette
er. at der vil være dommere som
a~tomatisk vil uddele reserve
CAC'er og ikke gemme det til
de helt specielle tilfælde hvor 2
ligegode katte kæmper om det
samme certifikat.

Er stemningen blandt
dommerne anderledes på en
verdensudstilling, end den
normalt er?

Ja, naturligvis. Alle er en smule
mere nervøse og oppe på dupperne
og er samtidig beæret over at
blive inviteret til at komme og
dømme på verdensudstillingen.
Stemningen blandt dommerne i
år var helt i top!

Er du som dommere mere
nervøs når du dømmer på
verdensudstillingen, end du
normalt er? Eller er du i et
bedre humør, simpelthen fordi

Hanner
Bellamis' Finlandia, ORI b
E: Dorte Kaae
Tachimas Red Fire and Ice,SIA d
E: Achim Giloy & Thomas Schult
Kattilan Jerry Cotton, SIA b 21
E: Toni & Jaana Mattson

gene ralforsamling. I nogle lande
find s der allerede BIS for hanner
og hunner i killing/ungdyr klas-
serne. men det er nationale
regler. Dette burde. hvis det blev
en FIFe-regel. ikke kun begrænses
til Yerdensudstillingen. men burde
gælde på alle FIFe udstillinger.

Der er mange ting som vi
bor overveje at forandre på
FlFe ud tillinger. for at gøre
udstillingerne mere attraktive.
F.eks. det vi gør med vores EX2
katte.

Som dommer kan du f.eks. have
2 helt fantastiske Brite hunner i
klasse 9, du skal vælge den ene
fremfor den anden men din EX2
kat er stadig bedre end alle de
andre hunner du har dømt i alle
de andre klasser og racer. I FIFe
er det jo sådan, at når katten har
fået sit EX2. så er dagen forbi for
denne kat. Det er ikke sjovt hvis
dette sker kl. 10.15 og man selv er
udstilleren.

Personligt kan jeg godt lide
CFA's top 10 ide. Dommerens

Hunner
Anatolian Gemini Merlin, SIA g
E: Jukka Aaltonen
S*Oano Adi Gallia, SIA a
E: Malin Nordling
Ju-Pee-Do CJair de Lune, SIA n
E: Birgitta Schmidt
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En weekend i november 2003 på
Amager .....

Racepræsentation af iam IOKH i Royal Cauin s stand pa \ erdonsudstilli nsien

Katte med samm EMS-
nummer sad ikke v d sid n
af hinanden i burr kk n. Et
hensyn fra arrangorern
side overfor enhv r ud tillor.
der for trækker at have ine
katte samlet. Og en ærgrel e

for en besogende, der gerne
vil se alle 17 )G'{ YY i rap.
Det er ikke til at gøre alle
tilpas.

En enkelt side i kataloget
visende en halplan kunne
have været en stor hjælp
til et så stort arrangement.
De halplaner, der var sat
op, var måske for små og
jeg må tilstå: jeg så dem
aldrig. En kæmpe halplan i
indgangspartiet er et mu t
for enhver arran gør det
være sig en hus-og-hjem-
udstilling, en turistmesse
eller en katteudstilling.

I den hal, jeg koncen-
trerede mig om, var der
stor variation i bredden
på gangene. Det gav stor
trængsel i nogle gange og
pæn plads lige ved siden af.
Der var mangekatte, der ikke
fik den opmærksomhed og
beundring, de fortjente. Det

udstillede katte. Hvor var de
kendte store bogstaver der
"plejer" at guide udstillere
og besøgende på ret kurs?
(række A, B C, ..... ).
Burplanens pointe forblev,
for ikke bare mig men også
for andre besøgende, lukket
land. Sammenhængen gik
aldrig op for mig og det var
ærgerligt.

Noget sent opdagede
jeg de bannere der var
hængt (for højt) op. Herligt;
der var også kategoriens
katte på den anden side af
midtergangen ... val' der et
banner eller flere, der ikke
var blevet hængt op?

Jeg kan ikke lade være at
tænke på de udstillere, der
"med nerverne udenpå" har
skullet finde deres bur(e) i
de første timer på denne
store dag. Hertil kan tilføjes
at indlæg på mailinglister
taler deres t) delige sprog
om, at dette arrangement for
mange besøgende har virket
uoverskueligt og måske så
uvant, at oplevelsen ikke
blev så optimal som håbet
og ønsket.

radio og TV. Især et flot
indslag i TV2 fredag morgen.
Flot og kompetent deltagelse
af to katteejere og deres
katte efter vistnok hurtig
udrykning. Jeg optalte 2½
side med "hvad der sker i
weekend'en" på den lokale TV
station Lorrys hjemmeside.
Udover konkurrencen i Bella
Center var der særdeles
stor aktivitet i Københavns-
området. Masser af gratis
arrangementer og alt for
mange mod betaling. Og så
var der da vist også en del
forretninger, der i denne
weekend holdt søndagsåbent
med lokkende tilbud som
start på julehandlen.

Når man gerne vil have
det hele med, gælder det
om at stå tidligt op. Mine
katte var tilfredse med at
få at vide, at de kunne blive
hjemme men de troede ikke
på virkeligheden: at jeg nu
igen skulle ud af huset en
tidlig lørdag som jeg havde
været det de sidste 4 lørdage!
(3 arbejdslørdage og så lige
udstillingen i Gevninge 14
dage før).

En stor forventning til
denne weekend i november
gjorde, at vi, bilen og jeg, var
fremme ved Bella Centers
parkeringsplads ved 8.30
tiden. Den forhal, jeg kom
ind i var fuld af mennesker.
Et lokkende og spændende
scenario. Inde i hallen (den
ene af to fandt jeg senere ud
af) havde jeg mit eget private
orienteringsløb kørende.
Hvor var gruppe 4? Hvor var
siameserne, orientalerne,
balineserne og javaneserne?
De katte, jeg skulle "dække"
for KatteMagasinet.

Jeg opgav totalt at
finde katte af slagsen og
gik på jagt efter kendte
ansigter fra min gruppe 4.
Det lykkedes da heldigvis
og glad var jeg. Men her i
burrækkerne for kategorien
var det meget svært at få
overblik over de ca.100

ens egen race og andre
der har ens bevågenhed'.
måske præsenteres nye'
hidtil ukendte racer. Hertii
kommer, at der på så stor
udstilling er en ganske egen
stemning skabt af mange,
mange mennesker der
kommer med forventning
i bagagen. En forventning,
der omskabes til glæde,
måske skuffelse. Så man-
ge deltagere i en konkur-
rencesituation kan ikke
andet end skabe en elektrisk
atmosfære.

Der må være tale om et
stort forarbejde gennem
mere end det sidste årstid.
For arrangører og for ud-
stillere. De sidste har haft
travlt med at kvalificere
deres katte for, som FIFe's
president Eric Reijers
skriver i katalogets forord:
"Only the most beautiful
and most succesful cats are
allowed to compete; cats that
are at least International
Champions or cats that
have achieved a Best in
Show or a Best in Variety".
Jeg tillader mig at tilføje, at
de neutraliserede katte skal
have opnået tilsvarende
placeringer.

Huskattene må vi
ikke glemme; de har også
kvalificeret sig og er i
parentes bemærket manges
første kærlighed til denne
dyrerace. Mange mennesker
har udover racekatte en eller
flere huskatte gående rundt
derhjemme til daglig glæde.

En stor pressedækning
vakte heldigvis manges
interesse. Plakater var sat
op i København og andre
sjællandske byer, der var
annoncer og artikler i
landsdækkende og lokale
aviser. Der var indslag i

i øst. Fra Finland i nord
til Italien i syd. Udstillere
kom fra lande med store
geografiske afstande samlet
med eet formål: At udstille
deres kattepå en Felis Danica
verdensudstilling og mange i
håb om at komme hjem med
en verdensvinder.

"Hvorfor" er spørgs-
målet, jeg stiller mig.
Hvordan adskiller en
verdensudstilling sig fra
internationale udstillinger
det være sig i Danmark,
Sverige, Tyskland, Hol-
land....

Måske er forklaringen,
at der er mulighed for at
møde en mængde katte af

Årets store begivenhed.
årets med længsel imøde-
sete kattetræf, årets store
kulmination efter et kæmpe-
forarbejde. Endelig igen en
verdensudstilling i Danmark
10 ~~ ar efter den allerførste i
april 1993.

Denne weekend i novem-
ber kom alverden til Bella
Center i bil, med fly, med
tog og metro, med taxa og
med store forventninger til
smukke katte, oplevelser,
spænding, vennetræf og
meget andet.

Katte fra ca. 20 lande
havde meldt deres ankomst;
i alt lige omkring 1400. Fra
Spanien i vest til Rusland

Af
Kirsten
Buna
Astrakhan
Siamesere
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Af Lars
Seifert-
Thorsen,
Lu -Tick
abyssin · ere

P 1 n og Tj kkiet var vi
en international skare der
amlede i forhallen tidligt

lørdaa moraen.
Udstillingen gik igang

og for mig var det kun el
pørg ·mål om at ho de

benene i gang og hele tiden
cirkulere rundt, indsamle
bedømmelse edle · oa, kaffe
div. småting eft rhanden
som der blev brug for dem.
Alt i alt ikke narret der
adskiller i0· fra jobbet om
hef teward på en almind lig

ud tilling. bort et lige fra at
d af tand der e · i B Ila
Cent r. er en h l del storre
end i en port hal.

Med lørdag n bag os ble
d t tid til at g nn mfør ~ Bes
in Show hele ondagen.

Best in Show o pl v d
jeg mest. tående n denfor
scenen, hvor jeg kunne nyd
den særdeles prof ssion Ile
måde som alle katte ble
håndteret på. Indim Ilem
måtte jeg dog lige om i BI -
ringen hvor Car ten Lass n
og Flemming Welsch Rii fik
det til at glide så alle var klar
med kattene når jeg kom og
kaldte dem frem som kulle
på scenen.

Til allersidst var det helt
spontant at stewarderne
dannede espalierved trappen
ned fra scenen da Best of
Best blev præsenteret.

Jeg tror aldrig at jeg
vil glemme den følelse jeg
havde i maven, da det hele
var overstået og stewarderne
modtog et fantastisk varmt
bifald fra publikum.

Tak til alle stewarderne!
Det var super godt og
professionelt arbejde det
blev lavet af Jer alle Jeg
ved godt at jeg allerede har
sagt og skrevet det til Jer,
men I skal lige have det en
gang til: Jeg gør det gerne
igen sammen med Jer.

Smukt arbejde!

0

at skrive ud på den dan 1
stewardli te på Int rn ttet
kom der m aget hurtigt
tilmelding r fra n ma se
danske steward "r. a da
WS hjemme iden om op at
køre og folk i udlandet blev
bekendt med den pecielle
rnn il a d r e e man kunne
melde 1g om teward på
var der allerede næ ten
fyldt op. D rfor oprettede
jeg en venteliste og meldt
så tilbage til de tilmeldte
efterhånden om d t vi t
sig at der var brug for d m.
Heldigvis var der meg l stor
forståelse for at der ar en
sådan venteliste det er trods
alt noget specielt at være
steward på et WS fr m for en
almindelig ud tilling, hvor vi
ganske ofte har problemer
med at finde de idste 2-3
stewarder.

Sideløbende med at
tilmeldingerne kom i en
lind strøm var der andre
ting der skulle planlægges:
Opsætningen af dommer-
ringene, skulle vi have kitler
eller noget andet (og hvordan
skulle de se ud) og en hel
masse andre mindre ting.
Her vil jeg gerne benytte
lejligheden til at takke Grant
Trotter fra Royal Canin &
Ole Amstrup for et særdeles
godt med- og modspil til at
få disse ting til at falde på
plads.

Fredagen før udstillingen
var jeg med til at sætte op
i Bella Center. Flemming
Welsch Riis og jeg fik gjort
dommerringene klar mens
Carsten Lassen blandede
Virkon-S.

Endelig blev det lørdag.
Stewarderne var på plads,
Bella Center var sat op til
narrestreger, dommerne var
ankommet og vi var klar til
at gå igang. Med stewarder
fra Danmark, Sverige,
Norge, Tyskland, Holland,

I februar/marts måned i
år, blev jeg af Felis Danica
spurgt om jeg ville være
chefsteward på WS og
det krævede ikke megen
betænkningstid inden jeg
sagde ja til jobbet.

Det stod hurtigt klart for
mig at vi skulle bruge rigtig
mange stewarder, så mange
at vi formentlig måtte gå
til udlandet for at kunne få
tilstrækkeligt mange.

Jeg besluttede at jeg
ville give danske stewarder
positiv særbehandling, dvs.
at jeg først og fremmest
ville bruge danske ste-
warder og "fylde op" med
udlændinge efterhånden
som det blev nødvendigt.
Samtidigt besluttede jeg
at der ikke skulle bruges
1. gangs stewarder, og at
stewardernes ønsker om at
gå hos bestemte dommere
eller racer/farver i videst
muligt omfang skulle efter-
kommes. Det skulle senere
vise sig at være et større
puslespil.

Allerførst skulle jeg have
en ide om hvordan det skulle
gennemføres og der kom
hurtigt en tilbagemelding
fra Ole Amstrup om at der
skulle være 2 stewarder pr.
dommer, altså skulle jeg nu
bruge mindst 40 stewarder!
For at kunne styre et BIS
med så mange stewarder
traf jeg beslutningen om
at stewarderne skulle gå
på scenen med de katte
som "deres" dommer hav-
de nomineret. Eneste und-
tagelse ville være hvis de selv
havde en kat nomineret i de
samme paneler. Principielt
går en steward nemlig ikke
på scenen med en hankat,
hvis han/hun selv har en
hunkat nomineret og vice
versa.

Hvordan skaffer man så
lige 40 stewarder? Jo, ved

Chefste
o~gave:_ At præsentere sig
sa optimalt som muligt
af de. mange stewards der
OGSA gjorde et utrolig godt
job denne weekend. Intet
godt show uden et godt
stewardteam.

Standene var på plads.
Ikke så mange og så spæn-
dende som jeg har oplevet
det før, men det kan jo
sagtens skyldes atjeg ikke er
begynder udi denne sport.

Forplejning? Der var de
sædvanlige endeløse køer
til dyr mad og drikke; det
hører sig vist til!

"Mine" katte, siameserne,
orientalerne,etparbalinesere
og en enkelt javaneser var
en stor fornøjelse. Meget høj
kvalitet over hele linjen med
en enkelt undtagelse. Nogle
kendte jeg i forvejen, nogle
havde jeg ikke mødt før live
men kun set på fotos. Efter
dette show har jeg dem på
nethinden på en anden
måde.

Jeg fik en af de helt
gode oplevelser søndag
eftermiddag, da en af
mine gamle venner hen på
eftermiddagen kom forbi med
en kasse bedømmelser der
skulle lægges ud på burene.
En af de udstillere, der har
været med i mere end en
menneskealder syntes "det
gik noget langsomt med at
få bedømmelser ud så...". Se,
sådan skal det være!

Jeg håber at kunne
bevare interessen for denne
fascinerende verden befolket
af smukke dyr, entusiastiske
opdrættere/udstillere ligeså
langt op i årene som min ven
har kunnet!

PS - er et "partoutkort"
en overvejelse værd? At være
villig til atbetale 50 kr lørdag
og igen søndag ( læg hertil
evt. parkeringsafgift 2 x 30
kr = 60 kr) vidner om stor
interesse for kattesporten.
Jeg er glad for at have
sådanne venner og kunne
godt unde dem lidt rabat!

annonceret på engelsk.
Flottekatte,værdigeverdens-
vindere. Fire verdensvindere
til Sverige og to til Finland
for kategori IV. Flere af dem
havde titlen i forvejen. Som
WW 02, som SW 02 og SW
03.

Jeg nåede ikke at se alle
shows men kom til igen hen
på eftermiddagen, da Best-
In-Show havde fundet sin
endelige form. Annoncering
på både dansk og engelsk
f.eks. Det sidste show for
korthårsgruppen blev en
stor oplevelse. Hele hallen
summede af veloplagthed,
glæde, entusiasme og gode
vibrationer. Især da en
danskopdrættet og danskejet
verdensvinder blev kåret.
Chefstewarden tog fri et par
minutter og præsenterede
sin vinderkat der fik et
formidabelt bifald.

Den flotte finale med
udstillingens bedste fer-
tile katte i indbyrdes kon-
kurrence vakte jubel. Vores
fire hovedklubformænd rn/k
i festdress fremviste hver sit
vinder-emne og udstillingens
bedste kat blev kåret, fejret,
begavet i de prægtige om-
givelser der for et par dage
var fremtryllet i et par
kedelige haller. Rødt, hvidt
og sort som de gennemgående
farver. Scenen var flot og
stilfuldt pyntet med blomster
sat sammen med et udvalg
af efterårets overflod. Røde
æbler og andet godt. Hertil
lyste grønne (ægte) bregner
op. Det var meget, meget
flot.

Og kattene, der kom på
scenen, får al den beundring,
jeg kan finde udtryk for. I
dette larmende halmiljø med
de mange mennesker, de
stygge højttalere, de mange
indtryk ovenpå en rejse til
Dronningens København
var de fantastiske.

Rolige, værdige, samar-
bejdsvillige showkatte med
gehør for det, der var deres

har vi oplevet for men på en
verden udstilling som denne,
hvor der er store halområder
med darlig udnyttelse af
d dyre kvadratmeter,
vækker det undren og
ærgrelse hos udstillere og
besogende. En anden anke:
Et så stort arrangement
som dette kræver vel flere
hojttaleranlæg men det
var forvirrende med flere
kørende samtidig. Det var
måske i nogle tilfælde for-
klaringen på. at mange
katte blev "efterlyst" over
højttaleren fordi de ikke
var kommet til bedømmelse
i tide?

Dommerringene (her med
en tendens til at være meget
tætpåhinanden) samler altid
mange tilskuere. Hvis det
"kører" i en dommerring er
det en fornøjelse for dommer,
stewards, katte og tilskuere.
Sent lørdag eftermiddag
blev det min tur til at se på
nogle af mine yndlingskatte
i dommerringen. Smukke
katte, der gjorde mit
hjerte blødt af fryd men en
mærkbar stress i dommer-
rmgen forplantedes til
tilskuerne. Kattene var
det vel allermest synd for
og deres adfærd talte sit
tydelige sprog. Der var så
stor forvirring så jeg tabte
tråden og opgav at følge
med. Det er der naturligvis
også fordele ved - søndagens
Best-In-Show kan blive
endnu mere spændende!

Søndag forlød det, at
kategori IV skulle være den
første af de fire. Rækkefølgen
er ikke anført i kataloget så
det kunne være svært at
planlægge en søndag på
Amager.

Det blev en festlig start
med Dorte Kaae i en fejende
flot kjole i samme røde tone
som den røde løber, der
skulle betrædes af lykkelige
verdensvinder-ejere på
deres vej op gå scenen.
De nominerede katte blev
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Huskatte
BIS

Tarzan
Ejer: Gun & Christer Christensen, S

BOX
SW 00 01 Jaffa

Ejer: Malin de Lange, S

Sia mlorientaler

BIS
WW02 SW02 EC. La Bell Leo, SIA n 21

Opdr.: Jill Back, 5
Ejer: Jill Back, S

BOX
CH. Kattilan Juliet Jones, SiA b

Opdr.: Eeva Voujolahti, FIN
Ejer: Anne & Krister Tainio, FIN

BIS Kastrat
WW01 02 EP. Kattilan llmari ltåinen. ORl n 25

Opdr.: Eeva Voujolahti, FIN
E: Anne & Krister Tainio n, FIN

BOX Kastrat
WW02, SW02 EC./EP. Alien's Tequila Sunrise, SIA

n 21
Opdr.: Irene & Alexandre Eiger, S

E: Irene Eiger, S

BIS Ungdyr
SW03 San-T-Ree Gentle Touch, ORI a 24

Opdr.: Eiwor Andersson
Ejer: Camilla Olin

BIS Killing
Jakpott's Made in Sweden, ORI n

Opdr.: Cleopatra Lindell & Elisabeth Cefalk, S
Ejer: Cleopatra Lindell & Elisabeth Cefalk, S

0arKor

BIS
CFA GC./GICPurrsynian Gabriel, ABY a

Opdr.: Beth & Darrell Newkirk, USA
Ejer: Tino Gillmeier, D

BOX
CH. Pendragon's Shalimar, CRX grp 4

Opdr.: Eric Reijers, CZ
Ejer: Ulla & Hannu Kotro-Kervinen, FIN

BIS Kastrat
EC./IP. Luna-Tick's Jenny Juniper, ABY a
Opdr.: Marianne & Lars Seifert-Thorsen

Ejer: Marianne & Lars Seifert Thorsen

BOX Kastrat
PR. Hanky Panky van Wie Haj We, CRX grp 2
Opdr.: Annemarie & Mieke Brekelmanns, B

Ejer: Annemarie & Mieke Brekelmanns, B

BIS Ungdyr
Tootsie aus Abusir, ABY o

Opdr.: Christoph Kappe!, D
Ejer: Christoph Kappe!, D

BIS Killing
Bachelorette van Wei Haj We, CRX grp. 2

Opdr.: Annemarie & Mieke Brekelmanns, B
Ejer: Annemarie & Mieke Brekelmanns, B

Semilanghår

BIS
IC. Jasmin of Gentle Liens, MCO grp 6

Opdr.: Lenka Kubova, CZ
Ejer: Lenka Kubova, CZ

BOX
EC. Lisjoskogen's Bishop, NFO grp 2

Opdr.: Kicki Johansson, S
E: Kerstin Skogman, S

BIS Kastrat
WW99 EC./EP. Vela Carina's Valerie SBI a

Opdr.: Margit & Hans Bruckøl 'o
Ejer: Margit & Hans Bruckel,

1

D

BOX Kastrat
IC./GIP. Backkara's Blue Bocelli, SBI a

Opdr.: Mary Back, S
Ejer: Heidi Nowakowski, DK

BIS Ungdyr
Honey Hill's Tommy Steine, MCO grp 5
Opdr.: Bente Nan & Anders Braaten N

E: Karin Sønstebyseter Strøm, N '
BIS Killing

Seierø's Jaickie Chan, RAG a
Opdr.: Dorthe Seierø Nielsen

Ejer: Dorthe Seierø Nielsen, DK

Verdensvindere København
Best Of Best nr. 1

CFA GC./GIC. Purssynian Gabriel, ABY a
Opdr.: Beth & Darrell N~wkirk, USA

Ejer: Tino Gillrneler, D

Langhår

BIS
EC. Tristan Cat's Service, PER e 03

Opdr.: B. Stopka
Ejer: Robert Skrzypczak, PL

BOX
GIC. Cara Mia Di Garda, PER g 33

Opdr.: Kornelia Bayer, D
Ejer: Kornelia Bayer, D

BIS Kastrat
WW99 00 EC. A Pierre de Magic, PER d

Opdr.: Hedwig Kavan, A
Ejer: Hedwig Kavan; A

BOX Kastrat
EC./EP. Carambola Del Plumbago, PER g 33

Opdr.: Nino de Molfetta, I
Ejer: Euginia & Nino de Molfetta, I

BIS Ungdyr
Elain's Charles Chaplin, PER a 02
Opdr.: Elaine & Sven-Erik H6ij, S

E: Elaine & Sven-Erik H6ij, S

BIS Killing
Georgia of Kenfthis, PER n

Opdr.: Gianmichele Romano, I
E: Gianmichele Romano, I
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På verdensudstilling for
første gang

Publihum - et lille udsnit!

ikke v rdens b cl ste ide.men
det var med til at forb dre
underholdning værdi n for
publikum.

Det primære , ar jo
elvfølgelig Verdensvin-

derne, og det var en tor
fornøjelse at se de super
flotte katte som blev
verdensvindere. Og heldigvis
fik Danmark da en række
verdensvindere. Et stort TIL
LYKKE til dem alle!!

Showet sluttede til tiden.
dejligt for udstillerne og
sikkert også for arrangø-
rerne, stewarder, katte med
flere. Alle ydede deres bed te
på udstillingen og for os som
første gangs Worldshow-
deltagere var der kun meget
få ting at pege fingre af. Det
var bare en super udstilling
og en kæmpe oplevelse, så
derfor: På gensyn i Wien
2004.

En tak til alle de som
har ydet en kæmpe indsats
for at Worldshow 2003 blev
det den faktisk blev. En stor
oplevelse.

Klokken 11 skulle Best in
Show starte, og der var ikke
meget forsinkelse, men det
var ikke nemt at finde en
plads. Faktisk var det svært.
Ved hver Verdensvinder var
der en hujen og hajen. så
man skulle tro man var til
en fodboldkamp. Vinderne
jublede og den ene vinder
overstrålede den anden.

Best in Show var et show;
med musik og speakere som
virkeligt ga' sig 100% når en
ny vinder skulle præsenteres.
Flere af dommerne var
i jakkesæt og i det hele
taget var påklædningen
noget anderledes end på
almindelige udstillinger. Det
var helt klart selv for os WS
debutanter at Best In Show
på en verdensudstilling er
noget, som man kun oplever
en eneste udstilling. Nemlig
Verdensudstillingen, og for
at kattene ikke skulle føle
sig for hjemme, så havde
man også arrangeret et
par musikere, som spillede
under Best In Show. Måske

Chefsteward Lars Seifert-Tliorseti takker steuiarderne for det flotte og profesionelle arbejde de utlfor!e pa ff, :l003

af, at de ikke må være på
køkkenbordet, hvordan skal
man så lære dem at de skal
lave tricks???

Dagen gik og udstillingen
sluttede og vi kunne tage
"hjem" for at få hvilet lidt
ud. Det havde været en
noget hård dag, hvor man
havde stået op en stor del
af dagen. Og så var der jo
Gallamiddagen. Nej den
havde vi valgt fra, 3 børn og
så Gallamiddag. Det rimer
ikke, især ikke når ungerne
er vores, så vi valgte at tage
middagen på McDonald's.

Søndag morgen var vi
klar igen. Den mindste
havde sørget for at vi ikke
sov for længe. Klokken
4.45 skulle hun ikke sove
mere. Vi kom ud til hallen,
og det var tydeligt at der
snart skulle ske noget stort.
Dagen startede faktisk med
at flere af specialklubberne
havde inviteret til forskellige
arrangementer, hvor der var
mere eller mindre seriøse
emner på programmet.

Tilsyneladende havde mange
af de tyske opdrættere ikke
haft lyst til at tage helt til
København for at komme på
verdensudstillingen, så vi
måtte "nøjes" med de katte
som vi jo stort set kendte i
forvejen.

Det var nu blevet tid
til at showet skulle starte
og dommerpræsentation'
velkomsttale o.s.v. viste, at
der var tale om en speciel
begivenhed, og på en eller
anden måde virkede det
hele meget overvældende.
Efter velkomsten var der
en lille reception inden at
udstillingen for alvor skulle
i gang.

Bedømmelserne gik
sådan set glat, ventetiden
var lang, der var lidt flere
nerver på end normalt
men i det store hele gik det
fint, men dommeren havde
jo også hele dagen til at
dømme kattene og finde
dem som skulle nomineres
og have BIV. Samtidig
med bedømmelserne var
hallen mange steder en stor
trafikprop, det var umuligt
at komme frem og tilbage
ved burene. Trafikproppen
kunne måske være "løst",
hvis ikke udstillerne skulle
have været på samme side
som tilskuerne. Skulle
man rundt med kørestol
eller klapvogn så måtte
man væbne sig lidt med
tålmodighed. Og alt i alt
var det jo et positivt problem.
For det viser jo bare at vores
katte er interessante for et
temmelig stort publikum.

Som ekstra underhold-
ning var der inviteret til
kattecirkus. Jeg gad godt
vide, hvordan man får katte
til at lave cirkus. Vores katte
kan ikke en gang finde ud

havde vi det hele klar! Og
så af sted. Klokken var nu
5.45, og familien bestående
af 2 voksne, 3 børn og 3
katte var endeligt på vej
til årets kattebegivenhed i
Danmark.

Efter en laaaang køre tur,
kom vi til Bella Centret. Ind-
check og dyrlæge kontrol gik
fint, og så kom vi endeligt
ind i hallen. Klokken var
nu 9.15, og her ventede den
første overraskelse. Det var
godt nok mange bure og
mennesker, og sådan lige
umiddelbart var det ikke
nemt at finde buret. Men det
lykkedes til sidst. Som altid
fik vi sat gardiner op, hentet
vand, grus givet mad etc., og
nu var vi klar til at sætte os
ned og kigge i kataloget og
se hvilke "konkurrenter" der
var med som vi ikke havde
set før. Og her var vi nok lidt
skuffede. Vi havde forventet,
at vi skulle se nogle katte
som vi ikke havde set før
i Danmark, men sådan
var det desværre ikke.

Det hele startede for lang
tid siden. Faktisk i august,
hvor vi over et familieråd
besluttede, at vi , ille tage
en tur til Kobenhavn på
Verdensudstilling. For når
der nu var verdensudstilling
i Danmark så skulle vi
da med. For at komme på
verdensudstilling må da
være noget specielt!

Vi gik nu i gang med
planlægningen. hvilke katte
skulle med, hvor skulle vi bo,
for verdensudstillingen er jo
en 2 dages udstilling, så et
sted skulle vi jo bo. Det hele
gik også rigtigt nemt, og vi
havde hurtigt planlagt det
hele.

Nu var den "store" dag
så kommet. Det var blevet
1/11 og det hele var pakket
og klar. Bilen var pakket,
men vi manglede noget:
kattene, hvor skulle vores
3 misser være. Bilen var
fyldt til bristepunktet. Nå
ud med det hele og noget
måtte blive hjemme, og efter
lidt snak frem og tilbage

Af
Tina Toft &
Allan From
From's
Briter
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Steward på Verdensudstillingen

Killing
Bj lke' Dani h D lizht. B T n
E: Anne Marie 13jelk Anders 1

'iki' Nikita. BRI g 03
E: Winnie iel 'n
Or ndo of I atai. BY n
E: Gabriela \i\'olt r

uttatus King Mino . 0 Ib 24
E: M. K \ ri & Teiia Ohvo
\ Flashpaw ala m i tv .I a n
RUS
E: laudia Haslinger
Sanuk Laa ya, BUR d
E: G Zinnik r

Ungdyr
Wendele Woop adai - . BE. · n24
E: Wendy Chapman
Sundisk O Sole Mio. AB n
E: Li Dahlstram
Recknagel . iikol ·k i ts. OCI b
24
E: Marjo & Xlerja Xlakinen
Margaard' \[a ·dol. B ill b
E: Katrine I\° derby
Cami cha' Kari ma. Bl"R h
E: amilla Sch rff

·:.-Gr ger bcda's Amina. 0. In
E: Eli abeth Karlin

Nominerede Korthår

Minkuparka Gob toper Lad Rex,
DRX grp 9

E: Baiba Lapinska
Kastrat hanner
Mukwah's Mikkel. BRI n 24
E: Birgitte Mailand
Zeu of Magicat, BUR e
E: Chri tine Helwøz

0

Van Greb t Luic, ABY n
E: Chri tel Orthmann
Måneskenet Jarne Bond. BRI c

E: ecilia Karl son
Bluestrearns QuiQui, SO11 o
E: Taija 1 urrni
Ciro de Vicio, BRI a
E: Linda Diniz
Kastrat hunner
Nijakaan' Frida, BUR n
E: cilie Helweg
Thamakan Silv er Adrienne, B 1L
E: Barbro Helmer
Abyliiv er Headache, BY n
E: Camilla Scharff
Abenes Baline. BUR C

E: Conni issen
Gyldfina' Red India, SOM o
E: Anette Birket Pedersen
Dushara Morgana, SOM n
E: Ole Hast Mortensen

Præsentation af Best Of Best ved de 4 houedklublorki inder og Felis Danica 's formand Ole Amstrup
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Hanner
Marvellous Silver Landjonker
BRI ns 22 64

E: Lolke Baarsma
Edison af Misapotanien, BML
grp 1
E: Anni & Bent Aggersbøl
Savannahketh Jasmin of Eg) pt,

ABYn
E: Anna Gertz
Deerhunters Fabian, BUR c
E: Cathrine Stenberg
Caligola de Eporedia I, SOK n 22

E: Sonja Pedersen
Gossk Bullamalanka, BRI a
E: Tina Toft & Allan From
Hunner
Faury Dream Enva, BUR n
E: Elena Vasilieva & Elvira Bezza-
poonaja
Hampton Courts Nap Selection
BRI g 24
E: H & B Vilholt
Lolita aus Abusir, ABY n
E: Christoph Kappel
Abene's Bis Kit, BUR b
E: Connie Svendsen
Exquisite of Alamanon, BRT j
E: Martyna Paturalska

at det er den bedste måde
jeg til dato har prøvet, også
selvom »bestillingør« er den
største ros, vi som stewarder
kan få.

At gå steward på World
Showet var en kæmpe
oplevelse, men det største
højdepunkt for mig var
Best in Show. Stemningen
og fællesskabet, der var i
vores Steward-ring var helt
fantastisk. Den entusiasme
alle havde, da vi skulle
have de sidste instrukser,
simpelthen fordi vi alle
ønskede atlave et sceneshow,
vi kunne være stolte af - jeg
har indtrykket af, at det
lykkedes.

Da klubformændene
(kvinderne) i deres smukke
kjoler, til slut bar de fire
katte til Best of Best, blev
der spontant dannet espalier
for kattene og deres ejere,
da de skulle ned af scenen.
At stå der til sidst og hylde
World Winner kattene - det
glemmer jeg aldrig.

Kære kolleger tak for, at
I var med til at gøre World
Show, til en kanon god
oplevelse for mig. Sidst men
ikke mindst, Lars, det var en
stor glæde og fornøjelse at
have dig som Chefsteward,
og endnu en gang et stort
tillykke til dig og Marianne
med J enny's flotte og
velfortjente WW-titel.

Og naturligvis også
et stort tillykke til Heidi
Nowakowski og Dorthe
Seierø med Jeres WW-
titler.

som vi har krav på. det
gjorde vores arbejdet meget
nemmere - tak for det.

Det der gjorde WS an-
derledes som steward var,
at vores dommere skulle
dømme ca. 60 katte lørdag
samt nominere (de allerfleste
blev færdig lørdag) og søndag
var der så Best in Show.

Vores dommer dømte
både kat.III (kcrthår) og
kat.IV (siameser/orientaler),
så vi kom i bekneb med tid,
så vi fik først nomineret
kat. IV søndag formiddag.
Jeg gik steward sammen
med Christine Helweg
og vi havde et rigtig godt
samarbejde (jeg har siameser
og Christine har burmeser),
så vi var også så heldige, at
vi fik vores ønsker om racer
opfyldt.

Ejerne måtte ikke selv
præsentere deres katte for
dommerne, og som steward
er det en kæmpe fornøjelse
og glæde at få lov til at
håndtere og fremvise alle
disse smukke katte. En af
de store forskelle vi oplevede
hos os var, at folk generelt
var mere opmærksomme
på, hvornår det var deres
kat, der skulle bringes til
dommerringen, hvilket
selvfølgelig var med til at
lette arbejdet.

Stewarderne har en
mailing-liste og på den blev
vi enige om, at tage sorte
bukser eller nederdel på så
vi var ensartet, det synes jeg
personligt var med til, at få
Best in Show til at udstråle
ekstra professionalisme.

Til Best in Show måtte
vi kun gå med de katte,
vores egen dommer havde
nomineret (undtaget selv-
følgelig, hvis vores egen kat
var nomineret). Jeg havde
tidligere prøvet systemet i
Sverige og må indrømme,

Præ senil demen ! Det er
lidt en stående joke mellem
mange af stewarderne. for
d n store kerne af os, er
de samme der går igen og
igen. Det er der jo i bund og
grund kun en årsag til - vi
kan li' det. også selvom det
er et hårdt arbejde! For mit
eget vødkommeride er det
blevet til 44 gange på under
3 år i Danmark. Sverige og
Tyskland .. Som steward
står vi i første parket, og det
betyder, at vi kan lære en hel
masse, hvis vi har 1 st. De
fleste dommere er nemlig
meget ornhy ggelige med,
at vi får lært noget, hvis de
kan mærke at interessen er
tilstede.

Som de fleste af mine
steward kolleger, så var
World Showet noget vi havde
set frem til i meget lang tid.
Vi har været på et rigtig godt
og lærerigt kursus afholdt
af Felis Danica. Mange af
os havde meldt os for længe
siden, med ønsker om at gå
med en bestemt race, farve
etc.

Der var lidt en anderledes
stemning på WS, det var
tydeligt at mærke, at det var
en international udstilling
på den Internationale
måde! Lars Seifert-Thorsen's
briefing om morgenen
foregik fx. på engelsk, for
stewarderne havde også
mange nationaliteter; norsk,
svensk, tysk, hollandsk,
polsk, engelsk, men vi var
selvfølgelig flest danske.

Vi fik nogle flotte steward
skjorter fra Royal Canin, som
vi har fået lov at beholde. Jeg
tror udstillerne vil møde os
i dem på de kommende
udstillinger.

Den første glæde, vi alle
fik da vi så dommerringene
om morgenen var 8 bure pr.
ring, altså dobbelt så mange

Af Pia
Nyrup
Elegantia
Siamesere
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GIP Marias Nicko Nyfikcn
CRX us 24 Fodt: 03-04-02
Opdr.: Maria von Knorring
Ejer: Hanne Hende
Taastrup 03 CAGPID
Schwcrin 03 CAGPIB
Schwerin 03 CAGPIB
Goteborg 03 CAGPIB
Got eborg 03 CAGPIB
Vnrberg 0:3 CAGPIB

IC arantoya Hcs elc.lal

HUS roe.It: 24-12-00
Oprlr.: Ejer

Ejer: 1~- Kane & D. nlamnnder
Assenloft 03 CA 'IB
Odense 03 CAC'IB
Schwerin 03 ,\ lI3 Titel

,·, = nominereL

-
EC Hass Ponao
NFO n 2::1 Fodr: 13-09-01
Opdr.: Heidi & Lena Hnss
Ejer: R. Syltern & N. \\ arstrom
Xordcrstcdt 03 CACE
Orebro 03 CACE BIV
Krusan 03 CACE
Schworin 03 CACE BIV *
Nyborg 03 CACE BIV *
Firenze 03 CACE *
Firenze 03 CACE BrV BOB3
Gorredijk 03 CACE BIV
World Show 03 CACE

GIP Apollon Felix Kalypso
1FO n 09 22 Fedt: 12-09-01

Opdr.: Annette & Allan Sylvest
Ejer: R. Syltern & N. Warstrorn
Orehro 03 CAGPIB
Schwerin 03 CAGPIB BIV
Firenze 03 CAGPIB *
Firenze 03 CAGPIB
Lcipzig 03 CAGPIB BIS
Leipzig 03 CAGPIB BIS

IC Wih"_ -losefinc
I3R I c fodr: 16-07-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Winnie Nielsen

ojlo 03 CAC'lB
Nyborg 0:~ CACIB
Kulmbach 03 CA TI3

C'H hillis af Ta rije
PER f Fadt: 2•1-10-01

Opclr.: Knakk rgard & Rn,-mus" n
Ejer: harlot te Linde orens •n
Hibe 02 CAC ·'
Soro 02 C. C' B!V
Odd r 02 CAC"

APIB Bl
CA.PIB Bl
C \PIB*

CH lah-Ra·s i\bat
r\BY n Fodt: 07-0. -02
Opdr.: Ejer
Ej r: Ly. gnnrd & ,\mundscn

ilkeborg 03 C,\C *
Taastrup 03 CA *
Svinninge 03 :\ Bl\. ·0•

6-0-1-01

IP Eyla v.d. Gruenstiege
ORI j Fadt:
Opdr.: Ute Kruge»
Ejer: Li. e Vigso
Schwerin 03
Nyborg 03
Gevninge 03

IC AbyRivers Mira ofVia Nova
ABY n Fodt: 07-06-00
Opdr.: Henrik Rasmussen
Ejer: Tom & Jens Hoj
Gromitz 01 CACIB
laribo 02 CACIB BIV

Krusaa 03 CACIB BIV

EC Solvindens Jonny Depp

CRX b 33 Fodt: 19-04-02
Opdr.: Mona Åhlin
Ejer: M. Skjershede & U.A. Klug
Schwerin 03 CACE BOX
Geteborg 03 CACE BIV
Geteborg 03 CACE
Nyborg 03 CACE
Varberg 03 CACE BOX
Varberg 03 CACE BIS
Svinninge 03 CACE BIV BIS
Gevninge 03 CACE
~ orld Show 03 CACE

22-07-00
H i\l:izzel-Tov·s 11-C Quccn on-line

\BY o Fodt: 19-0-t-02

Opdr.: Folkert uJ. Woude
Ejer: 13. & M. Clnrin Flolo
Herlev 03 CAC I31\i
Odense 03 CAC
Norde1--redt 03 A BIV

IP Obelix nf Fruegård
TUV d 62 Fadt:
Opdr.:
Ejer: Bodil Fryd
Hedensted 02 CAPIB
Aars 02 CAPIB BIV
Flensburg 02 CAPIB

IC Bijeto's Effy von Silver
SOM ns Fodt: 05-12-01
Opdr.: Birgitte Jensen
Ejer: Mariann Zittlau Jacobsen
Schwerin 03 CACIB
Schwerin 03 CACIB
Svinrunge 03 CACIB BIV

EP Klarborg's Buller
NFO n 09 22 Fodt: 07-09-97
Opdr.: Heidi Peder en
Ejer: M. Jensen & P. Thomsen
Aars 02 CAPE
Flensburg 02 CAPE
Flensburg 02 CAPE *
Ribe 02 CAPE *
Odder 02 CAPE
Arnhem 03 CAPE *
Arnhem 03 CAPE
Silkeborg 03 CAPE
Nyborg 03 CAPE*

GIC Bacardi's Lucky
PER a Fodt: 29-03-02
Opdr.:
Ejer: T. Nielsen & R. Pedersen
Krusaa 03 CAGCIB BIV
Silkeborg 03 CAGCIB
Taastrup 03 CAGCIB
Schwerin 03 CAGCIB
Schwerin 03 CAGCIB
Kri tianstad 03 CAGCIB

IC Felix Kalypso's Sif
NFO f 09 23 Født: 22-09-02
Opdr.: Annette & Allan Sylvest
Ejer: Anita & John Tofteng
Schwerin 03 CACIB BIV
Svinningc 03 CACIB
Kristianstad 03 CACIB

CH Bartel"s Love and Harmony
PER ds 22 62 Fodt: 27-12-01
Opdr.: Karl-Heinz Bartel
Ejer: Charlotte Linde Sorensen
Glostrup 02 CAC
Glostrup 02 CAC 8OB2
Odense 02 CAC BOX

CH Oxiekullars Atlanta
1 FO n 09 22 Fodt: 1 -11-02

Opdr.: i\lonu & ,Jan Jon· on
Ejer: R. Syltcrn & K \Varstrom
Firenze 03 CAC
Firenze 03 C \C
Gorreclijk 03 CAC

GIC Guldfakse's Tupac
MCO a 09 22 Født: 14-03-00
Opdr.: Dortemar ie Kuplers
Ejer: Sine Frank Rasmussen
Kristianstad Ol CAGCIB
Glo trup 01 CAGCIB BIV ''
Køge 02 CAGClB BIV *
Maribo 02 CAGCIB
Liberec 03 CAGCIB
Gevninge 03 CAGCIB BIV *

40

IC Leeza's Blåcream Mille
BRI g Født: 11-11-00
Opdr.: Jytte Adelholm
Ejer: Susan & Rene Rasmussen
Aars 02 CACIB
Bagsværd 03 CACIB
Varberg 03 CACIB

CH Bjelke·s Zenobia
BUR b Fodt: 29-05-02

Opdr.: Ejer . .
Ejer: Anne Mane BJelke Han en
Taustrup 03 CAC BIV
Svinninge 03 CAC
Gcvninge 03 CAC BIV

CH Ri\·errnilrs
Jolene Unicum Knirk
PER ns 22 62 Fodt: 29-08-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lene S. i\latthews
Taastrup 03 CA
Gevninge 03 C \C
World Show 03 CAC
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Af.!. fa "britt
Sø dergård

en levende svæl ket vac ine
som dækker katte ·yge orr
katteinfluenza.Der er manere
a rg u m n te r for og in od
levende svækket vac ine.
men vores oplv ninger er. at
katten er dækket b dre i d
rest n af liv t ed at vælae

""den levend .
Dagen oprinder. hvor vi

skal til møde m. firmaet.
og vi har samtidigt få L den
gode nyhed. at lrillinaernc nu
har tag t på i fl re dage. og at
vi kan fa d m m d hjem v d
samme lejlighed (vi kunne
faktisk ha' h nt t dem dazen

0

før. men \'i syntc · d t var pa
in plad __ at r:,pr ~ ntanten

skulle se, h\ ad Yi talte om).
Det vi ·er sig. :1t morh'

egentlig kun clr ,jer c:::ig om. ar
der 1ml laves n r ~ trerinrr

0 0

afbivirkningern . R prais ~ n-
tan ten hed Hans Øst ro-ård
og kom fra firma t ORIQ[';_
som formidler d nne
vaccin i Danmark. De
problem r h·c1n fortalte
de havde haft. drejede io-
om to samm nhæng ndc
situation r. År agen skulle
have været, at der var en var
en speciel virus infektion i
området. Den information
var for os at se ikke særlig
veldokumenteret. Han vidste
hverken hvilken race det var
eller om det drejede sig om
frit-gående katte, men han
troede nok det var hu katte
og formod de, at de var
fritgående. De oplvsninger \ i
har fra de andre opdTættere
fra FIFe-listen bl v pur
fejet af bordet, for det vnr
jo ikke dokumenteret -
KUN en opdrætt rs ord.
Til gengæld bliver der
vaccineret omkring 30.000
til 40.000 katte med netop
denne vaccine i Danmark
hvert år. De to førnævnte
hændelser samt dette kuld,
var de eneste bivirkninger
de havde fået rapporteret.

pr~ve om jeg kan få dem ti] at
-~1 el tvangsfodre dem. tT ez
far no~ct då ernad og Zoolac
m cl hjem og bo keden om. at
d

0

t ?~· på hu cts r gnina og
far fri dyr1ægevagt. Til sidst
magter jeg det ikke mere. de
taber sig og to af killinaerne
får og å tynd ma e. bå de
bliver indlagt. Dyrlægen
vælger at give dem nog ,t
antibiotika og de begynder
at tage på ig n.

D_vrlægen fortæller at
medicinalvarefirmaet zod

. b

vidste, at der var problemer
med vaccinen og firmaet
ville mødes med mig. Mødet
blev fa tsat. å vi fik travlt
(jeg fik hjælp af en veninde).
Det kunne jo ikke hjælpe at
møde op og ikke vide, hvad
vi havde at r tte o eft r.
så vi gik på "jagt'' efter
information.

Lægemiddelstyrelsen
registerer bivirkninger
(også på medicin til dyr),
informationerne bliver til
sidst samlet i EU. Der fik
vi at vide at både dyrlæge
og medicinalvarefirmaet
ER juridisk forpligtet til at
informere om bivirkninger
ved medicin som de har
kendskab til. Vi fik også
at vide. at vi som privat
personer kan registere de
bivirkninger vi oplever (det
gælder både medicin til
mennesker og dyr). Dette
gøres på:
wwwJaegemiddelstyrelsendk

Via en en veninde får vi
en mail ud på FIFe-listen, for
at høre om andre opdrættere
havde haft problemer med
vaccinen. Her fik vi nogle
tilbagemeldinger og en af
dem var meget identisk
med sygdomsbilledet på
dette kuld.

Vaccinen der blev brugt
er Felocell CVR Vet. fra
Pfizer. (Batch nr. L30280,
udløbsdato 01/2005) Det er

Læserb
Jeg hedder . Majbritt
Søndergaard, mit slamnavn
er »Purple Ra in«. J cg
har haft en lang pause i
katteverdenen, i starten
af 90'erne opdrættede jeg
persere. Siden 2000 har
jeg opdrættet Maine Coon.
Så jeg har som opdrætter
sammenlagt haft 15 kuld.

For første gang nogen-
sinde, har jeg haft en
killing, der blev lidt S) g (den
kastede lidt op og blev sløj).
da kuldet var 9½ uge gamle.
I samråd med dyrelægen fik
killingen en indsprøjtning,
og hele kuldet fik en
forbyggende antibiotika-
kur. Den syge killing kom
lynhurtig på benene igen og
de andre killinger fik ingen
symptomer. Jeg kontaktede
min dyrlæge som mente, at
det vil være ok at vaccinere
de 11 ½ uger gamle killinger,
om onsdagen som de får
deres sidste antibiotika om
søndagen.

Da killingerne skal
vaccineres bliver de meget
grundigt undersøgt, og
dyrelægen er 100% sikker
på at de er sunde og raske,
og at det derfor er iorden at
vaccinere dem.

Killingerne bliver alle
MEGET syge. Det starter
med at de er lidt sløje, hvilket
der ikke er ualmindeligt
efter en vaccination. Efter 2
c;lage kaster den første op og
efter 4 dage kaster de alle op.
De spiser ikke og taber sig
de følgende dage. De bliver
mere og mere nedstemte og
apatiske. Billedet vender
ikke og deres temperatur
bliver meget lav. De to
laveste temperaturer er
nede på 36,0 og 36,4 grader.
Jeg tager til dyrlæge med
dem, og hun er sikker på, at
det er en vaccine reaktion.
Hun vurderer, at jeg skal
tage dem med hjem igen, og

PR Sundisk Testarossa
ABY ° Født: 31-03-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Dahlstrøm
Taastrup 03 CAP BOX
Nyborg 03 CAP ,,
Svinninge 03 CAP BOX

PR Schubert Rex von Ifald
PER e Født: 03-11-98
Opdr.: Birthe Hald
Ejer: Margaret Gustafsson
Sorø 02 CAP
Glostrup 02 CAP
Vejle 02 CAP

PR Maya Laura
PER ns 12 Født: 03-04-98
Opclr.: Ejer
Ejer: Ruth Brynnum
Glostrup 02 CAP
Bagsværd 03 CAP
Taastrup 03 CAP *

PR Marias Figaro
CRX w 62 Fodt: 19-06-02
Opdr.: Maria von Knorring
Ejer: Hanne Hende
Odense 03 CAP
Krusaa 03 CAP
Taastrup 03 CAP

PR EC. Luna-Tick"s Jenny Juniper
ABY a Fodt: 27-11-99
Opdr.: Ejer
Ejer: l\1. & L. Seifort-Thorsen
Bagsværd 03 CAP BIS
Assentoft 03 CAP *
Odense 03 CAP *

PR John-Ing's Blue Merlin
PER a Fodt: 30-06-01
Opdr.: Inge Gregarsen
Ejer: Margaret Gustafsson
Soro 02 CAP
Glo trup 02 CAP *
Glostrup 02 CAP BOX

-
* = nomineret

PR EC Tia af Khartourn
ABY n Fodt: 21-09-93
Opdr.: Ejer
Ejer: B. & ::VI. Clarin Floto
Sorø 02 CAP *
Remi en 02 CAP ''
Svinninge 03 CAP BIV *

CH Via Nova's Vol. 2
ABY n Født: 05-09-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Tom & Jens Høj
Silkeborg 03 CAC BIV
Xyborg 03 CAC BIV BOX
Gevninge 03 CAC

CH TomKat's Zena
PER f03 22 Fodt: 11-04-02
Opdr.: Tommy Pedersen
Ejer: Christina & Isabella Hansen
Randers 03 CAC
Odense 03 CAC
Krusaa 03 CAC

CH Sundisk \Jmo~t Famous
:-\BY n Fodt: 31-03-02
Opdr.: Ejer
Ej •r: Li;: Dahl trom
Buesværd 03 CAC BOX
Krusna 03 CAC BOX
Svinninge 03 CAC

CH Sundisk From Sarah with Love
ABY n Fodt: 31-03-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Dahlstrom
Svinninge 03 CAC
Kri tianstad 03 CAC
Gevninge 03 CAC

t ''~1
'.-~-·. -,~

. ,_ ..,,,
f _ .._-.. ·f!"·_•-_- -,\ . .
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Verdensvindere

BIS kastrat Siam
WW01, 02, EP. Kattilan llmari ltåinen, ORI n 25
Opdr.: Eeva Voujolathi, FIN
Ejer: Anne & Krister Tainion, FIN

BIS huskat
Tarzan
Ejer: Gun & Christer Christensen, S
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Dot var og aet fan La, tisk
tort og DoL how. men de
r alligev l noget andet at

vær på hjemmebane. og
det er noget andet at væ ·e
bag kuli serne. D c har ziv ,t
mig t lill indblik i hvor
megc arbejde der faktisk
bliver lagt for dazen og hvor
mange frivillige der Iaktisl
tiller op ud n at fon· nte

noget ærligt Lil zens ld. og-
jeg r gr· n lo ·t impon r t.

å r det agt.
el Io lgcl i g nu d r

. konh d f jl og irrita-
tion morn n t r. som f.· de
høje cafeteriapris r og den
ild e helt h n. igt mæ - ige
b u r p la n m n allig ,. 1

vil j g hu I· \ 2003
om int t mindre nd et

fantastisk how. Tak til all
de manae. mang mcnn ' k r
som gjord d 'l til n s· 1

mind v rdisr oplev L ~

Artur Veinel
::VlCO n 22
far: Ydeg,mls Adrian. :\[CO a22
mor: I<elly's Coon,; hi,·a. ;'..l ,() !'22
Lenie H. :\lathiesen
Bolcjc,·ej 5

Lendum
9870 indal
tlf. 9 -17 39 99

Sph inx Chokot abby Arni
SL\ b 21
Far: Sphinx Kissing the Pink
SlA e 21
Mor: Dnn-Thui Opiowngirl
SI\ h :21

l nue-Lisc Fredelund
Ol~sl'n 23. st.th .. 2630 Tåstrup
tlf./fax -135275-13
kidogo'u mnil.tele.dk

DK Mount Maria l(ing
ORl b :2-1
Far: Ha,:lunds Tato. SIA n :21
'.\for: Bcllami . .- Bcefealer. OH! 11 :2-1

Li~sen Birkelund
Ejlbywj -I
5,J 71 S ndcr;:o
Tlf. 6•1 -1 13 '

smil fremme og selv i d
meget store paneler forløb
showet efter tid planen.
blandt andet takket være

n fanta ti k ind s a t
fra stewal'dern '. Og det
af luttcnde Be t Of Be .
how hvor alle -1 form nd
tadig iført fe ttcjct. gi]~
tewar d med hver dere ·

kategori. var noget af cl t
flotte te j g nogen inde har
et.

Hvor er vi heldige her
i Danmark at vi har 1
formænd om tilfældigvi
opdrætter hver d res kat .
gori og om hver i ær er
å godt ud og havde mod på

sådan et how!
Jeg var ikke lv på WS

i 1993. men fulgte begi-
venhederrie i TV og d t
eneste World Show jeg el
har deltaget i om ud tiller,
var Augsburg i 2001.

IC DK Hass Pongo
FO 1123 . .

Far: Pr Florcsta Lono's Basil Mus.

NFO cl 09:23
Mor: Elkington's Inka

NFO n 0923
Renate yltern
Mollcgude 39, (1310 Broager

TI(: 7~~--199~1 .
re nat esyltern<Jhot nrn1l.com

IC Fabis Damian
FO es 09 :23

Susanne & Vagn Ander ·en
Hojbyvej 37. Hojby, ,13:20 Lejre

tlf. 46 -18 28 07
fax--1-1531711 .
jaettestuen@'Yip.cyberc1ty.dk

EC Haslund's Ramse
SIA n. Fodr: :26.9.199
Far: E epp
Mor: Pluyer's Ursula
Connie Gron
Brolæggerpladsen . :2G35 Ishoj
Tlf./Fax: -13 73 -15 0

har aldrig før iddet
~eg kretariatet und r en
~J:tilling, så at debutere

å WS er no_k nog
0

et _ar n
? ddåb. Men Jeg ma sig at
~I ar imponeret over hvor
~e;g~igt og effektivt alting
blev behandlet. Dagen
. nnem var mere end al-
1ge . k I .•ndeligt haktis , og ca v1

mindte hjem lørdag alt n
ve "ddefter gallam1 agen. ar
det ikke noget problem R

falde i søvn ...
Søndag morgen startede

det hele så forfra, og elvom
det nok var de færreste
som havde fået de reg-
lementerede 8 timers søvn,
var stemningen i top bag ku-
lisserne og alle var indstillet
på at yde deres bedste. BIS-
panelerne blev afviklet af de
4 hovedklubebrs formænd
på skift, hver især iført
gallakjoler og med de store

til at offentliggøre katalog
og dommerfordeling på
slaget 9.00, og jeg greb mit
kamera og gik ud i hallen
for at tage billeder af
stemningen. I mellemtiden
var der åbnet for indcheck og
dyrlægekontrol, og det forløb
nogenlunde glat, bortset fra
at det fra indgangen var
svært at se hvor mange
dyrlæger der var (der var
faktisk hele 10!), så der var
lidt "flaskehalsproblemer".

Da alle de 1400 katte og
deres udstillere var kommet
på plads, nærmede tiden sig
for åbningsceremonien, med
Slagelse Pigegarde (#?) og
med Gry Johansen der skulle
forestå selve åbningen. Det
viser sig at Gry er den
heldige ejer af en Hellig
Birma, og jublen ville ingen
ende tage da hun fortalte
om sin kat. Dommerne blev
præsenteret fra scenen, der
blev serveret et lille glas for
alle udstillerne, og så var
vi klar til bedømmelserne.
Og wow, hvor var der
mange superkatte på dette
show! Dagen igennem foto-
graferede Jan Krag og
jeg bedømmelser, og man
kunne godt fornemme at
konkurrencen var benhård.

Når jeg ikke lige rendte
rundt med mit kamera,
sad jeg i sekretariatet og
ordnede billeder sammen
med Thomas, og jeg skal
love for at der er tryk på
bag kulisserne på sådan et
show! Da bedømmelserne
begyndte at strømme ind
fra dommerringene, skulle
de jo indtastes så hurtigt
som muligt, og der var hund-
redevis af spørgsmål og
forespørgsler fra udstillere
og publikum som måtte
besvares i informationen,
lige fra en bøn om en
hovedpinepille til klager
over dommerfordelingen.

og/eller lån af serverplads og
webcams og meget andet.

Thomas og jeg havde
ikke selv tilmeldt katte til
udstillingen, primært fordi
vi regnede med på skift at
skulle sidde barselsvagt for
en hunkat den pågældende
week-end. Men hun viste sig
at være falsk drægtig og gik
i løb 2-3 uger før WS, og så
havde vi ikke længere planer
som kunne holde os tilbage.
Det var måske meget
heldigt, for ugerne lige inden
WS viste sig at blive ganske
hektiske, og selvfølgelig især
de allersidste dage hvor
alting skulle afprøves.

Fredag aften tog vi til
Bella Center for at afprøve
udstyret og opsætte web-
cams, og sikke et syn! Hallen
var jo kæmpestor, og overalt
myldrede det med flittige
frivillige - da vi kom til,
var burene sat op, men der
manglede fortsat "kapper"
i bunden af burene, der
skulle sættes burkort på og
dommerringene var under
etablering. Folk tog det hele
med forbavsende godthumør;
de fleste havde jo været der
fra den tidlige morgen, men
var tydeligvis indstillet på
at knokle igennem så længe
det skulle være, Også de
forskellige standhavere var i
fuld sving med at sætte varer
op og udsmykke standene,
og bare på de timer vi var
til stede, undergik hallen
en stor forandring - et
imponerende syn.

Lørdag morgen ankom
vi før dyrlægekontrollen
åbnede. Der var allerede en
række udstillere som havde
taget opstilling i spændt
forventning, og vi gik inden-
for i sekretariatet hvor
stemningen var hektisk,
men munter. Thomas og
Lars-Peter riggede deres
computere til og gjorde klar

Det hele startede med at
jeg r Mac-bruger: Da det
vindende forslag til World
Show hjemmesiden blev
offentliggjort. fungerede
det nemlig ikke optimalt
på min Mac. å jeg tilbød at
hjælpe med at rette det til.
Min hjælp blev vel modtaget
- faktisk blev jeg her hvirvlet
ind i forberedelsesarbejdet
til den til dato største
katteudstilling i FIFe-regi!

Min mand, Thomas, og
jeg selv fik ansvaret for at
implementere WS-hjemme-
siden i tre sprogversioner, og
for løbende at få offentliggjort
resultater i løbet af selve
ud tillingen, med hjælp
fra showsekretariatet og
fra Lars-Peter Andersen
som skulle formattere
sekretariatets database
til et brugbart format.
Hjemmesiden havde
premiere i april måned, og
de første tilmeldinger og
hotelreservationer indløb
også allerede på denne tid.
Hen over sommeren blev der
løbende opdateret forskellige
detaljer, og der blev holdt
planlægningsmøder i det
der hurtigt kom til at hedde
"nørd-gruppen". Der var
masser af ideer i luften, og
der blev koordineret indkøb

Bag kulisserne på WS
AfPil
Refstrup
Ca tie Rock
Maine Coon

elzretariatet i arbejde. De arbejdede [ra re ag
formiddag til sondag Id. 21.00! Ogganshe frivilligt og

u/011T1ell
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Siden WW- how t har all spurgt miz! "E \\"\ '-
titel-hvad betyd r det" Ja. d t b tvrl 'l' jo ar mil
arbejde med racen ~r bl v t an ~ri ndt m ,c1 ,r stort
skulderklap. m n også at 1 ntt \ -dcn bliv 'l' m re
opmærk om på ra n, s·c d n forhåb mtlig vil bliv
mere udbredt i cl komm nd år.

n lille hils n fra en
World Winne

Tusind tak for alle -Ieres 1 kkeøn kninger ·amt a1le
d dejlige gaver.

e Jeg troede aldrig jeg skull tilføje titlen WW til en
f mine katte(endda eg navl) da vi jo er mange 0111

~udet og Ragdoll'en ikke er den race der er fle t af
på udstilli1:1gerne. Det var n urolig flot og fantasti k
udstilling 1 Bella Center. D >t kal FD ha 1.0 for.

Min lille WW er en colourpointRagdoll han på kun

4 mdr. Han er ud af et kuld på 4, hvoraf han var den
mest stille og lidt af en Ferdinand. han sad bare og
beundrede de andres leg og ballade han lignede bar
en ganske almindelig sød killing om en dag skulle
ende hos en sød familie som kælemis. år folk kom
og kiggede på ham og han søskende var han bare
en statue, så vi blev enige om at si' ham lidt tid til
at udvikle sig. Da han var omkring 6- 7 uger kunne
vi godt se at ham blev meget tørre end de andre oo·
hans maske og type blev bedre og bedr , så der tog, i eiero pa re] ned fra sn•11c11 med sin 1nr•..,,._

· ·11 Chefsteicurden onsk •r iillvkk«beslutningen om at v1 v1 e beholde ham og e hvad
han ville blive til!! Vi havde ellers be lutt de o for
at beholde hans søster som er mind t lige å perfekt
som Jackie Chan,(men jeg tror der var en lille engel
som sa' "ta' Jackie"). Jackie's mor er vore dejlige
sealpoint som vi har udstillet med gode resultater og
hans er rød ,som er en ny farve indenfor racen.

BOX kastrat Langhår
EC./GIP. Carambola Del
Plumbago, PER g 33
Opdr. & ejer:
Euginia & Nino di Molfetta, 1

Verdensvindere

BOX Huskat
SWOO, 01 Jaffa
Ejer: Malin de Lange, S

BOX astrat ort ar
PR. Hanky Panky van W ie Haj w« CRX grp 11
Opdr. & ejer: A nnem arie & Mieke Brekelmanns, B
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Stephe Bruin
dommer solu aby

p a WS
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Glenn • :jri lw 11.

dom nu r
Burmc ,a P' n·,'

Publikum var bare fanta tisk
og entu ia ·ti k. cl I var n
fornøjelse at vær tilskuer
til. Igen forn mm ,d jeg en
fin kampand hos j rne ald
nominerede dyr. inz n 'Ur

og vrede min r hvis katten
ikke fik t rnrner nok til at
blive Verd ~n vind r.

Mit g nerelle ind tr · le
En Verdensud tilling i
ærkla . Stort et alt

klappede - de d r har
lagt deres sjæl og fritid i
arrangementet kan ik k
takkes nok! Jeg nød hver
en time.

kontakter der kan gå hend
og blive til nye katteejere.

Over middag startede
sceneshowet - og d t var
en scene 1 ige efter min
smag i vores mukke danne-
brogsfarver. Genialt og
meget stiligt'. Sceneshowet
blev professionelt udfort af
de fire formænd for hoved-
klubberne de så hammer
godt ud!

Hvor var det skønt at se
alle dommerne og stewarder
i topform, smukke katte i
super kondition og 1_ kkelige
ejere af Verdensvindere.

kunne udstillerne efter en
følelsesladet lørdag tage
hjem på det annoncerede
tidspunkt kl. 18. Nogle tog
i festtøjet til gallamiddagen
på Restaurant Bellahøj,
andre tog hjem og slappede
af.

Søndag kunne vi alle
komme lidt senere da vi
havde været alt igennem
lørdag, Det var bare lige at
friske buret lidt op.

Skønt var det, at gode
venner kom og hilste på · og
der blev skabt mange gode

Hvis jeg nu tænker
10 år tilbage på Verden .
udstillingen i Valby Hallen,
ja, så er jeg et utakriam.
meligt skarn at brokke mig
over pladsen. I Valby var jeg
"kun" som tilskuer, men har
stadig i frisk erindring at der
kun var en vej, og det var at
følge strømmen.

Også i dommerringene
fornemmede jeg en fin stem-
ning, ingen sure miner over
det ikke lige blev "min" kat
der fik certifikatet. Mangø
var rejst langt, nogle af dem
gik det nok ikke helt så godt
som de havde håbet, men
alligevel fornemmede jeg en
god kampånd.

Som udstiller i var det
en perle af bedste kvalitet
at have opnået så gode
resultater på sine dejligheder
at de kunne få lov til at stille
op sammen med de bedste i
Europa.

Fantastisk er det at få
mulighed for at se toppen
af toppen, og endda rigtig
mange af dem. Det var en
udstilling hvor "bare" det at
få certifikatet var en formen
præstation, der var rigtig,
rigtig mange om buddet,
og glæden over et BIV var
selvfølgelig tilsvarende stor.
Skønt var det også at se så
mange smukke killinger
og ungdyr der havde
kvalificeret sig!

Jeg havde et par vagter
i infostanden. Det var
interessant men virkelig
hårdt arbejde, især lørdag
morgen. Helt bims i bærret
blev man af at svare på det
samme hele tiden, det var
også en prøvelse af de store
at gætte sig til hvad nogle
udenlandske udstillere
forsøgte at sige på engelsk.

Bedømmelser og nomine-
ringer var stort set alle
dommere færdige med
lørdag, og helt efter bogen

bannere der hang i loftet og
illustrerede de forskellige
kategorier.

Udstillerne var i fuld
gang med at pynte deres
bure - stemningen var høj
og forventningsfuld.

Udenlandske udstillere
fandt frem til de opdrættere
de havde korresponderet via
mail med og fik sat hovede
"på giraffen". Der blev
snakket kat, der blev taget
katte ud af buret og vist
hvad der havde været svært
i forklare i en mail.

Bedømmelserne startede
ca. kl. 11.00 - og rigtig
upraktisk startede Ad de
Bruijn med de sorrel abyer
og Eric Reijers med de
vildtfarvede som de første.
Det medførte en noget
stresset motionering mellem
de to dommere. Pladsen var
temmelig trang i og omkring
dommerringene, så trang at
det var svært at se hvor langt
dommeren var kommet i sine
bedømmelser.

Endelig oprandt den store
dag - forvent uinzorne var
kruet godt i vejret. Hele

tiden blev man mindet om
begivenheden med den
ma sive og flott PR der gik
forud. Selv ha, de jeg haft
en tak plakater i bilen som
med rund hånd blev opsat
på biblioteker. hos dyrlæger,
ho dyrehandlere og hvor
man ellers kunne komme af
med dem.

Indcheck forlob. i hvert
fald omkring kl. 08.00 da
jeg kom. helt gnidningsfrit
og helt uden nogen form
for de lange køer man ofte
befinder sig i på udstillinger
herhjemme og i udlandet.
Der var en god og afslappet
stemning.

Hvad der tog lidt tid var
at finde hvor ens bure var,
men efter er del motionering
blev de fundet. Helt så svært
ville det ikke have været
hvis jeg havde haft øjnene
med mig - det var sandelig
bare at kigge på de flotte

Set med Lis
Dahlstrøms
øjne,
Sundisk
Abyssiniere

Verdensudstillingen i Bella Center

Eric Reijers
1ga11g med
at domme
vildt/arvet aby
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BIS 6-10 Semilanghår
Honey Hill's Tommy Steine,
MCO grp V
Opdr: Bente an & Anders Braa e , N
Ejer: Karin Sønstebyseter S røm, N

Verdensvin

BIS 6-10 Korthår
Tootsie Aus Abusir, ABY o
Opdr. & ejer: Christoph Kappel, D

BIS 6-10 Langhår
Elain's Charles Chaplin
PER a 02
Opdr. & ejer:
Elaine & Sven-Erik Hoi], S

BOX voksen Siam
CH. Kattilan Juliet Jones, S Ab
Opdr.: Eeva Voujolahti, FI
Ejer: Anne & Krister Tainio, FIN

BOX Kastrat Siam/
WW02, SW02 EP. Alien's Tequila
Sunrise, SIA n 21
Opdr & ejer: Irene & Alexandre
Eiger, S

Verdensvindere



lfolge Hans Østergård var dette kuld bestemt heller
ikke blevet syge afvaccinen. men udelukkende, fordi
d stadigvæk måtte være svækket af den tidligere
infektion. led disse ord fralagde han sig ETHVERT
ansvar.

Hvad vi så efterfølgende på Pfizers hjemmeside
(w~ w.pfizer.com) finder MEGET I TERESSANTer,
at d netop her beskriver. at der kan være følgende
bivirkninger ved vaccinationen.

"The use of the produet has beeti associated with

[cuer, anorexia and lethargy in 1 % of vaccinated

cats, often occurring in cluters in association with

muliple concurrent vaccinations. The onset is typically

delayed for 7-21 days [olloing vaccination. Symptoms

may resist for 3-30 days uiith. an average of 12 days

foliowing the onsei. Veterinary intervention may be

required. When treatment is necessary, supportiue

care, steroids and antibiotics have been utilized"

Et eller andet sted så føler vi ikke, at
konsulenten kendte produktet godt nok, når han
ikke kendte producentens egen bivirkningsliste. Den
bivirkningsanmeldelse skulle bare udfyldes, måske
var det også grunden til, at han var meget overrasket
over. at vi kom til mødet så velforberedte.

Det vi får ud af producentens ovennævnte
bivirkninger er, at selvom dyret vil-ker sund og rask
efter en behandling, så er det klogt at vente mindste
en uge, for at være sikker på at immunforsvaret
kan klare vaccinen. vi erfarede ihverttilfælde at
knap 3 døgn var for lidt.De ovennævnte bivirkning-
soplysninger håber vi, at du kan få gavn af. Du kan
tage det med i din vurdering af, hvornår du vil vælge
at vaccinere, for at prøve undgå den reaktion dette
kuld har haft.

Om du fremover vælger den dræbte eller den
levende svækket vaccine, det er og bliver et tempera-
mentsspørgsmål. Det vi vil med denne artikel er
heller ikke, at få nogen til at undgå produktet, for
der hersker ingen tvivl om, at kattene efter vores
bedste overbevisning er dækket allerbedst ind med
netop denne vaccine.

Det vi til gengæld gerne vil opnå er, at alle
anmelder bivirkninger til lægemiddelsstyrelsen
(www.laegemiddelstyrelsen.dk) Du som privatperson
BØR indberette de bivirkninger du oplever ved
medicin. Ikke for at få dette eller andre produkter
fjernet fra markedet tværtimod, men for at give
producenterne mest at arbejde videre med.

Det skal nævnes at Skive Dyrehospital påtog
sig hele regningen (både indlæggelse og foder) og
at killingerne ydermere får en attest med til den
fremtidige dyrelæge, hvor hændelsesforløbet er
beskrevet.

Jeg har besluttet at killingerne bliver revaccineret
inden de flytter hjemmefra, først og fremmest for, at
killingerne skal være dækket ordentlig ind inden de
flytter. Jeg vil heller ikke løbe den risiko, at mine
killingekøbere skal få samme oplevelse, selvom
chancerne skulle være meget små.
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Svar på Majbritt Søndergårds læserbrev

Majbritt Søndergårds læserbrev indeholder mange
gode og væsentlige oplysninger.

Således kan vi kun støtte hendes opfordring til
at indrapportere bivirkninger. lndrapportering af
bivirkninger bidrager i væsentlig grad til at oplyse
medicinalfirmaerne om fordelene og ulemperne ved
deres produkter.

Det er lovpligtigt at bivirkningsrapporten ind-
sendes meget hurtigt efter at medicinalfirmaet er
blevet informeret om en sag. Dette forklarer hvorfor
Orion Pharmas repræsentant, dyrlæge Hans
Østergaard, var så omhyggelig med hurtigt at få
indsamlet alle oplysninger. Bivirkningsrapporten
blev allerede samme dag afsendt til Pfizer, der som
producent af vaccinen skal sørge for den videre
rapportering til myndighederne.

Som Majbritt Søndergård skriver, kan vacciner
inddeles i dræbte og levende vacciner. De dræbte
vacciner indeholder antigener bestående af
inaktiverede mikroorganismer eller dele deraf.
Disse antigener er alene ikke gode til at vække et
immunsvar. Derfor er dræbte vacciner tilsat der
indeholder stoffer (adjuvans), som kan give et bedre
immunforsvar. Dræbte vacciner giver som regel
kortvarig immunitet.

Levende vacciner, indeholder svækket virus. Den
immunitet som levende vacciner giver efterligner
den immunitet, der opstår efter en sygdom med det
pågældende virus. Levende vacciner kan påføre det
vaccinerede dyr en mild infektion, og det er derfor
forventeligt at vaccinationen giver svage symptomer
på den sygdom der vaccineres imod. Dette kendes
for eksempel fra mennesker der vaccineres mod røde
hunde. Levende svækkede vacciner giver langvarig
immunitet.

Kattevaccinen Felocell er en levende svækket
vaccine, der har været anvendt i Danmark i over 10
år. Felocell vaccinen anvendes til at beskytte katte
mod infektion med kattesyge og katteinfluenza.
Vaccinerede katte kan få forbigående systemiske
reaktioner, såsom feber og nedstemthed. Disse
symptomer forsvinder typisk efter 1-2 dage.
Bivirkninger så svære som dem Majbritt Søndergård
har fundet rapporteret på Pfizers hjemmeside er
ikke før blevet indrapporteret i Danmark. Dette
skyldes formentlig at der ikke er tale om den helt
samme vaccine, idet den amerikanske også er
tilsat chlamydia. Desuden er det i Danmark ikke
almindeligt at vaccinere katte med flere vacciner
på en gang.

De få bivirkningsrapporter som Orion Pharma
indtil videre har modtaget på Felocell, har typisk
været influenza-lignende symptomer, såsom
snue, appetitløshed, og små sår på tungen. Disse
symptomer forsvinder efter 3-4 dage. Til gengæld
er katten efter dette forløb godt beskyttet mod
sygdommen, for som Majbritt Søndergård nævner,

beskytter en levende vaccine
længere mod infektion nd
en dræbt vaccine.

Det er desværre ikke
muligt, at undersøge om
det er vaccinen, der ziv r
katten bivirkninger, eller
om katten faktisk har båret
rundt på en infektion der
bryder frem ved vaccin bon.
Internationalt publicerede
undersøgelser peger dog på
at "influenza" -symptomer
efter vaccination, yderst
sjældent skyldes vaccinen,
men en infektion som katten
har båret rundt på uden at
vise sygdomstegn (Feline

Practice, 1993, 21, p.29-34).

Vaccination sker for
at beskytte katten mod
sygdomme, der vil kunne
svække den eller få et
livstruende forløb. Hvis man
vil nøjes med at vaccinere
sine killinger 2 gange i løbet
af deres første år, bør den
første vaccination først gives
når killingen ikke længere
har antistoffer fra moderen,
såkaldte maternelle
antistoffer. Dette skyldes at
de maternelle antistoffer kan
hindre vaccinen i at vække
et ordentligt immunsvar.
Denne første vaccination
virker kun kortvarigt,
fordi immunsvaret kun
påvirkes let. Først efter
en revaccination 3-4 uger
senere er katten langvarigt
beskyttetmod sygdom. Årlige
revaccinationer anbefales
da det ellers ikke kan

Reglen om 3 kuld på 2 år
fortolkes således i Felis
Danica:
Reglen er trådt ikraft den 01
januar 2003 i Felis Danica
& FIFe. Dvs. at der starter
perioden.
Fremover tælles der i
kalenderår og ikke i løbende
2 års perioder.

garantere at immun ·varet
er optimalt. Nogle
udenlandske undersogøl er
peger på a t det ikke er
nødvendigt at revaccinere
kattø årligt. Man skal dos
være opmærksom på at
und røg Ler der r ba eret
på målinger af a n t i tof i
blodet, ikk fortæll r om
katten r b es kyt t t mod
sygdom. En kat kan godt
have anti tof i blod t uden
at være be k t t.e mod
ygdom. Kun under ogel er

der udsætter katte for
infektion (challenge) efter
vaccin tion, kan fortælle
om vaccin n r 1t be kytter.
Sådanne under øg lser har
vist at det er nodvendigt at
vaccinere katte årligt mod
katteinfluenza.

Det er en helt almindelig
forholdsregel.at man ikke må
vaccinere yge eller stressede
dyr. Stress og sygdom
svækker immunforsvaret,
og kan derfor også mindske
vaccinens evne til beskyttelse
og forøge risikoen for
bivirkninger. Som Majbritt
Søndergård nævner, er det
derfor væsentligt at sikre
sig at ens killing r ikke er
syge eller svækkede ved
vaccination. Der bør være
mindst 1 uges rekreationstid
fra sygdommen er væk til
katten vaccineres.

Vi beklager meget at
Majbritt Søndergård fik en
så negativ oplevelse af Hans
Østergårds behandling af

Eksempler:

Har en hunkat haft 2 kuld
i kalenderåret 2003. må
samme hunkat kun få 1
kuld i 2004, og så må hun få
2 kuld i 2005.

s a s e n. Hs n blev få dage
efter mødet indlagt for
at få foretaget en meget
alvorlig operation oa kan
derfor desværre ikke elv
forklare sin opfa tt Ise af
mødet. Han· Østergård
er en meget respekteret.
amvittigh dsfuld og

kompetent arbejdende
dyrlæge. Han er lige om
re ten af vore dyr l æ g er
meget \ elinformeret om
vore produkter, og bliv r
løbende informeret om

entuell bivirkninzer.
Misfors tå l erne m 11em

Hans Ø tcrgård og .vlajbritt
Sonderg5rd kan bro på

at de gik til mod t med
Iorskel l iae forve n tn in aer.
og at Hans 0 tergård ikke
har været informeret om
Majbritt ønd rgård viden
som opdrætter. Dere dialog
har været be værliggjorr
af d is s forhold. Vor
b ivi r kn i na rapport r er
meget detaljer de. og d ,t
kan derfor vær sv· art på
stående fod at huske all
oply ninger (eks. katt rac ,
inden-udendors kat). Vi
må beklage meget hv i s
Majbritt Søndergård har
fået den opf'att lse at Han
Østergård ikke resp ekterer
katteopdrætt re. Dette er
absolut ikke tilfæld t.
Margit Andrea en
Dyrlæge, Ph.D"
Teknisk chef
Orion Ph a r m a Ani.mal
Health

Har en hunkat 1 kuld i 2003,
må selvsamme hunkat få 2
kuld i 2004,og så må hun få
1 kuld i 2005.

Har en hunkat ikke haft
kuld i 2003, må hun få 3

kuld i 2004. og dermed ingen
i 2005.
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BIS 3-6 Siam

Jackpott's Made in Sweden,
ORI n
Opdr. & ejer: Cleopatra
Lindell & Elisabeth Cefalk, S

BIS 3-6 Korthår

Bachelorette van Wei Haj ve« CRX
grp li
Opdr. & ejer: Annemarie & Mieke
Brekelmanns, B

Verdensvindere

BIS 6-10 Siam

SW03 San-T-Ree Gentle Touch, ORI a 24
Opdr.: Eiwor Andersson, S Ejer: Camilla Olin, S

BIS 3-6 Langhår
Georgia of Kenfthis, PER n
Opdr. & ejer: Gianmichele Romano, I
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Ingen katte må forlade hallen før udstillingen er afsluttet, dog senest kl 19.00
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Klippeøen's
Flere fan· r
Maj-Brit E. , lielsen
56 ➔ 70063-61393547
klipp ol':n .karterip mail
.tele.dk

Naughty _ ratu ·e
Udµar et Il" udlnnd,- 'L' linjer

Dorthe Toft Pecler:,en
97--10 5923
n· u~hrynatun✓ -~mui .tdcad:;l.d;.

\\'WW.naughl ·nature.d

Pleione's
;\lal ne Bors ing
-oo Hor-en-·

75 62 6-- 62
www.pl ione.dk
pleione.!! mnil l.. tofanet.dk

Solskinsøen·
Flere fan·er
,\nila arls n
-6-17071-l
a.carls n:( worldonlin '.c.'k
www. olski no 'ns. k

Tappernøj '
FlNe for\'er

ibck L mborg
ordingborgYcj .-:25

46 3 Ronned'
66 71 :..6 90

ors Skov at

Alfheim
\Ile pæn farv 1·

B. Hnnoft & H. Vigold
Annette, ej 9
2970 Hor holm
-15 6 7 9 ➔

Big-Bang
+Ragcloll ·.
Su an Jona .. en
3050 I-Iumlebæk
49 19 3 0
www .big-bang-nfo.dk

Elkington
Alle farver
Lone Elkington
Ov rdre · vej -15
4640 Fakse

' 56 78 2 20

Fabis
' _ Ile fa1·v r

Charlotte Bergqui t
' I hoj Bygade 32

2636 I høj
43 52 18 21

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

Kempes
Maskefarver brun og blå
Ing Vang Olsen
Tvebjergvøj 12
3600 Frederiks und
4- 31 23 71

Nabra
K nna Brandl
Carl Ploug. v j 19 C
3460 Birkerod
45 811011
nanna.brandtei tdcadsl.dk

Præstø's Cat DK
JeanneLt Jen n
By/5' ng t 5
4720 Præ to

I tlf 55 99 29 65
alg , Rornantiskbad.dk

Sinklair
Su ser & Fl. Niel n

Iykobingvej 39. Ørsl v
4200 lag 1 e
58 26 87 70

Von Gott
Alle maskefarver
Nanna & Fl. Mikkels n
Clausholrnv ej 14
2720 Vanlø e
38 74 82 7

Korat
Primprau's

med en mild jernvilj
Camilla Baird
45768631/20977535
mail@;korat.dk
www.korat.dk

Maine Coon ----
Fuglsang's

Rita Fuglsang Jensen
Gl. Feggesundvej 172
7742 Vesløs
fuglsang.mco<1l'post.tele.clk
start.at/fuglsang

Gugger
Kærligt, seriost opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88

, l.b.jeppesen a post.tele.dk
1 hom O.inet.tele.dk/gugger

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

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

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

Hellig Birma

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

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

Europe

Westpoint
+ Exotic. Spec. Tabby
Maiken Christiansen
3650 Ølstykke
47161444
westpoint ( image.dk

Cornish Rex

Af Misapotanien
, Bent & \nni gger bøl

Godsparken 60
2670 Grev
tWfax 43 90 71 52
misapo@;adslhome.dk

Colourpoint

Valhalla
Blå
Helle Schulz
Klevehøjvej
2640 Hedehu ene
43 99 46 99

I Wiki
lle farver

Winnie Nielsen
9220 ÅJborcr Ø
98154099/2°81-1-1099
www.wi-ki.dk

Burmilla

Apiatif
blå, sort, lilla, chokolade
Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
86 62 92 31
http:/home13.inettele.dk/apiatif

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

Gracias
Fuldf, bicol., harlek., van
Susanne 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
47172136
www.romose.com

Abyssinier

Opdrættere
i Feli anica
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
44484064,lah-Ra@get2net.dk

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 / 40 59 13 19
http://www.via-nova.dk

British Shorthair

Giro: 157-6089 inden udstillingen
eller på check vedlagL
tilmeldingen. Ved betaling p:l
udstillingen opkræves et gebyr
på kr. 10,- pr. hat.

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

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

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

Dyrlæge-
kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00.
Alle kattene skal være i bur senest
kl. 9.45. Seneste vaccination
ifølge Felis Danicas regler er den
23. januar 2004 • dette gælder
også revaccination.

Dommerelever og
dommerønsker
· er meget velkomne - kontakt
venligst Vivi Fletcher, tlf. /fax
70 23 27 23 eller pr. e-mail:
dommeroensker@racekatten.dk
Stewarder
er velkomne og bedes kontakte:
Flemming Welsch Riis,
tlf. 57 52 26 36 eller e-mail:
udland@racekatten.dk
NYHED: Meld dig inden udstilli
ngen som steward til Flemming
og du går forrest i køen ved
ind tjek.

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 a racekatten.dk

af

kr. 100

kr. 250

kr. 50,-
Gratis

For medlemmer
Perseren
Til salg bur
Avl og opdræt

Udstillingsgebyret
indbetales til:
Mette Foldager, Rørkjærsgade 17,
6700 Esbjerg.

Udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
Kuld, uanset antal
tilmeldte katte
Veteran- og Pensionist
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300
"TIL SALG" bur kr. 150

1 Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen

' Farvebedømmelse
på udstillingen kr. 150
Kat uden for bedømmelse kr. 110

II
I, II
I
I, III. IV

Inviterede dommere (der har sagt ja):
Veikko Saarela, Finland I, II
Aliosha Romero. Sverige II
Albert Kurkowski. Polen I, II
Ietje Rohr-Dubbeld. Holland II
Lone Lund. Danmark III
Bette Lind, Danmark II
Ulrike W ah!. Tyskland II
Maria Rihova, Tjekkiet All-round
Øvrige inviterede dommere:
-Iorgen Frithiof, Sverige
Raimond Saetre .. [orge
Gianmichele Romano, Italien
Eva Wieland-Schilla, Schweiz
Ret til ændringer forbeholdes

Lørdag d. 24/01-2004: Semilanghår, Siamesere & Orientalere
Søndag d. 25/01-2004: Langhår, korthår, huskatte

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00
Udstillere- 8.30 · 19.00

Udstillingsgehyrer
Pr. kat kr.220,-
Kuld kr.250,-
Vet./pens., ekstra kr. 50,-
Avl og opdræt kr. 50,-
Katteriklasse (4 katte
fra en ejer i samme grp) gratis
1 kat, alene i et. dobb.bur kr.300,-
Pr. kat/kuld udf.bed. kr.100,-
Kuld udenfor bedømm. kr.125,-

Ole Magne Grytvik, 1 •. Si:unJOri - I\
Ret til ændringer forbeholdes

Dommere der har accepteret
Eric Reijers, CZ. Kh.... iarn . III.I\'
Hannah -Iensen, s. Lh.Slh - I.II
-Iorgen -Jcns 'n. DK. Lh.Slh -I. 11
Annika Hogberg, DK. Lh.Slh - I,11
Anne Veland.. '. Lh.kh- I.III

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sende. til
Camilla Scharff, Hovedvejen 72, 2600 Glostrup, tlf./fax
70 23 24 21 eller pr. e-mail: udstilling@racekatten.dk
Tilmeldingviae-mailskaldogaltidværesomvedhæftede
word-filer afden originale FD-tilmeldingsblanket eller 1

' online via www.racekatten.dk.
Udstillingsgebyret kan forudbetales til giro: 492 ~6 26,

1 Camilla Scharff. Hovedvejen 72, 2600 Glostrup mden
d. 11. januar 2004. Ved betaling EFTER denne dato
(også på giro), ophæves kr. 10,- pr. tilmeldt kat.
Der kan betales på ud ·tillingen.

Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
1 den 8. februar 2004 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved

Udstilleren BÆRER SELV katten fra udstillerburet til dommerringen!

Præmier
Modtages med tak • venligst
send besked om præmier til Bent
Aggersbøl pr. e-mail til:

I praemiesekretaer@racekatten.dk
1 Udstillingsgebyrer
I For medlemmer af andre klubber

P~kat k~ 220
Kuld kr. 250
Veteran- og Pensionist-
klasse ekstra kr. 50
Kat alene i dobbelt bur kr. 300

Tilmeldingsfrist: d. 7/01-2004 eller ved opnået hal,
dommer- eller burkapacitet.

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

Tilmelding:
1For medlemmer af Perseren: Kirsten Foldager,

Lov ru pv ej 35. 6690 Gording. 75178584,
mandag hele dagen. Øvrige dage inden 8.00 - 10.30 I
Tilmelding kan ske via internet:
http://www.perseren.dk

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 24. + 25. januar 2004 i
KFUM-hallerne, Peter Toftsvej 19-21, Kolding

Sidste til- og afmeldingsfrist den 11. januar 2004
_elle[ njr ha~a acitet er nået. _
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Europe-klubben
harlott Fran ·

Midgard -v j 1-!
3000 H Isinger
Tlf.: 49 20 19 3:3

Langhårskatten
Mette Blurno.
Peter Darnsv j -!
-11 0 Soro
TU".: 5~ "2 20 2

Maine Coon Klubben
Danmark
Kur Ole-en
1 .orrebj ro- Rune del 11
522 Odense 0
Tlf.: 65 98 -H GT

Norsk Skov a ering,
Danmark

: nne l ohn
Lundbyvcj 4. reby
-l2Gl l)almo,-
Th.: 5" 1 . 5" 5u

Rex & Sphynx Klubben
usanna Bugg

Kærlodd n ~
8320 Mår let
Tlf.: G 27 2 19

Russian Blue Klubben
lian Knstb rg

Fin en' ej 61. 1. th.
2000 Fredcriksb rg
Tlf.: 3 33 02 93

Siameser &
Orientaler-klubben

Inge Gesna
Peter lpsens Alle 3.I. 1.51
2-100 København NV
Tlf.: 3 19 41 62

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

SPK for Russian
Blue af 1990
Louise Carøe
Tlf.: 58 53 54 66
alcaro u hotmail.com

SUA - Abyssinier & Somali '
Lis Rhymer Friis
Bøgebjerg 7
5171 Sondersø
Tlf.: 64 8915 03

Sølvkatten af 1990
Allan Outrup
Betulavej 5
3200 Helsinge

Specialklubber
under Felis Danica

r

88 - Burmeser &
British Shorthair
Helle Schulz
Klevehøjvej
2640 Hed hu ene
Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
Denmark

Hanne S. Pedersen
Nybolløvoj 26 B
2765 rnørum
Tlf.: 44 64 05 95

. Bicolouren
Li Vindax ! liel: en
Grormine n 7
4293 Diånaluncl
Tlf.: 58 24 17 Ol
cl. 22 55 13 16

Colourpointen
Gurli Petersen
\get·vænget 25

4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 47 79

Cymric- & Manx
, klubben

Mieke) Thomsen
Grønnedalen 14 Avst.rnf.
7100 Vejle
Tlf.: 75 72 77 7

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Trine Piltoft
Nygade 52

' 8700 Horsens

I
Tlf.: 75 62 96 Ol

Dansk Silver Katteklub
' Ruth Brynnurn

Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 Ol 75

Dansk Vangora
Tyrkisk Angora & Van

Barbara S. Hassenteufel
Krusemyntcvej 16
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 1 7 95 09

DASK - Dansk Abyssinier &
Somali Klub

I Lene Bay
: Trekonergade 37A

2500 Valby
j Tlf.: 26 24 12 84
I

I Den Hellige Birma
I Flemming Nielsen
· ykøbingvej 39 Ørslev

4200 Slagelse
Tlf.: 58 26 87 70
sinklaii a'tdcadsl.dk

•an1ca:
In o fra
F

•J__

PKD: Certificere e Dyrlæger
Nedennævnte dyrlæger er certificel'ede af
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
scanning for PKD
Kattene skal være mærket (chip eller tatovering) og
der skal bruges den særlige attest der er udfærdig t
til brug for resultatet. Resultater der indsendes til
Felis Danica - mærket PKD scanning- Postboks 174
2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt arkiveret.

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

Frederiksberg Dyreklinik
Frederiksbergvej 1 7
4180 Sorø
Tlf. 5783 0252
Dyrlæge Per Larsen

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

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

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

kr. 250
kr. 150

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
opdræt
Tif / fax 55456515
flm@Tiscali.d

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

Somali
Badina

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

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

Aase Nissen
Søvej 2
4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088

Annoncer og præmier
modtages gerne og med tak. Sendes
senest ved tilmeldingsfristen til
Hanne Kaarsberg

Bylaugsvænget 55
2791 Dragør
1/1 side
½ side

Åbningstider for publikum
Kl. 10.00 - 19.00.

Ingen katte må forlade udstil-
lingen før kl. 19.00

I Ragdoll
I Bl~;Tr~~s~re

Rikke Kjeld
Bethe~davej 9, 2. tv.
8200 Arhus N
www.blue-treasure.dk
r.kjeld@mail.dk

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

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

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

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

Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 6.30 - 9.30.
Stamtavler og vaccinationsattester
skal forevises. Vaccinationen skal
senest være foretaget 22/2 2004.
Vaccination i følge Felis Danicas
regler.
Hvide katte skal fremvise
høreattest og være chippet.

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

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

Kalvehaves Lion
Silvertab, shaded, golden
Connie Krøner
4771 Kalvehave
tlf/fax 55 38 86 11

, www.kalvehaves-lion.dk

' Ladykiller's
Perser/Exotic
Ann Elgaard-Jørgensen
Annasholmsgade 41, stv.
5000 Odense C,66 11 50 48
ladykiller@emai I. dk

Persefelts
Chinchilla, shaded. golden
Allan & Sylvia Outrup
Betulavej 5,Helsinge
48 79 64 68/www.persefelis.dk
perfelis@pos t10. tele. dk

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

Dommere
Dietrnar Sagurski. Tyskland, katg. I-II
Monica Bok trørn, Sverige katg. III
Tellervo Ka s. Finland. katg. I-II
Gina Grob. Liechtenstein, katg. I-II
Itje Rohr.Dubbeld Holland. katg. I-II
Britt-Marie Johanson. Sverige. katg. II
Steven Jones. Norge, katg. III
Ali Wittich. Schweiz. all-round
Marino Koot. Holland. katg. II
Maj Britt Stein, Finland, all-round

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding
Tilmeldingsblanket (medsend venligst frankeret
svarkuvert) kan sendes direkte til:
Jette Rybak. Rødkælkevej 43, 2630 Tå trup,
tlf. 4399 9088. Email: jette.rybak@darak.dk.
Vi modtager ikke vedhæftede filer.

Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 Kobenhavn S
32 97 29 40
kvill a post l Zuela.dk
home 12.inet .telC'.dk/kville/

La Foret
tore racctvpiskø/nllø farver

Dorte Garde Varup
Irlandsvaj 21
2300 Kobenhavn S
32 97 22 20

Tilia Nova
Alle farver rn/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstvkke
47 17 75 20
tilianova@get2net.dk

Uldtotten
+ Maine Coon
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@u 1 dtotten. dk

Perser og
Colourpoint
Anjela

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

lnd~delse til Dansk Racekatte Klµbs intecnc1t
1

ionale
race atteudstilling 7. marts 2004 1 Herlev hal en
Tve vangen 198, 2730 Herlev
"bær og præsenter selv" udstilling

I

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

(kun for DARAKs medlemmer)
Udstillingsgebyr bedes indbetalt
samtidig med tilmeldingen senest
på afmeldingsfristen til

Postgirokonto: 9 00 39 75Tilmelding kan også foretages på asp.darak.dk for alle Kasserer Ole Johnsson
medlemmer. Daraks egne medlemmer kan benytte ' Keplersgade 22, st.tv.
medlernsnr., andre brugere benytter det udleverede , 2300 København S
brugernr. . /
Tilmeldings- og afmeldingsfrist: 22. februar 2004, Ved betaling på udstillingen

eller når halkapacitet er nået. ophræues IO hr. ekstra pr. hat.

60 61



62

-I.
Hjemmesiden
PåFelisDanica'shjemmeside:
www.felisdanica.dk
finder du mange nyttige
oplysninger. Kig på
hjemmesiden inden du
kontakter klubben - du vil
som oftest finde svar på
dit spørgsmål. Du kan bl.a.
downloade:

■ Regler for FIFe
■ Regler for Felis Danica

Opdræts- og
registreringsregler
Udstilling
(ind- og udland)

■ Rammer for avlsrådets
arbejde

■ Stamnavn
Parringsattest

■ Standardaftaler
■ Karantæneregler

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

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

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

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

Stamnavnet kan efter eje-
rens død overtages af en
direkte arving. Dette med-
deles Felis Danica. Hvis
ingen ønsker at videreføre

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

Stamtavler
Parringsattest og
stamtavlerekvisition
fås gennem egen klubs
stambogssekretær. Kattens
navn må højst bestå af 20
tegn udover stamnavnet.
Hele kuldet skal stam-
bogføres på en gang og inden
kuldet er fyldt 10 måneder.
Fra 3 måneder stiger prisen
gradvist, og Felis Danica
anbefaler, at stambogsføre
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-
ge ejereunderskrive stamtav-
lerekvisitionen.

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

Første gang en hankat bli-
ver far medsendes hans kryp-
torchidattes 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
avlstjeneste skal ifølge
FIFe og FD regler foretages
skriftligt. Aftalen skal
udfærdiges inden katten
overdrages eller avlstjeneste
benyttes.

Afbetalingskøb
Er der truffetaftale om køb på
afbetaling, skal dette fremgå
af overdragelsesaftalen.
Stamtavlen skal følge katten,
og må ikke tilbageholdes
som pant.

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

Kønsskifte
Er killingen forkert køns-
bestemt sendes stamtavlen
til egen stambogssekretær
og der betales for ny stam-
tavle.

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

Avlsforbud
Påstempling »Må ikke
bruges til avl« påføres gratis
når det sker i forbindelse
med udstedelse af stamtavle.
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 øretatoveres
0g have udført en høreprøve hos
autoriseret dyrlæge. Første gang
der søges stamtavler kal atte ten
medsendes.

Dyrlægeattesten skal i n-
deholde: Kattens navn tarn-
bogsnummer, chipmærke el-
ler tatoveringsnummer amt
høreprøvens resultat.

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

Kun BIV eller højere placering
hos killinger og ungdyr samt CAC.
CAP eller højere placering ho
voksne katte kan påføres.

Forfædrenes titler påføres
automatisk afkommet.

Senere erhvervede titler kan
påføres afkommet ved udskrift af
nyt indlæg.

Husk derfor at få registreret
titler i god tid før rekvisition på
stamtavler. Indsend titelblad samt
kopi af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Husk at medsende frankeret
svarkuvert. Såfremt der ikke
medsendes frankeret svarkuvert,
vil returforsendelsen ske pr.
efterkrav. Har du ikke et titelblad,
medsendes kopi af stamtavlen.

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

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes stam-
tavlen til Felis Danicas postboks,
hvorefter 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
stambogsnummer samt

a købers navn og adresse

Ved overfør, el til U forlanz r
CFAi vis e tilfælde en 5-"enoratio-
ners stamtavle ell r for vi se racer
en 8. generalioners tamtavlø.

ærmer opl ,. .ninger kan fås hos
gen klub stambog ckretær.

1 n d. ar r er ud t dt trans-
fer på en kat, kan det danske
stamborr::.nummer ikke længere
anvendes.

nnullere køb t o z katten
igen øn ·ke optaget i det danske
regi ter. kal tran fer sam
stamtavle indsendes til e ze n

0

tambogssekret r. før tamtavlen
kan anvendes ved tambogsføring
i Danmark.

import
Har du købt en kat i udlandet, kal
stamtavlen overfores til dan k
stamtavle. før du kan bruge katten
i avl og ud tille den.

Den udenland k tamtavle
samt tran fer fra sælgers land
endes til tambogs kretær n.

Der betales for n tamtavle 0-3
mdr. Er katten kobt i USA eller
et andet land uden for FIFe' regi.
skal den udenlandske st amtax le
være »certificeret« dvs. ud tedt af
det pågældende lands hov dorga-
nisation.

Stamtavler udstedt af op-
drætteren anerkendes ikke. En 3.
generationsstamtavle r nok. m n
ønske den 4. generation påført
den danske starntav le, kal den
udenlandske stamtavle indeholde
4 generationer.

Stamtavler fra klubber der
ikke er medlem af FIFe - dog
med undtagelse af GCCF, CFA
og TICA - kan ikke automatisk
overføres. Hver enkelt stamtavle
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 udstilles
før stamtavlen er godkendt af avls-
rådet.

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

Felis Danica
Postboks 174

2630 Taastrup

Der er en ekspeditionstid pa rnak-
imum 8 mdr.

Betaling af stamtavler og regi-
sterkort
B taling ende· altid til eg n klub
ka erer. JYRAK og Rac ·a t ,
har forudb taling for alle yd 1-
ser.

V d betaling s rntidig med be-
stillingen. med end da ch c · eller
kopi af giroindbetalingen.

Alle yd ls r. d r ikke er b talt
forud, ndes p ·. efte ·krav med et
ek pedition sgebyr.

Priser (ind. mom )
Regi trering af kuld:
0-0 mdr. pr tk kr. 15

-6 mdr. pr. tic kr. :200
6-1 mdr. p1·. tk. kr. 300
Import. kopistamtavle ·r. 150
Endrinzer i starntavl

(kon, farve. nyt indlæg) .... kr. 100
Transf r. in l. - . eller

. gen. taratavle · · . 100
Indfor 1 af avl forbud
Eft r r gi tr ring kr. 100
Ophæv 1 af
avlsforbud kr. 300
Starnnavn kr. 500
Ek pedition g byr kr. 25

Karantæneregler
Kontakt din klub for oply sningcr
om karantænereglerne.

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

Klager over medlemmer af klub-
ber under F li Danica skal s n-
des til:

Felis Danica
Po tbok 174

2630 Taastrup

Kuverten mærke :
"Disciplinærnæun"

Klager skal være skriftlige og
begrundede og skal vedlægges et
klagegeb r på kr. 250 på check el-
ler postanvisning.

Man bedes erindre, at der for
de fleste ager vil være en for-
ældelsesfrist på to år.

Disciplinærnævnet kan kun be-
handle skriftlige klager og det er
vigtigt for klagens behandling, at
parternes indlæg er dokumente-
ret, ligeledes skriftligt.
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Al tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den
arrangerende klub mens
tilmelding til udstillinger i
udlandet sker gennem egen
klub.

Klubberne har typisk en
udstillingssekretær indland
og en anden til udland.
Kontakt derfor den .,rigtige"
udstillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire-
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær, og
sendes til den arrangerende
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 tilmeldingsfrist
til udstillinger varierer (ca.
2-4 uger før). Spørg den
arrangerende klub.

Praktiske oplysninger
ved udstilling
Felis Danica's samt FIFe's ud-
stillingsregler er gældende.

Bekræftelse på tilmelding
sendes til udstillerne senest
14 dage før udstillingen.

Modtager du ikke
bekræftelsen, kontaktes
arrangerende klubs udstil-
lingssekretær. Husk at
vedlægge en frankeret
svarkuvert.

Kattene skal være i bur
kl. 9.45, således at bedøm-
melserne kan påbegyndes
kl.10.00.
Kun katte med hals-
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge-
kontrollen, skal alle katte
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
formål at få kattens øjne
til at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke, bur-
gardiner m.v. skal med-
bringes. Grus forefindes
på udstillingen.
Burmål:
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
berettiger til titlen.

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger
rekvireres hos og returneres
til egen klubs udstillings-
sekretær udland.

Det anbefales at fremsende
kopi af tilmeldingen direkte
til den arrangerende klub.

Udstillingsgebyret skal
betales direkte til den
arrangerende udenlandske
klub og ikke til egen klub.
Betaling kan ske med
internationalt giroindbetalin
gskort, eller med de lyserøde
gireringskørt - hvis man har
postgirokonto.

Vaccinationer
Katte,derudstillesillanmark
og i udlandet, skal være
vaccineret mod kattesyge
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
forskellige veterinære
bestemmelser vedrørende
indrejse. Få yderligere
oplysninger i god tid enten
hos din dyrlæge eller 1

Fødevaredirektoratet (33
95 60 00). Du kan ligeledes
finde informationerne på
Fødevaredirektoratets
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. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100
Kokarder:
GIC, GIP,
IC, IP, CH, PR kr. 125
EC og EP gratis.

Argentina (ARG)
Asociacion Felina
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,
10° piso, ap. "C",
1096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1305

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

Estland (EE)
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/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 Haag
Tlf: +31 70 323 1413
Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendam
Tlf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland (BY)
Felinolog
Logojski trakt, 39-1-327
220090 Minsk
Tlf./fax. +375 172619768

Island {IS}
Armula 36
IS-10 Reykjavik
Tlf./fax +35-1 58 0304

Israel
Amil
Brinitzki St. 28/11
Rishon-LeZion 75239
Tlf. +972 3 96-l 7 92
Fax. +972 3 9412333

Italien {I)
FFI
Via Grappolo 12
I-10138 Torino
Tlf. +390 l 143446r
Fax. +390 11 -1332479

Kroatien (HR}
Savez Felinoloskhi
Drustava Hrvatske
Vinogradska 2a
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +385 1 336 4189

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas buh aris 2
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 7224 04

Lichtenstein (FL)

Gapont 34
FL-9495 Triesen
Tel: +423 392 18 38
Fax: +423 392 34 54

Litauen (LT)
Sv, Gertrudos 46
LT-3005 Kaunas
Tel/Fax: +370 7 324545

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 4030

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B, Jalan Sungei
Sekamat Kajang
l\lIAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366408

Mexico (MEX)
Asociacion Felinofila
. Icxicana .C. FEl\'IEX

ero del Otate 20
Col R de 'I'err ros
04310 'lexico D.F.
Tlf./fax +i)2 5 5543575

l\!orge (N)
Norsk Re sekat.tklubbers
Riksforbund 1 RR
Cappel nsgate 13
3015 Drammen
Tlf: +4, 32 · 2 00
Fax: +47 32 9 69 Z-

Polen (PL)
SHKRP
ul. Burgaska 2/-l
skr. Poczt. 80
PL-02-919 Warszawa 7G
Tlf: +48 22 635 GO 7
Fax: +48 22 635 60 89

Portugal (P)
Clube Portugucs
de Felinicultura
Rua Dr. Faria de
Vasconcelo · . 4 r/c D[

P-1900-207 Li boa
Tlf./fax. +351 21 8-17066-l

Rusland (RUS)
ARCCA
ul. 00-letija Moskvy
3-2-139, 127591 Mo cow
Tlf./fax. +7 095 4804526

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helvetique - FFH
Solothurnestrassc 83
CH-4053 Basel
Tlf. +41 61 361 70G4
Fax+ 11 61 363 9092

Slovakiet (SK)
Slovensky 'ZVAZ
Chovatelov
Krizna 44
SK-82476 Bratislava 26
Tel: +,121 7 55571158
Fax:+421 7 55571158

Slovenien (SI)
ZFDS
Grasilska 2. SL-3000 Celje
Tel./fax. +386 3 545052

Spanien (E)
Asoc.Felina Espanola
ASFE
Conde de Arande, 68. 3rd

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

Sverige (S)
ERAK

\sbogatan 33.
S-50 56 Borås
Tlf. +46 33 10156i)
F x: +46 33 100 99

Tjekkiet (CZ)
, CK.

Kobvli h. Maskova 3
Z- i 253 Prag c

Tlf. +-12 2-6 3431/
6"' M-10
Fax. +-12 2-6 '3-1<!2
/l'li'll'.f!t'OCi!i<'S.t0//1 /

111arsicl,•::/sl n 1'8.l lm

oplyser om

tilmelding iadresse for de

enkelte shou:«.

Tyskland (D)
1. DEKZV ,.\'.
Berliner ~ trn~- e l ·
D-35 1-l Asslar
Tlf. +-!9 s.iu -17
Fax. +49 6-l-U 7413

Ukraine (UA)
Ukrainian F lin ilogy

ssociation
Box 112. UA-01030 Kyiv
Tlf. +3 10 44 235 2662
Fax. +3 0 -l-l _3-1 2 74

Ungarn (H)
Magyar Mac .kabararok -
'I'eny esztok Orszago
Egyesulete - MMO
Rozsa Str. 64
H-1064 Budape t
Tlf./fox +36 1 311083(-i

Yugoslavien (YO)
Felinology As . Bølgvade
Zivojina Lukica vajara 34
YU-11070 Novi Beograd
Tlf/fox +3 1 11 31 6 11

Øst~jg (A)
KKO

Castellezgas e 8/1
A-1020 Wien
Tlf. +43 1-2147 60
Fax. +43 1-2120697

OVEK

Liechten teinstrasse 126
A-1090 Wien
Tlf. +43 1-3196423

Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web
www. f1feweb org
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Ring på telefon: 72 14 14 72
og fa oplyst nærmeste forhandler

Bemærk, at Catrine Kattegrus
indeholder 7 ,S kg

Der fylde ca. 5 cm kattegrus i kattebakken. Kattens unn og afforing danner

hurtigt små, kompakte klumper, der let fjern •s.

Det betyder, at kun en meget lille del afdet kattegrus. der er i bakken, skal

udskiftes lobende, og derfor er produktet utroligt drojt.

Catrine Kattegrus
er særdeles økonomisk i brug!

Vi kender problemerne med kattegrus
- enten absorberes urinen og lugten ikke tilstrækkelige godt,
det klumper for dårlige, eller også går klumperne i stykker,
når man forsager at Derne dem!

Det nye. effektive Catrine Kattegrus er frernsnllet afmikro-benrorur , som aet
naturl igt og miljovenli t produkt. Mikro-bentorur udmærker ig ed at

absorbere væde hurtigt og danne ml, kompakte klumper, sa lugtgener og

bakterieudviklin hæmmes. Kattebakken holdes nemt ren, fri k gror - og

samtidig horer produktet til de mindst stavende

I Catrine Kattegrus er det lyl kedes at kombinere .Ile de egen kaber, der

sikrer en optimal losning p de problemer, der er ved brugen ar traditionel I

kattegrusprodukter.

Nu ca problemerne løses med
Catrine Kattegrus.

•
tr

Kattegrus

•

Ikke fastlagt Racekatten

Hedensted (2 cert.) 70 års jub JYRAK
Hedensted Hallerne, Jørgensens Alle 21
8722 Hedensted
Køge (2 x 1 dag) Katteklubben
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge

24/25

Maj
23

Juni
26/27 Ribe (2 x 1 dag) JYRAK

August
15 Frederikssund DARAK

Frederikssund hallen, Vænget 13
3600 Frederikssund

September
4/5 Holstebro (2 x 1 dag) JYRAK
26 Ikke fastlagt Racekatten

Oktober
23/24 Odder Katteklubben

Ørtinghallen, Persievej 1, 8300 Odder

November
7 Hårlev DARAK

Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
20/21 Vissenbjerg JYRAK

December
12 Ikke fastlagt Racekatten

April
3/4

Januar 2004
24/25 Kolding Katteklubben

KFUM-Hallerne, Peter Toftsvej 19-21
6000 Kolding

Februar
8 Næstved Racekatten

Næstved Hallerne Rolighedsvej 20
4700 Næstved

Marts
7 Herlev DARAK

Herlev-Hallen, Tvedvangen 198
2730 Herlev

24/25 Bodø* (2 cert.) N
31/1 Karlstad* S

Trondheim* (2 cert.) N

2004 August
1 Helsinki SUROK

Jubilæum 100 år FIN
7/8 Ikke fastlagt

Scandinavian Winner N
Wismar (2 cert.) D

14/15 Karlstad* (2 cert.) S
15 Frederikssund DARAK
21/22 Litomerice (2 cert.) CZ

Vantaa (2 cert.) FIN
Varberg* (2 cert.) S

28/29 Skien* (2 cert.) N
Eskilstuna* S
Tallinn* (2 cert.) EST

2004 September
4/5 Holstebro

(2 x 1 dag) JYRAK
Neuchåtel CH
Beograd (2 cert.) YU
Wroclaw (2 cert.) PL
Geteborg" S
Kristiansund* (2 cert.) N
Ostrov n/Ob (2 cert.) CZ
Klein-Ostheim* (2 cert.) D

11 Zliv CZ
Drammen* N

11/12 Livorno (2 cert.) I
Våsterås" (2 cert.) S
Riga (2 cert.) LV
Schiedam* (2 cert.)
Felikat 70 års jub. NL

12/13 Zliv (2 cert.) CZ
Budapest (2 cert.) H

18/19 Bratislava (2 cert.) .. SK
Kufstein* (2 cert.) KKO A
Bergen* (2 cert.) N
Kuopio (2 cert.) FIN

25/26 Kristianstad (2 cert.) S
Milano (2 cert.) I
TønsbergNestfold* N
Borlånga" (2 x 1 dag) S

26 Ikke fastlagtRacekatten

2004 Oktober
2/3 Nafles* (2 cert.) CH

Linkaping (2 cert.) S
Liberec (2 cert.) CZ

3 Grevenmacher L
9/10 Stavanger* (2 cert.) N
10 Beverwijk* Mundikat NL
16/17 Ostrava (2 cert.) CZ

Lausanne*ANIMALIA CH
Malme S
Luckenwalde* (2 cert.) D
Norrkoping S

23 Pardubice CZ
23/24 Odder Katteklubben
_ _ Warszawa_ (2 cert.) E_L

* = ,,bær selv" udstilling

11/12 Arnhem (2 cert.) 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
Madrid (2 cert.) E

25 Zilina (Sammen med
Ostrava CZ) SK

2004 Maj
1 -Ionkoping" S
1/2 Timisoara (2 cert.) RO

Keszthely (2 cert.) H
Aalesund" (2 cert.) N
Ostersund* (2 cert.) S
Venezia (2 cert.)* I

8/9 Stockholm S
Rheinstetten* (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
Tampere (2 cert.) FIN

16 Dalfsen* Felikat NL
22/23 Geteborg" S

Stockholm* S
Oslo* (2 cert.) N

23 Ikke fastlagtRacekatten
28/29 FIFe's GF

2004 Juni
5/6 Orebro S

Mitterteich (2 cert.) D
Krakow (2 cert.) PL
Bergen (2 cert.) N
Wiener Neustadt (2 cert.)A
Riga (2 cert.) LV

12/13 Kitzbiihl* (2 cert.) A
Kalmar" (2 x 1 dag) S
Ornskoldsvik" (2 cert.) S

13 Gorredijk* Mundikat NL
19/20 Uppsala* S

Svenljunga* (2 cert.) S
Ranas* (2 cert.) N
-Iåmså FIN

26/27 Ribe (2 x 1 dag) JYRAK
Brno (2 cert.) CZ
Horw/Luzern (2 cert.) CH
Tallinn* (2 cert.) EST

2004 Juli
3/4 Harstad* (2 cert.) N

Oulu (2 cert.) FIN
Vadstena" (2 x 1 dag) S
Rheinberg* (2 cert.) D

10/11 Stockholm (2 x 1 dag) S
Oberwart (2 cert.) A

CH
cz
PL

D
SK

D
s

CH
N

PL
DARAK

cz
s
A
N

NL
N

2004 Marts
5 Hennef" (alle racer)
6 Bratislava
6/7 Hennef" (2 x 1 dag)

Malme
Dietikon*(2 cert.)
Kristiansand* (2 cert.)
Opole (2 cert.)

7 Herlev*
13/14 Prag (2 cert.)

Norrkobing (2.?( 1 dag)
20/21 Wels (2 cert.) OVEK

Trondheim* (2 cert.)
21 Utrecht* Felikat
27/28 Oslo* (2 cert.)

La Chaux de Fonds
(2 cert.)
Plzen (2 cert.)
Warsawa

2004 Januar
3/4 0 trava (2 cert.) CZ

Stockholm (2 cert.) S
5/6 Stockholm (2 cert.) S
17 Orebro S
17/18 Wiesbaden* (2 cert.) D
18 Harleem* (Felikat) NL
24/25 Kolding Katteklubben

Geneve" CH
Verona (2 cert.) .. I
Salzburg (2 cert.) OVEK A
Strømmen N

2004 Februar
7/8 Grornitz *(2 cert.)* D

Ljubjana SI
Neuhausen* (2 cert.) CH
Bratislava (2 cert.) SK

8 Næstved Racekatten
14/15 Prag (2 cert.) CZ

Warszawa (2 cert.) PL
Molndal* (2 x 1 dag) S

15 Breda* MUND IKAT NL
Haugesund* .. N

20/21 Wien* (2 cert.) KKO A
28/29 Valencia* (2 cert.) E

Soderfors" S
Tallinn* (2 cert.) EST

FIFe's Udstillingskalender

2004 April
3/4 Hedensted

(2 cert.) JYRAK
70 års jubilæum

3/4 Frosinone (2 cert.) I
Våsterås" S
Stavanger* (2 cert.) N
Turku (2 cert.) FIN
Vaduz (2 cert.) LI

4 Luxembourg L
10/11 Hradec Krålove (2 cert.) CZ

Soderharnn* (2 cert.) .. S
Bregenz* (2 cert.) KKO A
Uddevalla (2 x 1 dag) S
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Vil du gøre noget godt for din kat?

af vores fantastiske tilbud!

Produktet fås også til hund.

i. Til kat
200 g + 200 g

Halv pris
t 17,50 kr.

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


