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Kære læsere,
FIFes generalforsamling er overstået. og vi må

konstatere at ingen af de tre danske forslag til FTFe
blev vedtaget.

Det ene af forslagene gik på at forbyde parringer
mellem sølv og maske generelt. Det var frem at for
at kunne bevare en national regel vi har haft i Felis
Danica nogle år. Da den nu ikke er vedtaget bortfalder
denne særregel og det er kun for kat. IV der nu skal spørges om tilladelse
til parringer mellem maske og sølv.

Hvis man ser det danske forslag om åben afstemning i sammenhæng
med forslaget fra Sverige/Norge om stemmefordelingen i FIFe. må jeg
konstatere, at ændringer i retning af åbenhed og indflydelse efter
aktiviteter ikke skulle ske i år, og med FIFes regler, der umuliggør at
fremsætte det samme forslag før om to år, sker der så heller ikke noget
de næste to år. Men så skal vi nok komme på banen med nye forslag.

På generalforsamlingen blev der i øvrigt fremlagt et papir der vi er,
hvorledes de enkelte medlemslande bidrager til FIFes økonomi. Det var
et interessant stykke papir og viser stor variation mellem bidragen
fra forskellige lande - lige fra bidrag på 20€ årligt (Liechtenstein) til
16420€ (SVERAK) og aktiviteter spændende fra ing n ud tillinger til
58 årlige. Felis Danica betaler årligt ca. 6000€ og ligger på en ottende
plads med hensyn til bidrag og yder 5,6 % af FIFe indtægt.

Betalingen til FIFe udregnes på den måde at man betal r en
afgift pr. stamnavn og en afgift pr. afholdt udstilling samt " årlig
medlemsgebyr. Medlemsgebyret er ens for alle lande. ligesom all lande
har en stemme.

Vi kan konstatere at Felis Danica opdrætsmæssigt liga r i top og
at 10 % af nye stamnavne gives til danske opdrætter , men at i i
Danmark ikke afholder så mange udstillinger om andre hl svarend
lande. Desværre findes der i FIFe ingen statistik der, i r antallet af
opdrættede katte. Det er en stor mangel, og jeg håber at FIFes nye LO
kommission vil tage initiativ til at indhente diss oplysning r.

Fra nogen af de store bidragsydere til FIFe er der fterhånden t
større og større ønske om, at stor aktivitet og økonomisk bidrag og å
giver en større indflydelse. Det var det forslag t fra Jorge/Sverige gik
ud på, men som jo altså blev nedstemt.

Men derfra er der langt til at melde sig ud af} IFe. om jeg har han
visse røster om. Jeg mener vi med flere ligesindede skal kontakt FIFe
for at diskutere problemet, men også at vi kal løse problemet ind n
for FIFes rammer.

På dette års generalforsamling valztAase [issen ikke at genop stille.
Aase har ellers gennem mange år være med i FIFes Dommer og LO
kommission. Som tak for Aases mangeårige arbejd for FIF r l un nu
blev udnævnt af FIFes bestyrelse til Æresdornrner. Til lykke An 'e!

Felis Danica har været indbragt for Presseankenæv net på grund af
nogle bemærkninger i en leder. Jeg skal ikk kommen" rrnere ind på
selv sagen, men blot konstatere at pressenævnet gi er et vis t Irirum
til ledere. I Pressenævnets afgørelse hedder det bl.a.. 'Pressenæime!
finder ihhe, atKaueMagaeinet i lederen har overskredet de ide ram 111er,
der må gælde for lederartikler, der i sagens natur ofte består al mere
vurderende, kommenierende og subjektiue betragtninger end almindelige
artikler."

I sidste nummer af KatteMagasinet ønskede jeg god ammer - det
så ikke ud til at virke - i hvert tilfælde ikke på vejret - så jeg vil gerne
gentage det og håbe på et bedre resultat denne gang

Venlig hilsen og God sommer
Ole Amstrup
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ToplO ka rat nr. 3
Bue · .aras ! ·t ra
SBI g - 49 l points
Fjcr . lanna , Flcn I ing
Mikkelsen

Frederikssund ballerne
Jyllingehallerne

ToplO kastrat nr. 2
Fal tria 's Clemen te
S[A a - 493 point
Ejer Lone Ebbesen

Ønsker du også din egen opdræt annon c. 1 mal l 'r du b. re Hanne 1 · aarsbcrg.

Det koster kun kr. 200,- pr. år ut fil sit navn g starnnax n pa klubl en.'
hjemmeside samt i årets kataloger.

På hjemmesiden er der OJ å plads til både cmailndrcssc. hjcnuncsid .adrcss 'n.
en beskrivelse samt et billede.

Opdrætsannonce

DARAKs topkatte 2003 - kastrater
ToplO kastrat nr. 1
Eyla V.D. Gruenstiege
ORI j - 498 points
Ejer Lise Vigsø

1 Medlemsmøder

DARAK afholder medlernsmodcr - normalt cl ·n for le tirsdag ih, 'r m Ir.. h· kan
være ændrede datoer.
Alle er velkomn . Hvis ikke andet er nævnt, afholdes moderne i Brunshoj r ledbor-
gerhus, Brønshøjvej 17, kl. 19.00
DARAK tilbyder ine medlemmer al fa et opdrættercertifikat, hvis man har
deltaget i mind t 4 ar klubberi's opdræt .mcdcr.
Næste møde foregår i .epternber.

r--- --- - -- - -
I Årets udstillinger i DARAK

j 15. august
I 7. november

~----
Killingelisten

I Det er stadig gratis at tilmelde I uld pa DARAKs · illinu .lisic. Du kan _-,._h
tilmelde og ændre dem online med dit rnc llcmsnr. l illingelisrcn < nnon .crc
hver uge i Den Blå Avis.

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, avls- og
opdrætsklasser,
ekstra kr. 50
Ku11for Daraks medl.
"Til salg" bur kr. 150

Kontingent
Husstand kr. 275
Hovedmedlem kr. 250
Pensionist kr. 100
Pens.husstand kr. 125

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Gitte Jensen
tlf. 43 94 47 12
gitte.jensen@familie.tele.dk
Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 716006

Midtsjælland
Susser Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
tlf. 58 26 87 70

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

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

2005. Meget mere om GF i
Portugal inde i bladet.

I vores egen klub er det
agurketid her i juli måned -
næste udstilling bliver i
Frederikssund, hvor der er
masser af plads - 2 store haller
- så vi glæder os til igen at give
god plads både til dommerne
og kattene.

Den 4. september er vi af
Næstved Storcenter inviteret til
at afholde en præsentation af
racekatte og huskatte helst fra
Næstved egnen, der vil blive
afholdt en konkurrence, hvor
Mis Næstved vil blive kåret og
præsenteret på det såkaldte
Kurts Torv kl. 14.00. Mere
herom kan ske ved henvendelse
til Flemming Nielsen eller
undertegnede.

Husk at selvom vores fælles
stambogsfører holder ferie -
kan killinger til vores udstilling
tilmeldes selvom der ikke er
stamtavle at fremvise - der skal
blot være ansøgt.

Mange hilsner

Aase Nissen

www.darak.dk

Kære medlemmer
FIFe's GF blev afholdt i
Portugal. hvor FIFe's formand
Eric Reijers blev genvalgt, et
valg som er meget populært.
FIFe har en præsident, som er
meget repræsentativ og dygtig
og som samtidig er åben for
alle medlemslandenes ønsker
og problemer, på valg var også
generalsekretæren Penny
Bydlinski, som ligeledes blev
genvalgt. Der var valg til de
forskellige kommissioner, hvor
der var en stor udskiftning,
spændende at følge deres
arbejde de næste 3 år.

Et af forslagene, som er af
stor vigtighed for vores katte
var, at man kan nøjes med at
vaccinere hver anden år, dog
skulle man følge den nationale
regel fra Veterinærrådet . Der
var ingen dokumentation
fremlagt, at det var skadeligt, at
vaccinere hvert år mod
kattesyge, men fra FD er der
ikke taget stilling endnu,
hvordan vi forholder os med
hensyn til udstillinger, men
forslaget, der blev vedtaget,
træder først i kraft I. januar

Stiftet 1931Formand
Aase Nissen
ovcj 2. ➔771 Kalvehave

tlf. 55 38 90 88
aase.nissenei darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Hanne Kaarsbcrg
Bylaug rvængct 55. 2791 Dragor
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsberg@darak.dk

Kasserer
Giro: 9 00 39 75
Medlemskontingent: 1 00-6207

Ole Johnsson
Keplersgad 22, st.tv,
2300 Kobenhavn S tlf. 47 17 70 79

Sekretær
Vivi Las en
Nodebove] 42, Nodebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83 ~
viYi.las.en@darak.dk

Suppleant, stambogssekretær
Inge Vang Olsen
Tvebjergvej I 2. 3600 Frederikssund
tlf. 47 31 23 71, inge.vang@darak.dk

Udstillingssekretær (indland)
Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tåstrup
tlf. 43 99 90 88
jette.rybak u darak.dk

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænzet 36. I .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.je persen@darak.dk

Bestyrelsesmedlem
Lone Ebbesen, Søndergade I 3
4800 ykøbing falster
tlf. 54 86 12 73 (17.00-19.00)
Ione.ebbesen@darak.dk

Suppleant
Poul Kiærulf
Fakkelvænge! 8, 2640 Hedehusene
tlf. 45 59 62 62
poul.kiaerulf@darak.dk
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For nye opdrættere:
Som medlem af en race
katteklub skal du stam
bogsføre dine killinger
og altid alle i kuldet pa

samme tid.

Marina Bom. ·n
opdrætter
Rrirer ', Burm '!>-.'r
TIL: 98 26 Ol .

Lis Rhymer Friis
opdrærrer Aby siniere
Tlf.: 64 89 15 03

JYRAK's konsulenter
o~ ammeforf!lldlere

Helle Hojbyl"
opdrætter Burme.ere
Tlf.: 76 31 20 I 9

onja Kri. ren en
opdrærrcr Per cre
Tlf.: 98 42 85 l4

Gerda Ander. en
opdr,·trer Hellig Birma
Tlf.: 75 61 34 87

Kir ten Buna
opdrætt r iame. re
Tlf.: 49 70 9G GO

Srudiekredsleder:
Hanne Holm Jensen
Tlf.: 63 63 21 41 el. GI 79 21 41
Mødested: Badstuen, Øsrer
Sraionsvej 26, Odense
Lørdag 11. september kl. 14.00
Vi mødes i Uglerofren 309,
Odense S, hvor vi kan se Karis
kattesikre have. Der opkræves er
mindre beløb for kaffe/the.
Tilmelding til Karis ne td. 04.09,
tlf.: 65 95 77 44
Tirsdag 12. oktober kl. 19.00
Hos Helle, vcndborgvej 43
Vester Skerrunge.
Tilmelding senest cl. 05.10 til
Helle, cif: 29 72 93 l l
Helle vil fortælle om Aloe Vera.
Der opkræves er mindre belob for
kaffe/rhe
Torsdag d. 18.11 kl. 19.00
Tilmelding ri! srudiekrcd .lcdcrcn
senest d. 01. l 1.
Vi mødes i Badstuen.
Tove Niel en \'il Fo r ra l le om
kinesiologi og telepati hos karre.
Der bliver praktiske evelscr.X i sl al
i den forbindelse brug' karre. hor
nærmere hos srudid redsledcren.
Pris: Kr. 25,- pr. person

~ol_9~n9 ~ ?Yd_-~st
Studiekredsleder:
Heidi Nowakowski
Tlf.: 75 55 45 I 0
www.hobbyudsrilling.rk

Esbjerq
Stud iekrcdsleder:
Brian Trane
Tlf.: 75 15 91 62
www.srndiekredsvesc. rk

Studiekredsleder:
Jeanette Sceensen
Tlf.: 75 68 59 29
e-mail: j.steensen@mail.cele.dk
Alle møder Horsens Bibliotek
mødesalen kr. 25,- incl. kaffe &
kage. Øl & vand kan købes.

Nyt for JYRAK's medlemmer:
- Nu kan du søge om dine stamtavler på www.jyrak.dk.

Principper er der samme, som ved online-cilmelding. Eneste beringel er,
ae du selv ejer både han- og hunkat. Desuden skal du huske ar ind ende
kryptorchid- og navlebrokattest, hvis der er første gang katten unven le
j avl. Husk også, at alk stamtavler skal forudbetales, og ae det nemmest

foregår via JYRAK's online-burik.

~al_borg _
Studiekredsleder
Marina Bohrnsen
Tlf.: 98 26 02 73

Salling
Studiekredsleder
Susanne Hvam Hansen
misufedha@rdcadsl.dk
Mødested: Skive Dyrecenrer,
Viborgvej i Skive
Alle møder kl. 19.00, hvis ikke
andet er nævnt.
Som noget nyr indføres "arder
er frie", hvor man kan få 5 min i
kaffepausen, hvis man har noget
på hjerter.
Pris: kr. 20,00 incl kaffe og kage.

Struer - Midt-Vest
Studiekredsleder:
Anne Hermansen
Tlf.: 97 85615 82
e-mail: anne.hermansen@rdcadsl.dk
www.mismidrvesc.dk
Alle møder: Østre Skole, Aula-B,
Gimsinghovedvej 8 Struer

Randers
Studiekredsleder
Esben Jørgensen
Tlf. 86 43 05 95
Alle møder Vorup Bibliotek kl.
19.30

Horsens

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

Indenfor skovkattene blev de
såkaldte x-farver godkende under
stor diskussion. Farverne hedder
amber og light amber. Om der
er et ikke kende gen eller det er
polygener, der giver de specielle
farver, ligger ikke 100% klare,
men nu er farven anerkende,
og vi må så forberede os på en
masse farvebestemmelser på vores
udstillinger.

Ragdoll godkendtes i farverne
rød, creme + rorrie- og tabby
varianterne, så de nu får CAC
status i de samme varianter som
Hellig Birma. Indenfor siameseren
godkendtes cinnamon og fawn.

Næste år finde FIFe's GF seed
i Malmø, så hvis du har mulighed
for ae tage et par feriedage, er der
ikke så lange ae rejse, hvis du har
lyse cil ar overvære en FIFe GF.

karre minimum skal vaccineres
hvert andet år, mod nu hvert
år. De seneste års forskning har
vist, ae vi faktisk overvaccinerer
vores kane - naturligvis til glæde
for producenterne af vaccine.
Dee skal dog understreges, ar
det stadigvæk er uhyre vigtige ae
basisvaccinacionerne for killinger
ne er i top.

I sidste uge af maj holde FIFe
sin årlige generalforsamling. Er
af de forslag, der blev vedtaget,
og som får betydning, er ae vores

Vi er nu kommer til den rid på
årer, hvor der er mange killinger.
De er alle søde og bedårende og
ikke til at stå for. For opdræcceren
er der er stort arbejde at have et
kuld killinger, og er stort ansvar
ar finde gode og blivende hjem.
Før killingen Hytter hjemmefra,
er der visrizt ae den er vaccineretb b

og i topkondirion, for at give den,
den bedste ballast med til dens nye
hjem. Der er altid stressende for en
killing at Hytte hjemmefra, uanset
om den kommer til er hjem med
Aere katte eller den bliver alenekac.
Stress kan udløse sygdomme, men
jo stærkere killingen er, når den
ankommer ril der nye hjem, des
bedre er der, og vi vil jo alle gerne
sikre os, ar alt går godt.

Når man sælger en killing er
der 3 ring, som skal overholdes:
Det er ar killingen er mindst 12
uger, ae den er vaccineret og ae den
har stamtavle. Som medlem af en
racekarreklub er man forpligtet ril
ae søge stamtavle på alle killinger i
kuldet og at overgive stamtavlen cil
den nye ejer. Hvis ikke man følger
de 3 simple regler, kan man ikke
være medlem i en kaneklub under
Felis Danica.

Husk Udstilling i Holstebro, den 04.-05. september
Sidste tilmeldingsfrist er den 10. august

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere

I tJ-
JYDSK RACEKATIE KLUB
------------~S~tift~et~19~34~----7~

Bestyrelse
Formand

D n • K.1:1e
E bj\:q;1 arken - . 9:?.20 Aalborg Ø
Tlt:/b.x: 98 15 )3 18 kl. 19 - 21
E-mJil: form.ind<?jyrJk.dk

Næstformand/sygdomskonsulent
Ok Amstrup
T:1rp Hovedvej 31. 6715 E ·bjerg N
TIL 7116 81 51
Evm.nl: nacsrforrnand 11 jvrak.dk

Kasserer
Anerrc Bccker
Borglurnvc] 80. Tjorring 7400 Herning
TIi:: 87 79 50 50
E-mail: ka screr ajyr.ik.dk
Giro: - 06 8- 09

Sta mbogssekretær
kat. I + II + III + IV

Bertina Petersen
Grolthojparken I 64. 4. lejl. 51 8260 Viby J.
Tlf.: 22 - 8 31 38. Træffes kl. 19 - 21
E-mail: stamravler jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Perer Hansen
Gr.e ,·an?en 123, 8381 Tilst
TIL 87 41 Ol -o kl. 19- 21
E-mail: ud rillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser
Car ten Bircow Las en
Aby,.-ej 8, Biersted, 9440 Åbybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: kam:ri@jyrak.dk

Præmiesekretær & stamnavn
Jorgen Jen ·en
Rojlehaven 52, 2630 Tåstrup
Tlf.: 43 52 96 99 kl. 17.00-19.00
E-mail: pracmie@jyrak.dk el. sramnavn@jyrak.dk

Tilmeldinger udland
Lene Glem
Hylleaasen 266, 4200 Slagelse
Tlf.: 56 50 33 74
E-mail: udland@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie ørreskov Jensen
Kornmod bakken 92, 8210 Århus V
Tlf.: 86 75 07 75 kl. 19-21
E-mail: burmand@jyrak.dk

Suppleant/sekretær &
kontakt til nye medlemmer

Vibeke Jensen
ondergade 40, 7600 Struer

·11r.: 97 85 18 54
E-mail: vibeke@jyrak.dk

Suppleant
Lena Hass
vcndborgvej 35 5540 Ullerslev
Tlf.: 65 35 30 65
E-mail: lena.hass@jyrak.dk

Udenfor bestyrelsen
Killingelistebestyrer

Linda Palm
Nordkanalvej 8, 8500 Crenaa
Tlf.: 86 33 99 IO
E-mail: kiliingtlisten@jyrak.dk
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FOR ALLE RACER

At disse Luxernoourgske love er sa
udemokratiske, og at disse love ogsa
skulle sta i vejen ror. at det danske for
slag om abne arsremrunqer kunne ved
tages. har jeg meger svært ved at ka
pere!!
Må jeg så oe' om den danske/nordiske
model for foreninger!!
Vi stemmer aoent, unatage ved person
valg.
Vi har indflydelse i forhold til størrelse.

Inge

Ammetjeneste

Har du en killing, der mangler en mor. ener har due, mocerkat.
der har plads til en ekstra killing. sa ontakt atte l bbens
ammetjeneste:
Marianne Povlgard på
tlf. 97 40 67 82 eller send en mail til:ocicat@wanadoo.dk.
Marianne formidler kontakten mellem ill1nge- og hun satteejeren

Det er gratis at tilmelde sine kuld til Katteklubbens killinge
liste.
Killingelisten annonceres hver uge i den bla avis samt pa
klubbens hjemmeside.
Listen opdateres løbende. Vi beder dig ikke om a gentil
melde til listen hver maned, men til gengæl skal du huske
at du skal afmelde dine killinger, nar du har solgt dem

Killingeliste

Alle valg til kommisioner kræver majori
tet.
Og det er en farce og der er udemokra
tisk. Stalin kunne ikke have gjort det
bedre/værre!
Det er ydmygende ud over alle grænser,
for de personer der stiller op, at der skal
afstemning på afsremning til, før det rette
antal personer er valgt.
FIFe's love er i overenstemmelse med
luxembourgske love, påstås det, fordi
FIFe er registreret i Luxemburg.
Og det kan vi så blive nødt til at tro på.

Jubilæumsudstilling

Bemærk de nye email adresser

Vi har fået ny hjemmeside adresse:
www.katteklubben.com

Konsulenter

Husk at vedlægge kopi af kvittering eller check når du
søger stamtavle. Der er så kort ventetid på stamtavler,
at det er unødvendigt med den ekstra administration i
forbindelse med at sende stamtavlerne pr efterkrav.
Husk også enten ved betale administrationsgebyr på
25 Kr eller at vedlægge en frankeret svarkuvert

Stamtavler

Formandsord fortsat
Og den forestilling kan godt "pisse mig
af'.
Princippet om, at alle forslag bliver gen
nemgået med diverse kommisioner i da
gene inden selve generalforsamlingen
er fortrinligt.
Alle aspekter bliver vendt. Og alle kom
mer til orde.
Ulempen er, at ikke alle lande møder
op til disse kommisionsmøder (de fore
går på engelsk og uden tolkning).
Og det betyder, at diskussionerne star
ter forfra på selve generalforsamlingen!

Katteklubben's konsulenter er en service for dig. Deres erfaring og ekspertice kan hjælpe dig nar 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 Kn6chel 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

Katteklubbens næste udstilling i Odder, bliver en
jubilæumsudstilling.
Det er i år 15 år siden, at klubben under navnet "PER
SEREN" blev registreret som hovedklub under Fe lis
Danica.
Udstillerne vil naturligvis blive budt på en lille forfriskning

----------------------

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

er oppe i tiden.
En knap så aktiv dialog opnår vi på
den måde; men jeg vælger at be
tragte den som langt bedre end slet
ingen.
Heller ikke din påstand om, at FU
er valgt "pr. automatik" har du helt
ret
Vores (foreløbig ene) plenar/ervæl
ges af generalforsamlingen. - Og det
synes jeg er en vigtig regel.
Det er ingen kunst for en bestyrelse,
at udpege plenarer, der ikke skal
tænke selv, men blot stemme efter
et pålæg, eller man er i overens
stemmelse med.
Som det er nu kunne klubberne i
realiteten spare en masse penge til
rejseudgifter for plenarer, og FD
kunne spare frokost til de samme
plenarer, fordi stemmerne er givet
på forhånd.
Det var måske et forslag til en an
den struktur. Eller i det mindste
måde, at gøre tingene. på.

Som bisidder havde jeg ,,fornøjelsen"
af at være med på FIFe's general
forsamling i slutningen af maj. (Re
ferat andet sted i bladet)

Fortsættes på næste side

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

KATTEKLUBBEN

Kære alle - ,,og god sommer"

Et enkelt sølle medlem (antallet
er sølle, ikke Lars, forståes) havde
i sidste nummer af Kattemagasinet
reflekteret over strukturdebatten,
der har været i FD-regi.
Og - med interessen fra medlems
siden skal vi nok være tilfredse
med, at i det mindste EN følte
trang til at give sit besyv med.
Men jeg bliver altså nødt til at kor
rigere dig, Lars.
Vi i KATTEKLUBBEN tagerfaktisk
andre klubbers forslag til
plenarforsamlingen med på vores
dagsorden til generalforsamlingen.
På den måde får vi chancen for at
debatere forslagene, og det giver
os/vores plenar en vejledning med
hensyn til, hvordan medlemmerne
vil have, der bliver stemt.
Vi har, som de andre klubber, ikke
det store procentvise fremmøde på
vores generalforsamling, hvilket
altid skuffer mig meget. Men vi har
til gengæld en mulighed for, at vo
res medlemmer brevstemmer.
Dette benytter rigtig mange sig af.
Ligesom mange skriver ekstra
kommentarer vedr. diverse proble
matikker og diskussioner som pt

Formand, sponsor-, stand og annocekontakt
Inge Nord
Lyngby 4. 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
formand@katteklubben.com

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gording
tlf ./fax 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534 Agerskov
tlf. 74 83 33 80
kasserer@katteklubben.com, giro 157 6089

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

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

Præmiesekretær
Jørgen Andersen
Døjringevej 39 4180 Sorø
tlf. 57 80 60 41
praemie@katteklubben.com

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

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

Sø ren Andersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@mail1.stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig

Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
tlf.75 17 85 84,
show@katteklubben.com

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

Bestyrelse
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Kom gratis med til 4H
Markedsdage i Sorø for
alle med lyst til dyrskue,
kræmmere og aktive
udstillere. Markedsdagene
løber af stabelen den 21.-
22. august 2004 hvor
Racekatten stiller telt og
bure til rådighed til at
fremvise så mange
forskellige katteracer som
muligt. Meld til i god tid,
for der er kun 8
dobbeltbure ... du behove
ikke at komme begge
dage, og du behøv er h Ile
ikke at være m dlem aJ
Racekatten for at deltaze

Yderligerc informarior
kan fås ved henv ndel e
til Gurli P tersen.

Tlf.: 70 2° 2 22
Ernail:
x-gurli d r e atten.dk

Torsdag de l .
Opdrættedcursus li
Tom Høj vil gennemgå
købeloven/aftalelov n samt
komme med et bud pa, hv id
der er relevant at have m d
i en kontrakt. Gæld r
købeloven ogsa for salg af
katte? Skal man, som
opdrætter, give 2 ars
garanti, nar man sælger n
kat? Tom Høj vil
bl.a.gennemgå Felis
Danicas standardkontrakt
samt give eksempler på
andre gode/mindre gode
kontrakter.

Onsdag do 1 Sa september -
Opdrætterkumu I
Racekattens formand,
Camilla Scharff gennemgar
FD/FIFe s regler for katte
hold, opdræt, stambogs
føring m.v. Mødet er abent
for alle, men er pecielt
tilegnet de nye opdrætt re.

Gurli Petersen
~ft1,~~elf3b4293 Dianalund

Konsulenter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: geneti a racekatten.dk
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), tlf . 59 18 89 SO
Jylland
SusannaToldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
Ernail: susanna@,toldibuggc.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76

Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/ Sjælla.nd
Vivi Fletcher, tlf. 70 23 27 23

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen. 58 26 51 26
Jylland
Sia.nette Kwee, tlf. 86 85 31 31

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

Mandag d. 23. auøust:
Dyremishandling • hvad gør
du?
I den senere tid, har der
været talt en del om, hvad
man gør, hvis man har
kendskab til at der går katte
under usle forhold. Hvad
står der egentlig i dyre
værnsloven vedr. hold af
kat? Hvornår skal man
anmelde, og hvad gør
Dyrenes Beskyttelse, når
de modtager en anmeldelse.

Åbne arrangementer
for aDe katteinteresset1!de

Suppleanter:

Lis Nielsen
Grønningen 87, 4293 Dianalund

Udenfor bestyrelsen:

Medlemsregistrering -
giro 1 65 02 154
Gurli Petersen
Agervænger 25, 4293 Dianalund
Tlf./fax: 70 23 26 22
Email: rnedlemrner@racekatten.dk

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH-Giro 1 08 72 23
TanjaPetersen
Ougtvedvej 1,4291 RudsVedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 [tirs-tors 20-21.30)
Erna.il: slh@racekatten.dk
Erna.il: sia-okh@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 (rnan.-tors. 10-
12
og 19-21).
Erna.il: lh@racekatten.dk
Erna.il: kh@racekatten.dk

at se jer alle på vores
udstilling i september.

Udover udstilling i
Jylland har vi også
planlagt et medlemsmøde
i Jylland. Det bliver
afholdt den 30. oktober i
Århus-området (stedet er
ikke helt fastlagt endnu),
hvor vi har inviteret
dyrlægen Tom Kristensen
fra Skovlunde Dyreklinik
til at fortælle om
kattefødsler og ikke
mindst komplikationer i
forbindelse med fødsler.

Siden sidst har vi i
Racekatten udvidet vores
hjemmeside med et
betalingsmodul, hvor man
selvfølgelig kan betale
udstillingsgebyrer, men
også medlemskab,
stamtavler og stamnavn
mv. - kort sagt, alle
betalinger til Racekatten
kan nu udføres direkte
over nettet ved brug af
Dankort - så kan det
næsten ikke blive lettere!
Benyt jer af det, I kan
spare mange penge ved
at bruge
betalingsmodulet i stedet
for at gå på posthuset og
betale via girokort.

Fortsat god sommer til
jer alle!

Med venlig hilsen
Camilla Scharff
Formand

Kære medlemmer

"Sommeren" er i
skrivende stund over os,
med regn og rusk og
utilfredse katte, som ikke
gider blive våde - jeg
håber vejret er klaret op
til bladet kommer på
gaden!

Lidt lyspunkter skal vi
da have i dette kedelige
vejr, som f.eks. den
afgørelse der er kommet
fra Pressenævnet, hvor
nævnet ikke finder at
hverken Vivi Fletcher
eller ansvarshavende
redaktør Ole Amstrup har
overtrådt rammerne for,
hvad der er tilladt at
skrive i en leder - helt
specifikt lederen i
Kattemagasinet nr. 6 /
2003 - og det er jo skønt
at man her kan få lov til
at være kritisk, når der
er grund til det.
Racekattens bestyrelse
ville ellers gerne have set
Vivi med en fin ny næse,
det kunne jo ske den
klædte hende ...

I Racekatten er
planlægningen af vores
kommende 2 certifikats
udstilling i Brørup i fuld
gang. Vi håber selvfølgelig
at udstillingerne bliver
vel besøgt, da vi gerne vil
have gode grunde til at
krydse broen/broerne
med jævne mellemrum,
så vi glæder os meget til

RACEKATTEN

Formand
Camilla Scharff
Hovedvejen 72. 2600 Glostrup
Tlf./fax 70 23 27 23 (efter 17 ikke weekend)
E-mail: Iormandø racekarten.dk

Næstformand, Medlemsmøder
Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26,
Vivi Fletcher
Kærbyvej 134, 2610 Rodovre
Tlf.: 70 23 24 21 (man.,tirs.,tors.20-21,ons.10-12)
E-mail: udstillingJracekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Jan Hoyer
Soroparken 8, Lth., 4180 Soro
Tlf./fax: 70 23 20 28
E-mail: kasserengracekatten.dk

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

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

Killingeliste, Bonuspoint
Lone Rasmussen
Holbækvej 24 A, 4180 Sorø
Tlf.: 57 80 19 06
E-mail: killingeli.st ,g_racekatten.dk

Præmiesekretær
Charlotte Engvold
Morbærhaven 17-16, 2620 Albertslund
Tlf.: 43 46 48 34
E-mail: b-charlottøgracekatten .dk

Hanne . lielsen
Nyvej 21, 4261 Dalmose
Tlf.: 58 18 86 59
E-mail: b-hanneø acekatten.dk

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

Burudlejning
Michael Laursen
Mac Donald Alle 16, 2750 Ballerup
Tlf.: 44 68 09 65
E-mail: b-michaekgracekatten.dk

Michelle Andersen
Sr. Valbyvej 253, st. 12, Gundsølille
4000 Roskilde

10 11



I ?O'erne boede jeg sammen med
mand og børn i Tanzania, og vi
havde selvfølgelig både en Paka
og en Mbwa.

Mbwa er hund. Det er sværere at
udtale end Paka, men det kan lade
sig gøre ved at spidse læberne og
rulle konsonanterne ganske blødt
over tungen: mm-bb-wa - sådan!
For nemheds skyld kaldte vi vore
firbenede kæledyr - vi havde også
en masse to-, seks, otte- og endda
tusindbenede myldrende omkring
- for 'Nuller' og 'Pysser', men det
kunne vore tanzanianske venner
til gengæld ikke udtale.

Pysser var en smuk choko
lademasket steriliseret siame
serdame, som vi havde 'arvet' efter
et norsk lærerpar, der var rejst
hjem efter kontraktens ophør.
Det var almindelig skik at husdyr
gik i arv lige som køleskabe, biler,
kok, havemand ogmeget andet. Da

12

vi havde haft siameserkatte før og
kendte til deres høje snak og sære
vaner, blev den dengang 3-årige
Paka budt velkommen og udgjorde
snart en vigtig bestanddel af
vores og især min afrikanske
tilværelse.

Hjemme var Pysser ret stille
og fredelig af en siameser at
være, måske fordi hun var træt
efter sine natteture ude. Den del
afhendes liv kendte jeg ikke meget
til. Der var rotter og mus og firben
at forlyste sig med, og vejret var
næsten altid udevejr.

Hun kunne selv åbne døre ved
at trykke ned på håndtaget med
forpoterne.

Når døren var låst, kom hun
ind ad vinduet, men da sove
værelsesvinduerne var forsynet
med moskitonet for at forhindre
myg og andre insekter i at flyve
ind, måtte Pysser først kradse

hul i nettet. Det blev hun meget
dygtig til!

Det nyttede ikke spor at skælde
ud. Det ragede hende en fjer om
vi blev stukket på vores hårløse
legemer. Hun gjorde sig bare
lækker, slikkede sig og spandt som
en vibrator, når hun havde lagt
sig midt på min seng og beordret
mig til at ligge på 'begge sider' af
hende.

Selv om der altid var nogen i
huset til at passe dyrene, når vi
drog på safari, syntes Pysser, at
der ikke var noget ved at være
hjemme, når vi ikke var der. Hun
forsvandt lige så stille, for lige så
stille at dukke op igen to eller tre
dage efter at vi var kommet hjem.
Det nyttede ikke noget at spørge
hvor hun havde været henne. Det
var Pyssers hemmelighed. Men vi
var altid glade for at se hinanden
igen!

Om aftenen gik vi tur sammen,
Nuller, Pysser og jeg. Pysser nogle
skridt foran os, og altid forsigtig.
Hun er da heller aldrig blevet
angrebet af slanger eller andre
vilde dyr. Faktisk kunne hun
klare sig meget bedre ude end
hunden kunne, selv om Nuller
var en frygtindgydende Rhodesian
Ridgeback en såkaldt 'løvehund'.
Hunden hedder 'Ridgeback' -
ridge er en ophøjet kant eller
mønning - på grund af den smarte
punkerfrisure på ryggen, hvor
håret står oprejst i en kam med
en yndig hvirvel midtpå.

Nuller holdt meget af Pysser
og ledte efter hende, når hun ikke
var hjemme, men katten var bare
ligeglad. Vi havde ondt af Nuller,
fordi hun elskede Pysser så højt.
Katten fik lov til som den første
at spise af Nullers madskål, men
Pysser syntes bare, at hunden

var en stor, dum køter, der fik
et kødben galt i halsen. og en
anden gang lod sig spytte i øj t af
en kobraslange, så vi flere gange
måtte til d) rlægen med hende.
Katten havde ikke bruø for en
dyrlæge i de fem år, vi levede
sammen, og hun var rund, sund.
med blå øjne og en skinne nde
blank og varm pels. Hun vill have
taget præmier hjem på enh er
katteudstilling.

Jeg ville da også tage P_ ser
med hjem tilDanmark, da det blev
tid til at sige farvel til Afrika. En
transportkasse af træ blev specielt
bygget og flybilletten frernskaff t.
Men den af øvrigheden krævede
vaccine mod hundegalskab kunne
ikke fremskaffes i tide.
Jeg måtte rejse uden Pysser.

Det blev aftalt at en god ven og
nabo skulle passe katten indtil
vaccinen kom fra Danmark, og så

serge for at få hend ,:; ndt . L t ,a.
Jeg holdt mi d 1 af ult 11 n - de
var faktisk det for ste j g gjor le
efter min hj emko ms r - 1 '11

P~- ser gjorde ikke. 1 brevet fra
naboen odrDcsv rre v Pyss r or
forsvu det! Da du rejst e. pakkede
og (1 hun in kuff r g r jst t den
at ef erlad en adr "s 'L'!''

Del er mange Ar og mange
o r i ntalske mi s er id en. og
alle har de haft en plad i mit
hjerte. NCu j "g nu minde- min
cl ked PY s r sr r j r r tanken
mig, om ikke hvi jeg nu tog
tilbag til frika ånden af en
chokolademaske siameser ville
komme frem fra bushen, myge
sig kærligt om min ' ben og porge
med en høj sternrn : "Kan du huske
mig?"
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Debatten - Debatten - Debatten - Debatten Debatten Debatten - Debatten
Felis Danicas strukturdebat

ar jeg ser på en ændring af
FD struktur. synes jeg, det er
væsentligt at have for øje. hvilken
plads i katteverdenen. som FD
skal indtage. For mig at se. er
det ikke nok kun at ændre FUs
sammensætning.

FDs plads og dets opgaver
følges jo ad, og hvilke opgaver er
det så. jeg synes, FD bør varetage
i fremtiden?

Det er først og fremmest
at være racekattenes talerør i
offentligheden, at sætte rammer
for opdrætterne som opdrættere
og killinge-sælgere, og at være
garant for vore kattes ægthed
ved at føre stambogen og udstede
starntav lerne.

Desuden skal FD koordinere
udstillingerne som hidtil, samt
være danske racekatteejeres
talerør i FIFe. Dertil kommer
avlsrådet og disciplinærrådet
samt et sundhedsråd, som alle
tre skal hjælpe, vejlede, rådgive
- og til en vis grad kontrollere -
medlemmerne.

Men jeg ønsker en styrkelse af
FD's kompetencer. så der kommer
fælles regler f.eks. for refusion af
udstillingsgebyrer i forbindelse
med smitsom sygdom i katteriet,
samt fælles regler for kattehold i
katterier - samt at overholdelse af
disse er en fast del af det at have et
stamnavn, samt at FD så overfor
samfundet med rette kan fremføre,
at der er regler der sikrer kattenes
trivsel. At politikerne ikke har
blandet sig meget mere i vore
kattehold, skyldes givetvis, at
alle FIFe-medlemmer har regler
for kattehold, men derfor kan
reglerne sagtens blive bedre, og
der kan også på disse områder
opnås en endnu større bevidsthed
hos opdrætterne.
Jeg ønsker, at nye indehavere

af stamnavne skal underskrive
en erklæring om, at de forpligter
ig til at frasige sig stamnavnet,
hvis de forlader FIFe, at de skal
overholde alle regler for kattehold,

;t de SI~·\L beny~te kontrakter
ved parring og salg/overdragelse af
katte. og at de skal være med til at
hindre udbredelse af smitsomme
sygdomme. herunder overholde
karantænereglerne, samt aner
kende disciplinærnævnet som
branchenævn.
Jeg ønsker oprettelse af et

'professionelt' sekretariat, som
skal varetage stambogsføring,
tilmelding til udstillinger etc.,
som nu sluger megen tid hos
hovedklubberne. Desuden vil
sekretariatet kunne fungere som
en PR-afdeling, hvor den daglige
leder. FDs formand, vil kunne
udsende pressemeddelelser etc.
Et sekretariat vil styrke FDs
gennemslagskraft i den offentlige
debat. og detvil være med til at gøre
FD til den opinionsdanner, som
FD bør være. Der er brug for det.
Kun FD kan i Danmark varetage
racekattenes tarv. En effektiv
reklameindsats, så FDs image
som seriøs og kompetent branche
organisation slås fast, savner vi
som opdrættere meget. FD bør
også arbejde for, at det offentlige
anerkender disciplinærnævnet
som ligeværdigt branchenævn.
FU bør efter min mening bestå af:

Formændene for de fire
hovedklubber, FDs formand, et
antal repræsentanter for hoved
klubbernes medlemmer samt
en repræsentant for hver spe
cialklub. Plenarforsamlingerne
bør afskaffes. Der skal være
offentlig adgang til alle FU-møder,
undtagen når tvistigheder mel
lem opdrættere eller opdrætter
og kattekøber diskuteres. Der
skal være fyldige referater i
KM, ikke som nu stort set kun
beslutningsreferater.

Hver specialklub vælger på
sin generalforsamling sin repræ
sentant til FU for det næste år.
Hovedklubbernes medlemmer
vælger på tværs afhovedklubberne
et antal medlemmer til FU, her
iblandt FDs formand. I alt bør

FU have mindst 21 medlem~~~:-~
specialklubbernesrepræsentanter.
De danske dommere kan jeg ikke
se nødvendigheden af at sikre
særlige pladser i FU, da for det
første to af hovedklubformændene
p.t. er dommere, for det andet vil
dommerne være repræsenteret
gennem deres respektive special
klubber og hoved.klubber. Det bør
for øvrigt indføres, at man kun kan
anses for valgt, hvis man opnår
et vist antal stemmer. At der
opstilles lige det antal kandidater,
som der er pladser, skal ikke
alene sikre valg. Desuden bør
alle kandidater præsenteres med
billede og tekst i KM, før valget,
der bør foregå som brevafstemning
- og ikke ved afstemning på gene
ralforsamlingerne i hovedklub
berne.

FUs hovedopgave skal være
at regulere de fælles regler for
alle medlemmerne, f.eks. stad
fæstelse af karantæneregler.
Desuden skal FU vedtage PR
planer og virksomhedsplan for
sekretariatet. Men FU skal
efter min mening ikke dømme
i sager, som disciplinærnævnet
afgør. Efter disciplinærnævnet
bør sagerne gå til domstolene.
Disciplinærnævnet skalvære vores
brancheråd, og dets medlemmer
skal være kompetente og reelle.
Her vil det jo glæde mange, at have
læst sidste nummer af KM, hvor
byretten nærmest stadfæstede
DNs afgørelse. Men der var jo
et tidspunkt, hvor det meste af
DN nedlagde arbejdet uden at
nedlægge sit hverv, og oven i købet
agtede nævnets flertal at henlægge
indkomne sager, ikke videresende
dem til FU. Det synes jeg ærlig talt
ikke var særligt betryggende for os
medlemmer. Det må ikke kunne
ske igen.

Er der direkte valg til FU, vil FD
kunne kræve, at hovedklubberne
indordner sig FD, eftersom FD da
ikke vil være en person, men en
demokratisk valgt repræsentation

for alle medlemmer af alle hoved
klubber.

Det følger naturligt, at efter
indførelsen af direkte valg til FU,
må ethvert medlem af FU være
berettiget til at rejse forslag og
emner, hvor FU så kan træffe
beslutning ved afstemning.
Hvert medlem af FU bør have en
stemme.

Menhvadmedhovedklubberne?
Jeg mener, det vil være en dårlig
ide at satse på en nedlæggelse af
hovedklubberne, i hvert fald så
længe specialklubberne ikke er
reguleret og tunet nok. Hoved
klubberne har deres fulde beret
tigelse som daglige servicører
af medlemmerne. Oplysning
og rådgivning, afholdelse af
udstillinger og hjemsted for
studiekredsene, alt sammen
opgaver som glimrende løses af
hovedklubberne. Desuden vil det
give mere ro og samarbejdsvilje i
FD, når man som menigt medlem
kan skifte klub, hvis man er util-

Her et synspunkt om
strukturdebatten.

Undskyld, jeg har læst om
strukturdebatten, og jeg synes
I skal stikke fingeren i jorden,
og se hvor I er henne. Med de få
medlemmer som mødte frem (ca.
1%, af alle medlemmer i FD.), må
den strukturdebat da være død, de
der ville ny struktur, er åbenbart
meget få.

De fremmødte var ikke alle
modstandere af det bestående,
måske bare nysgerige. Hvad vil
de 2 profeter, som indkaldte, med
disse møder. Vi var 4 fremmødte i
Slagelse, de 2 var Susser og jeg, der
ikke er modstandere af den måde
vi kører på nu, så kan der trækkes
50% fra, af de fremmødte. Der var
bestilt plads til 100, måske klog af
skade, fra andre møder, kun købt
2 pakker wienerbrød, mine høns
blev glade, for den pakke, der var
for meget.

Fortsættes næste side

freds med dette eller hint i den
nuværende klub. Jeg tror, det
optimale er at lade forskellene
trives i form af hovedklubber,
men at styrke det fælles fodslag
indenfor katteverdenen ved at
nedtone hovedklubbernes direkte
interesser i FU.

Det er også vigtigt, at man kan
finde en hovedklub med ligesindede
indenfor FIFe, fordi en situation
med kun en hovedklub. ville tvinge
medlemmerne til at søge over i
Independent eller CFA, hvis de
ikke bryder sig om hovedklubben,
og Independent-medlemmer og
CFA-kunder kan jo - da de ikke
afholder udstillinger i Danmark
- sådan set nasse på FIFes tore
arbejde, samtidigt med cl kan
slippe for at følge FIFe-regler for
avl og kattehold. En meget ked elig
situation ville kunne op tå.

Endelig ser jeg meget gerne.
at specialklubberne får muligh cl
for at afh o 1de intern a ti o n a 1
udstillinger samt at d r bliv r

flere 2-certifikat-ud-tillingcr i
Danmark. Det er vigtigt for vore
katterier at der r klameres så
godt som muligt for vore katte.
og flere 2-certifikat-ud .rilli nger
vil med tiden tiltrække flere
udenlandske ud tillero. De vil
være aodt for vores vid n. ·ore -
avls arnarbejd med udlandet og
for racerne.
Jeg ons ker salcde - et lag

kraftigt og d e rn o k r a i s k 02"
åbent FD. Et FD. der b liver i
stand til at lofte den opgr v som
brancheorgani a t io n. som jPg
ul ker efter. Et FD. d r ·, 1 t a
re pekt om i off ntlighcdcn ot;: et
FD, hvor d "bal og ud ·ikli er vi
v c r nøgleord n .

!ri 'h .\bter Klug
Yeornun - ~o ·1 ish I{•)\

'.\ r idlern af ~J ',AK ·

Nr. 3 huskat Felis Danica 2003-04
Klaus. Ejer: Karin Sørensen
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Trouw Nutrition har med sine 13.000 ansatte wo ldwide, producer t hund og
kattemad i mere end 20 år, så nu kommer vores viden også danske kat e til
gode.

Vores koncept er tilpasset nutidens krav og blandi gerne er korrekt
afbalanceret med taurin, arginin, methionin, vitaminer og mineraler der er
tilpasset din kat's behov.
For ikke at købe "katten i sækken" kan du benytte vores væ dikupon på 400 g.
foder som kan indløses hos din forhandler.

Står der PREMIUM på det 'oder d bruger i dag .

andre tilsætningsstoffer

Navn:-----------------------------Adresse:----------------------------Post nr.: By: _
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Gratis 400 g. Arion Premium Cat foder

debat. medlemmerne er tilfredse
med det bestående. så hvorfor
bruge krudt på det.

Sa videre. Sammensætningen
af forretningsudvalget. formæn
dene (forkvinderne) for de 4
klubber der sidder i forretnings
udvalget er valgt på klubbernes
generalforsamling. det må da
være den bedste anbefaling.
Hver formand har en hjælper,
maske denne ser med andre
ojne, på det der foregår. Man vil
have en fra dommerene med i
forretningsudvalget, der sidder
allerede dommere i det udvalg,
sa hvor mange dommere skal
der være. Så vil man have en
fra specialklubberne. med 1

forretningsudvalget. hvorfor?

Nr. 2 Voksen Felis Danica 2003-04
EC. Kikicat Special Dreamweaver, EXO as 03 22
Ejer: Lisa Høj
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spurgt, når der er noget om bestyrelse, skal de sidde og
deres racer, det må da være bestemme over de valgte fonnænd
tilfredsstillende for dem. Her jeg kan allerede se problemer ved
kunne man måske også pege denne sammensætning, gene
på en rep. uden at denne er ralforsamlingerne i de 4 klubber
medlem af en hovedklub, vi har er suveræne, til at vælge formand
set stjerner, for nylig, der ville altså hvem der skal tage stilling i
revolutionere specialklubberne, hverdagen for medlemmerne.
men de er blegnet igen. Man vil Så bliver der spurgt om, vi vil
også på den måde have flere i til at betale for at uddanne nye
forretningsudvalget, jo flere der dommere, de nye skal åbenbart
er jo sværere har man ved at blive have en slags socialhjælp, så de
enige. Altså tungtarbejdende. kan konkurrere med de, der selv
Jeg kan huske hvordan man har betalt deres uddanelse, og
sad med mange stemmer, på hvad siger de dommere til det?
plenarforsamlingerne, det var Det lyder som om vi har for lidt
tungt, måske de har overlevet sig danske dommere, eller vil man fra
selv. Jeg synes måske profeterne profeternes side, bare have større
skulle se på det i stedet, måske helt udvalg at vælge imellem? Når vi
droppe plenarforsamlingerne. har betalt til deres uddannelse

skal vi så have penge tilbage, når
de er færdige, og er ude at dømme?
Hvis Felis Danica laver kurser for
de som vil være dommere, og de
ikke har lyst til at deltage, kan
man så stoppe dem i deres videre
uddannelse? Hvorfor skal de
danske dommere have en anden
uddannelse (måske bedre) end de
udenlandske?

Når man stiller % op, som så
pænt er tegnet som en lagkage, i
sidste nr. af bladet, bør man også
nævne, at kun 56, ud af 5000
medlemmer, har svaret at man
vil betale ekstra penge, når man
tilmelder en kat til udstilling.

Derefter spørgsmålet: Kan
man lave en statistik, af 1% af
medlemmerne, nej, man kan da
ikke sige, som er nævnt i bladet

'at 95% af 1%. Det kan kun være
manipulation.
Jeg vil ikke gå nærmere ind

i det Lars Seifert-Thorsen har
skrevet i bladet. Han er så ;lene
med sine synspunkter, det må
være trist nok, det skulle jo have
været debatteret på et andet
tidspunkt, ikke samtidig med de
møder, som har været, hvor kun
59 medlemmer, mødte frem.

Flemming Nielsen,
Sinklair Hellig Birma
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Da vi gik til modet om FD- --vacc. bl1ve ændret)?'? Her synes Vl 1 s l l~g5.e;D sutne være
struktur i Valbv den Ol. april 04 at FD og hovedklubberne mangler sadml eltl und e_rFD · . amtavier

• • : o '. • k . · d tt u e u { rnn e 1 ~ regi osv.vi havde det "lidt" sadan. som v1 1 debatten om 1mg e e. N k d
tror rigtig mange andre og å har Er SPK godkendt af FD en . æste ~un t, vor~s ommere,
haft det. "Hvad hjælper det, bliver nødvendig ting, ville det ikke J~ de _kan JO vælges 1 FIFe regi.,
vi hort. kan man komme igennem være bedre hvis man gjorde disse til div. P0ste~, men hvor er
med nye ideer." fri. Forstået sådan, at man kan jo div. debatmuligheder mellem

Altsa. , i tror ikke rigtig på, så have alle de SPK man vil, og opdrættere og dommer, begge
at "i menige kan få indfl ·delse, lave de ting man kunne forestille parter kunne have gl_æ~e af det.
uden det skal gennem de 4 sig der. Ikke at man ikke kan have Do1:1merne er meget vigtige, d

0
a de

hovedklubber. Og det system SPK eller andre interesse org. For ogsa præger opdrætterne, maske
er jo og å tungt. da ingen ved, naturlizvis kan man det. Men i særligt de som også er udstillere,
hvad de andre hovedklubbers relation til FD, kunne man måske til en vis grad, og forhåbentlig også
medlemmer ønsker etc. Vi har i i stedet få valgt nogle personer omvendt. Derfor kunne man ønske
alle 4 klubber valgt en bestyrelse, på de respektive hovedklubbers sig en struktur, hvor dommerne
som vi har givet "fuldmagt" kan GF i f.eks. kat. 1 . 2 - 3 og 4. blev hørt, eller var til at komme i
man sige til at handle og stemme F.eks. kunne hver klub vælge 4 dialog med.
på vores vegne. og bedst muligt personer til kat 1 - i alt ville det Nå · men tanker og ideer har
jf. de rammer der nu engang er. så være 16 personer på tværs af vi nok alle, men hvad skal der
Men vi må også tænke på, at det er klubber. Disse kunne så tage sig af til for at ændre noget. Jo først
frivilligt arbejde. noget man skal respektive race ting. mv. Af disse skal klubbernes holdninger æri
gøre ved siden af sit almindelige personer vælges der i deres midte dres til, at man vælger plenar
arbejde. Men at være i en en person som deltager som plenar deltagere på GF, måske ville det
bestyrelse i kattesporten er mere uanset klubtilhørsforhold. blive de samme personer, for hvis
tidskrævende end de fleste tror, Man kunne betale et beløb for bestyrelsen anbefaler en eller
tingene bliver ligesom ikke lavet at få materiale vedr. kattene i de flere som plenarmedlemmer, så
af sig selv. Så på trods af, at vi respektive kat. osv. Det ville give bakker medlemmerne jo i reglen
faktisk ikke mente at det nyttede 4 plenarer mere, udover de som op. Naturligvis kan der lige være
noget at deltage i et sådant møde, klubberne kan repræsenteres med. en person, som ville være bedre
så KOM vi dog, med et spinkelt Men en forholdsvis nem måde at egnet, som bestyrelsen ikke lige
håb om, at man måske alligevel vil få bare lidt indflydelse på. Og de 4 have tænkt på, det kan også være
kunne få ændre på nogle ting. grupper/kat. grupper som er valgt, et særligt emne på det enkelte års

Det er for os at se vigtigt, at kunne jo også arbejde sammen, plenarmøde, hvor en person ville
ændre på rammerne, dvs. ved- således direkte kattehold (ikke være særlig egnet.
tægterne, og hovedklubbernes standard ting) så kunne tingene Plenarmødet, ja det er for de
vedtægter bør i det mindste have arbejdes igennem fra flere grupper. fleste af os noget hvor man bare
nogle rammevedtægter, således Det ville betyde en vis bredde på afventer resultatet, for indflydelse
der er nogle ensartetheder i de disseforhold.De4opdrættergrupper tror vi ikke ret mange føler de
4 klubber ifb. med f.eks. valg kunne ligeledes på tværs af kat. har.
af plenar-medlemmer, og valg arbejde sammen, og sammen FU medlemmerne vælges jo
af FU medlemmer. Et håb for holde møder om div. ting som har af klubben's bestyrelse så vidt vi
kattesporten kunne også være, betydning for os som opdrættere og har forstået det. Eller måske er der
at FD ville tage sig af opgaver udstillere m.v. Måske kan vi faktisk forskel på det også.
som handler om katte og ikke arbejdehenmoddet,vianetopSPK, Iårharmansåvedtaget,atSPK
kun racekatte. Men Katte i som jo med det system vi har i dag, skalvælgehalvdelen til bestyrelsen
almindelighed. F.eks. hvor ofte kan få indflydelse det er måske bare som er medlem afen hovedklub, ok
skal vores katte vacc. (et er FIFe os som er i SPK, som skal gøre noget skal SPK så have adgang til div.
har nogle regler, men er de ok, når mere ved det. Det var bestemt også hovedklubbers medlemslister.
der er så mange undersøgelser en mulighed. Det er og har vel aldrig været
på som viser vi overvaccinerer, Vi mangler en forening som meningen at medlemmer i SPK
dvs. vi ser og hører alle steder at tager hånd om forhold for katte. mere eller mindre er og skal være
vores katte overvacc. (ved godt at Ikke kun racekatte, men katte, det medlem af en hovedklub. I øvrigt
reglerne er ændret pr. 01.01.05 ville betyde at Hr. og Fr. Hansen kan FD naturligvis vedtage at
- men hvem har hentet info. fra måske også ville deltage i vores kontaktpersonen som vælges i
f.eks. dyrlægeforeningen osv. og vil forening. SPK, skal være medlem af en
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hovedklub, det vil være naturligt,
men det som er vedtaget nu, er
helt hen i vejret.

Skulleman have 4 hovedklubber
eller skulle FD bare være den
danske klub. Nej vil mange nok
sige, for der er en vis bevægelighed
i at kunne vælge klub. På den
anden side ville det spare en
masse dobbelt: Killingelister, alle
klubber har en sådan, SPK ligeså.
Alle annoncerer i et vist omfang.
Hvor 1 klub ville annoncere 1 sted,
der kan være mange fordele ved
det. Men det er nok fint nok man
kan vælge, men bør det kun være
mellem hovedklubberne.

Efter at have hørt på div.
indlæg, og mødet var slut, er det
vores klare opfattelse, at ønsker
man at få ændret nogle ting, er

Surt opstød
Netop kommet hjem fra

endnu en udstilling. Denne gang
en JYRAK udstilling. Og må
indrømme at det er med blandede
førelser.

Selve udstillingen er vel
tilrettelagt og alt fungerer lige fra
morgenstunden, den ros skal der
være. De kan jo det der, men har
jo også mange år på "bagen"
Jeg er sandelig godt tilfreds

med det resultat jeg opnåede, man
kan jo altid ønske sig mere, men
tager da til takke med det man
får. Men der er altså nogle "sure
opstød" der skal ud!

Hvorfor skal opdrættere altid
brokke sig over alting (inkl. un
dertegnede)?

Det er vel for sportens/hobbyens
skyld man tager på udstilling og
vel ikke for at bagtale folk og høre
det sidste nye sladder om at tante
Oda igen har fundet en ny mand,
eller at undre sig over hvordan hr.
og fru Leverpostej igen har haft
råd til en ny bil? Nå, nu til det med
de sure opstød.

Kunne man ikke bede div.
dommere om at skrive bare lidt
mere læseligt på certifikaterne?
Det er da irriterende at komme til
en dommer der ikke siger mange

vi klart afhængige af den velvilje
og ønsker herom hos de FU
medlemmer som sidder i FD s
FU. Og her taler vi om ændringer
i vedtægterne, og rammerne for
div. klubber.

Måske er det helt i FIFe regi
man skal ændre på nogle ting, det
er måske ikke helt bygget op som
vi kunne forestille os. Hvorfor skal
f.eks. medlemslande med så lille
andel af kattesporten være rep.,
med samme antal stemmer som et
land med noget mere gang i den.
FD er ifølge sine egne vedtægter i §
2 står der: Foreningen shal fremme
klubbernes mulighed for al skabe
yderligere interesse for racekatte.
Desuden slwl foreningen være
sam lingspunki for ahtioiteterne i
dans/i hattesport.

ord om ens kat, men bar skriver
og når man så får sin bedømmelse
på skrift er den ulæselig.

I den sammenhæng kal cl t
lige nævnes at der er fakti k
nogle dommere der giver sig tid
til at fortæll og skrive på n
fornuftig og læselig måde, å man
bagefter kan se, hvad der står på
ens bedømme! e.

Har selv brugt den at bede en
dommer om at skrive læseligt, fordi
katten. er solgt til udlandet og der
skal oversættelse til, fordi jeg på
forhånd ued at det de skriver ihlee
kan læses afmenigmand.

Man kunne evt. fra Fe l is
Danicas side anskaffe x antal
bærbare pcer som klubb ernc
kunne leje til deres udstillinger
så er vi da fri for d t "bø l"' det
afstedkommer, at man ikke kan
læse sit certifikat.
Jeg håber at jeg ikke r d n

eneste der har problemer med at
læse det. nogle dommere skriver.

Det forste man horer ved en
dommerring er, at opdrætter
står og diskutere standarden for
racen, fordi netop ens kat er blevet
EX2 i stedet for en anden kat, der
har taget certifikatet og dermed
er bedre.

Denne tek t er jo r im e l i z
flexibel og rummer jo muligheder
for en større bredde. i ovrigt bor
ordet racekatte ændre til katte.
Men en større brug af FD i fl re
sammenhæng. betyder igen. at
viljen og lyst n kal være de ·, fra
det FU vi har. Hvi det er tilfældet
er der ma er af råderum.

Nå men der var få tanker efter
at have del aget p å det af FD
indkaldte trukturmøde. og nogle
af de mner vi tog med os hjem.
Fø1el en om, at vi ka ændre noget
er stadig, nej ,·i kan ikke æn r
noget. Det kal k fra dem som
. idder, h ar t rnrrier tr ei lier
beslutningstag rne. · ... n man vel
ize.
Hilsen
Kanna og Flemming \li ·k Isen

.Jnmen cl 't er d· sera ligt. at
man ikk kan tag af sted ve l
videride om at d r n aske r .n
kat til tedc d r er bedre end •n
egen (l s: opfvld r _ te ndurd n
b .dre). P dog or pakke, . adan
på det. at du kommer med de
b" st.e kat og du Lager ogsa hjem
med den bed te. 0°· kan man ikke
tale at tabe. ja su burde man ::-!
ikke tuge af sted.

Kornm ,r man til en dommerring
h\ ar ler er en k- t pi\ bordet. vi. t·
nok en t abby hvad j g kc n ...:;e
derfra hvor jeg star. Jo. ganske
vist d t r en r abb: ·. de si<1 r
dommer b..- gofrer. men tilfojcr at
··er den for L;,bb:,-··"? Ohh. sa er cler
je ·p r· mig ·eh·: I-hor "n kan eu
rnbb · kt tv~ re for t. bb~·??

Er pågæld 1 cle dommer ik
k ind, i ·tandar<len. ,11 r er
det et kur. u: cl0r sk·1.l til. for al
opsum1 t're v kommende dom
mer· Yid n. n .d hvad cler sker
inden for katte\" rd "D n??

Ja. det var , å de "sure op ·tod··
fra n ellers normalt lilfr ds
opdrætter.

Med venlig hilsen
Jesper Johansen
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Nr. 2 ungdyr Felis Danica 2003-04
IC. Axioms Vanilla Black & Wh· ,
CRX n 09
Ejer: Morten Skjershede &
Ulrich Alster Klug

Nr. 5 voksen
Felis Danica 2003-04

IC. Starkad's Cassiopeia
NFO n 09

Ejer: Jeanette Dahl &
Torben Bang

På denne måde kan du
langsomt få skabt nogle kontakter
til andre udstillere/opdrættere
som så også vil være behjælpelige
med at hjælpe dig og andre nye
opdrættere.

En anden vigtig kilde til infor
mationer er specialklubberne.
De har viden indenfor netop den
race du vil arbejde med og ofte
har de også avlskonsulenter der
kan rådgive dig. Hovedklubberne
kender som sådan ikke til de
enkelte racer (selvom de enkelte
bestyrelsesmedlemmer gør) det er
specialklubberne der gør det.

Men ofte har hovedklubberne
studiekredse og medlemsmøder
hvor mere generelle spørgsmåi
om opdræt, genetik, sygdomme
udstillinger, pelspleje m.m. Diss~
møder er for det meste åbne for
medlemmer afallehovedklubberne
og jeg kan da kraftigt opfordre dig
til at deltage i sådanne møder.

Men .....
Selvfølgelig vil det være rart

hvis hoveklubberne/Felis Danica
havde et mere omfattende in
formationsmateriale til nye op
drættere.

Det er der på vej - en lille op
drætterhåndbog med de forskellige
regler som man skal arbejde in
denfor, informationer generelt
om opdræt osv. Men det hjælper
dig jo ikke lige her og nu.

Mit råd vil være - begynd med
at gå på udstillinger, dan dig et
indtryk af racen og dens styrkeside
og skavanker. Så møder du nok
også en hankat du lige pludselig
kan se passer til din hunkat.

En ting vil jeg dog lige huske på.
Det ikke nødvendigvis er alle katte
der er gode at opdrætte på bare
fordi de har stamtavle! De skal
også gerne have nogle kvaliteter
der er værd at bringe videre i
opdrættet.

Svar fra Ole Amstrup
Christina rejser en lang

række spørgsmål man som
ny opdrætter helt sikkert vil
løbe ind i.

Vi har alle i begyndelsen
af vores opdrætterliv stå
et i samme situation og
stillet mange af de samme
spørgsmål.

Forhåbentlig er det sådan
at den opdrætter du har købt
katten hos også har givet dig
råd og vejledning og også
stadig gør det.

Det er mit indtryk at
langt de fleste opdrættere
er den vigtigste kilde til
informationer for nye op
drættere. Det er vigtigt at
holde denne kontakt ved
lige og bruge hinanden.

Derudover vil jeg foreslå
dig at du stille og roligt tager
på nogle udstillinger med
din kat. Lærer nogen af de
udstillere at kende, der har
samme race som dig. At du
på denne måde finder ud af
hvilke kvaliteter netop din
race skal have og om din
kat ser ud til at være god at
bruge i opdrættet.

man hurtigt se, at d t
1. e er

utro 1g svært at finde h' 1·1 d . · Jæ p/veJ e nmgtilnyeopdrætt .· h • e1e·Jeg ar pa fornemmelse '
d . k 1· n, ater vir e 1g er behov c• ror en
sadan. Jeg kan jo også bare
finde ~n hanmis og fa et kuld
men vil det være anstænd·gt'

o • l
nar Jeg er temmelig grøn '

'd d oguvi en e omdet at opdrætt ?
Bestemt nej! e.

Dette er ingen nedskrevet
lussing til nogen som
helst., men derimod e
opfordring til hovedklubbe;
specialklubber og Feli~
Danica om at komme
med "starthjælp" til nye
opdrættere hvis de har behov
for det.

Nr. 4 ungdyr Felis Danica
2003-04
C_H. Nissen's Isabel, SIA a
EJer: Annelise & Erik Nissen

Hvad kan man som forvente som
kommende opdrætter? .
Af Christina Jeg har i en del år været Desværre fik Jeg fra
Jensen temmelig fascineret af den hovedklubben kun en

lille spinkle, men meget hyggesnak til svar, r~rt
elezante Siameser os for et nok men lidt trist, da Jeg

b b fo
par maneder siden indkøbte nok havde håbet på at a
jeg min første hunmis. gode brugbare råd, støtte

Opdrætteren gav mig og henvisninger til "gamle"
lov til at avle på katten - kompetente opdrættere,
denne spindende tanke er som kan og vil lære fra sig.
siden opstået i mit hoved. Det fik jeg bare ikke. Jeg fik
Men da jeg absolut intet "bare" at vide, at det er da er
aner om det at opdrætte, så så enkelt, jeg skal bare finde
vil jeg først sætte mig ind i en egnet han... måske, men
de forskellige ting, og i den hvad er en egnet hanmis?
forbindelse kontaktede jeg Jeg er absolut ikke tilfreds
min hovedklub med et par med det svar... næ, jeg (og
spørgsmål. Hvad skal man sikkert også en del andre
som ny opdrætter sætte sig i min situation) vil meget
ind i? Hvad skal man tage gerne vide en masse om det
højde for? Hvad med genetik? at opdrætte, og meget gerne
Sygdomme? Kattehold? Der før jeg går i gang.
er bare tusin_d spørgsmål Går man sig en tur på
som trænger sig pa. det herlige Internet, vil

Nr. 1 ungdyr Felis Danica 2003-04
CH. Sweet Cat's Nights in White
Satin, JW, SIA n
Ejer: Annelise & Erik Nissen
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spadserede ud fra hu et, om jeg
havde lad stå åben så han kunne
kommme derind når han ville. for
det er hans hjem når vi er i haven.
Jeg kaldte så "Sunny" og ~; kom

han straks til m · er og ·iUe
gerne hjem.

Nogle daec ene e var vi
alle tre i haven izeri og nu
havde han ikke brug fo · at
bry de ud. Den anden kat havde
åbenbart -1 rint ti vor s h· ,.
og det kulle vær 'lut. ~U m·
er de begge to meaet rolige
oz tilfredse. De er n ed uc e
og over e mit hav arbejde og
når ies siger '\·i skal hj m" :.·
de trak par, te t ·1 at komme
i transportk ·.;; n og bliv korr
hjem.

D t kræv r lir l • yrke i tro •n
at tro alt ender zodt. n >n det ger
det for <ler 'r ikke L ange kat
om kan kl r en ~iame' 'l'.• om
vil f.'1 bugt rne dis OY >r rædols r
af ejeudom r -ttcn.

Mana hilsen r til all I a te

enn r fr:
K nnoth Edx ·in\ ocstnd

Star Wars Lumiya, EXO n, hun
Opdrætter & ejer:
Annika Hogberg & Jørgen Jensen
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Første Juni r w· er a g

ville jeg ud og se om han var
klar til at tage hjem en time tids
senere. men der var ingen Sunn)
at se eller høre. Jeg gik alene hjem
til Giselle og vi so lidt urolig
denne nat og jeg måtte pas e min
organist job om formiddagen. Da
det var overstået kom jeg hjem
og gik til haven endnu en gang.
og hvad så jeg? En glad kat . om

ville ikke hjem til mig og Giselle
endnu.

Nå men timerne gik og da
klokken blev 22 sagde jeg til
Giselle at vi måtte hjem og så

Junio

©Chanan ... uo-1

Hygge i kolonihaven
Jeg er den lykkelige ejer at

to siamesere fra Karin Trans
Pedersen, Winnetou. Søskende
som er neutraliseret, en han og
en hun på 3 år.

Vi trives dejligt her i
min lille lejlighed og jeg
har samtidig en dejlig
kolonihave hvor de ofte er
med ude, når jeg er der.

Dette forår begyndte
vi igen med at være der
sammen og hankatten
Sunny, som ellers holdt
sig indenfor haven som er
lukket af med hønsevæv i
hækken, begyndte at bryde
ud, ved at klatre over det
træhegn som skiller os ad
fra vores nabo bagved.

Den første gang kom Sunny
hjem efter nogle timer og var
meget tilfreds med sin udflugt.
Næste gang vi var derude gik han
ud igen og så hørte jeg en vældig
katte slagsmål og tænkte det
klarer han meget nemt, for han er
meget let på benene, og derefter
så jeg ham nogle gang men han



Af Else
Jeepsen,
Para 11i

'J B.:iy 'r l lealthCar

Dosef.ng hi.nd Ul ; J. ._ ~

kg t r tue g (l(J dt.'r ,t' I p 1· J ;J I "
m t "' n .;n.; r~ c: t i;;

vort barnebarn er lige så
vilde med katte som vi.

Det, om vores søn øn
skede sig allermest om
barn var en kat, men far
sagde nej.

Men dagen før vore øn
skulle i skole for første gang.
forvildede en lille forpju ket
kat ind i huset. og Jen blev
lykkelig. Han havde eller
glædet sig så meget til sin
første skoledag. men den
blegnede!

Vores nabo, som var
dyrlæge og jæger, kunn
ikke lide katte. men han
kunne glæd sig over den
gracio e og elegant måde.
katten legede på på hans
græsplæne. D blev v enn r.
og selv han måtte fælde n
tår den dag. katten matt
aflive .

hos min kusine en langhåret
hvid kat, og det tændte noget
i mig. I den tid måtte jeg
nøjes med at udvide min
samling af kattefigurer,
som jeg startede på min
10-års fødselsdag og som
til dato tæller omkring 500
eksemplarer.

Figurerne strækker sig
fra en lille plasticfidus fra
en nytårsknallert over nog
le forskellige, som børn jeg
har mødt, har givet mig
af kærlighed, til kostbare
figurer hentet overalt på jor
den, dels af mine rejsende
børn og dels af mig selv.

Min mand, Georg er til
alt held også meget glad
for katte. Vi fik tre børn,
og jeg vil vov e at påstå,
at lidenskab for katte kan
arves, for vore børn. og nu

Sort uheld - trefoldigt held
Sorger og glæder de

vandrer til hobe. Lykke og
ulykke de står på rad. I
sådanne situationer kan vi
kattefolk befinde os. Sidst
gik det ud over os, men mere
om det senere.

Så længe jeg kan huske
tilbage, har katte været en
del af mit liv. De passer
perfekt til min psyke.

Min barndoms elskede
kat var glinsende sort og hed
Pelle. Hun kravlede op ad et
espaliertræ til mit værelse
og fik killinger hos mig under
min dyne. Desværre måtte
hun lade livet, da jeg flyttede
hjemmefra. Jeg tudede flere
dage i træk.

Derefter gik der nogle
år, hvor jeg desværre ikke
havde mulighed for selv at
have kat. Tilfældigvis så jeg

Advantage® Vet. - loppemidlet med den unikke dobbeltvirkende ffe

• Dræber hurtigt lopperne på dit kæledyr

• Virker samtidig mod loppelarver i dyrets nærmiljo

• Til bade store og små katte

Advantigo3 Vol. Kutan op/osrnng li! hund og kat Qmkloclopnd) lr.d
~-10k .1 p.pstte a 1,0ml: 10-25,g. t oou n2.5ml: 5-J0kg· 1
f0<tbyggc< \dc<l,go<e lop ngreb I 3-4 U<J!>r. Kon1ra:nd,kat,oncr. D

Ma dyr at sl kk.u på hn1nd\.,fl. BN1rkn:nge.r. Ptæp..:irJ.tt:t SJ'l\.1 t
Andre mfo:mJt .ng:~n od I .Ad\.Jn!Jg!' Vd 1 tru~
med r mate ~gem 1nfmm.1too !.us tn0'.:rg. :;.øo l n P ·
TIi. 4523 5000 • Fax 4523 5257 •www.vetb:lycr.dk

I RUNDEYAARN

En vild og utæmmet udstilling med fokus på dyret i kunsten
Rundetaarn udstiller fra 21. august til 26. september 2004 værker af Sanne Ronild, Tine Barden,

Elna Christiansen og Pernille Kløvedal Helweg. De sætter på forskelligvis fokus på dyret i kunsten med
malerier, fotografier, skulpturer og grafiske værker. Men det som publimkum kan opleve er alt andet end
søde kæledyr.

Oplev dyrs mørke og dæmoniske sider
Det er det utæmmede, vildskaben, sanseligheden og instinkterne, der fascinerer de fire kunstnere. Det

handler om dyr i alle afskygninger: Det vilde dyr, husdyret, slagtedyret, offerdyret - det forkælede og det
truede dyr. Det er en udstilling, der viser mere af dyrets mørke og dæmoniske sider end af det søde kæledyrs
civiliserede væsen. Prustende næsehorn, vilde heste, chimpanser, elefanter, skildpadder, hunde og flodheste
tager form i bronze, på papir og kæmpe store lærreder. Flere end hundrede værker portrætterer dyret, der
på en gang er tæt på og langt fra den menneskelige race.

Læs mere om udstillingen på www.rundetaarn.dk

Rundetaarn, Købmagergade 52 A. Tlf.: 33 73 03 73

Åbningstider:
1. juni - 31. august: Mandag- Lørdag: 10 -20, Søndag 12-20
1. September - 31. maj: Mandag- Lørdag: 10 -17, Søndag 12-17, Tirsdag og onsdag tillige 19-22
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Det glæder mig meget, at flere har haft lyst til at komme med cl 'l'-' b"SYY id 'batten om Felis Danic: s
fremtidige struktur.
Jeg håber dog, at endnu flere af Jer har lyst til at blande Jer. D rfor vil debatten om Felis Dani ·a:-; st rul, m
køre videre i næste nummer. Det må også gerne, ære kommentarer til d" indlæg.. 0111 · 11 rede er bragt.

Husk dead-Iine for indlæg til debatten er længere end d n almind liae d .ad-line. Debat indlæg modtag 'S

helt frem til d. 10. september.
Alle andre indlæg skal være mig i hænde senest d. Ol. sp t mber

Fortsat god sommer (nu må den da komme') til alle fra redaktør n.

er

til at se pa h -rligh« ler. t' er. 'tu
dickrcd 'n er , li .rcd invi: ~ 'd

til bnrselgild '. å pa det igon. \ i
kan forhabentlig gc · dr-t 1 .a W'
år l'I dnu.

Tak til alle. l r hur hjulpet o
og intcr ~- r 'r sig f - vort op lræt.
Parr 0-li. 17 nncrn ~t · ne.

H. lv/. Pelle

kuld, lige om, i. beholder en læk
ker hurikilling af eg t opdræt. De
er alle tre sortselv om Sille. d n
lille han dog m d hvidt.

Men nu r krudtet gået af o ·
- udstilli nesrnæs ig t, å nu
må dommere - autori ered som
uautoriserede - være v lkomne

Debatten fort

skal selvfølgelig leve deres tid
ud her. To nye MCO kom til som
avlshunner, begge dejlige katte.

Og så skulle vi have en ny avls
han. Vi ledte længe, men endelig
fandt vi ham, og vi faldt næsegrus
for ham. Han var flot og glinsende
sort som min barndoms elskede
kat. Han fik lov til at hedde Hans
MajestætPelle. Dyrlægen bukkede
dybt for ham, for majestætisk var
han, og hvilket temperament!
Guderne må sig forbarme. Vi
elskede ham meget højt, og han
blev beundret.

Desværre må jeg skrive det i
datid, for Pelle er død knapt tre
år gammel. Hvilken ulykke og
sorg. Han fik en kattepille i den
gale hals, og lungerne klappede
sammen. Det ene øjeblik kælen i
Georgs arme og få sekunder senere
død i mine arme. Sorger og glæder
de vandrer til hobe.

Det gik også lidt skævt med
avlshunnerne. Heldigvis fandt
vi hurtig en ny hankilling. Han
flyttede hjem til os i fredags, og
vi er meget glade for ham. Han
er elskeligheden selv. Vi får også
snart en hunkilling afPelles sidste

vores førsteMaine Coon. Det
var i 1987. Katten Arliana
var sortsmoke, og vi havde
hende i mange år, og hun fik
mange killinger. Desværre
døde hun af brystkræft, lige
før hun kunne blive EC.

Det var stadig den
tabby sortsølv kat, der
stod i hovedet på os, så i
1988 flyttede Løve Hulens
Prysille ind hos os, og her
bor hun stadig. Sille var og
er stadig umådelig smuk, og
hun ved det selv. Se hende
sidde i et udstillingsbur og
fange publikum med et blik
der siger: "SE PÅ MIG", og
publikum siger: "Ih, næh, se
den kat - hvor bedårende".
Det blev også til EP og
verdensvinder-samt mange
æresbevisninger.

Når vi har gæster, stiller
hun sig op midt på bordet
og siger: "Se på mig". Men
hun kan ikke fordrage andre
katte. Så hun har sit eget
residens, og hvis andre katte
nærmer sig, får de bestemt
besked på at fjerne sig, men
vi elsker hende.

Ida havde katten Simon,
og Ida havde fundet en kæ
reste, som hun og Simon
skulle flytte sammen med.
Han var forinden blevet
spurgt, om han kunne lide
katte. Ellers kunne det være
det samme. Det kunne Ole
heldigvis. Men Simon blev
meget jaloux, for Ole tog
for meget opmærksomhed
fra Simon, så han flyttede
hjem til os igen. Når Ida
er hjemme, er vi luft for Si
mon.

Årene går - - - katte
kommer og katte går til de
evige jagtmarker. Det er
tungt at måtte sige farvel
til en gammel eller syg ven.
Vi er også blevet ældre, og
dermed ville vi planlægge,
hvilke og hvor mange katte
vi vil nyde vores tredje
alder med. De gamle katte,
Persere såvel som Maine
Coons - alle neutraliserede,

havde jeg nogle penge, der
gik udenom "kassen", så
Ida og jeg tog ud og så på
killingen. Hvor bedårende!!
Den lignede en sky, og vi var
i den syvende himmel.

Da vi kom hjem, var
Georg lige så begejstret som
os. Derefter gik det bare
derudad - racekattemæssig
set.

Det kunne være spæn
dende med killinger og vi fik
Ditte parret. De var vel nok
søde, de killinger der kom ud
af det, og opdrætteren kom
og sagde at særlig den ene
egnede sig til udstilling. Så
var vi tændte, og så gik det løs
med udstilling på udstilling,
succes og fiasko som det nu
er på udstillinger.

Det var dengang, da en
udstilling strakte sig over
to dage, og vi havde socialt
samvær med dejlige venner.
Det var dage!

Bedst som Ida, Georg og
jeg gik rundt på en udstilling,
mødte vi hinanden midt
i det hele. Samtalen lød
sådan: "Har I set den store
sølvkat?" "Ja vi har". "Sådan
en må vi have". Vi drejede
rundt og gik hen og bestilte

Love Hulens Prysille

Jens trives ikke særlig
godt uden katte, og da han
flyttede på kollegium, kom
han hjem og "huggede" en
colourpointkilling.

Carl og Jens knyttede
sig meget til hinanden.
Jens blev sømand, og Carl
døde, mens Jens var ude
at sejle. Det tog så hårdt på
Jens. at man overvejede at
sende ham hjem fra næste
havn. Heldigvis har Jens
haft og har andre dejlige
katte. Desværre blev han
langvarigt syg, men hvem
kan trøste bedre end en
kat?

SÅ kom Ida, og hvis I
kender Ida, ved I hvilket
forhold hun har til katte.
Hendes første kat var en
tortie killing, som vi så hos
nogle venner. De elskede
deres killing, men Ida er født
stædig så katten tog med os
hjem. Den døde en vinterdag,
og Ida var ulykkelig. Vi
kiggede i avisen, men der
var selvfølgelig ingen katte
i februar, og dog- der var en
colourpoint killing til salg,
dvs. at den kostede penge.
Man kan ikke give penge for
en kat, hed det sig. Heldigvis
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dag. Hvorvidt ProgramVet har
nogen effekt på rinzorrn er ikke
ikkert. men man bliver ret pani k,
så der forsøges alt - og lopper far
vi i hvert fald så ikke.

En opdrætter sydpå kaffede
til mig og ejeren af hunkattcn
der havde været inde til parring
røgbomber fra Clinaf rrn. n·- C

kan ikke købe i Danrnar da de
ikke er godk ndtc af m dhcds
styrelsen. De er utrolig effektive
til behandling af orngivel rne.
røn-en kommer ind alle veerne- det"'billiaste oz mest ffektiv af, le det
der har været aana i.

En "bomb " (en Jill metal ås,
på tørre] e med n a1 sigt s rerne)
m d en bra ndb. r fast ! iass med
en væg i ca noz t pi lv r o · npu)
rækker til 50 m- . Fas også i
flydend form til at spr: y, m '(l
d n er heller ikke goclk ndt~
Jc➔rr h·u nogle ::-c,cL• o~

hjælp~omme \ "'nncr de1· bor i
arnm onm\d ':om j g-. De sh11lv
på feri i l('n fo ·~t, ug nf npri1.
J gogmin"kltt 1kloY il· la P
der,- hus m ns cl var Yæl.

Sa fik je!! sel · rint:orm pn bt.:
n( ne og pa r. ·o-gpn_ og dN klor.
I lart nok, da min kntlc ocr a
kommer i min seng. J "g fik , po
rano.' fra mir l~ g . m 'njco· hm 1

ikke tåle clern.
Mine b •n kloed h lt ,·ild oµ

hovcd t bl, 1 un<lcrligr. cJpt· nn
om jcrr gik ved ~·idcn ·:il' mig ",]v
eftn bare 2 darrc. \fay ,11 blev
og å laet helt ud af trit. 'il j 'g
::,topped .

Sc. det a · jo c n h •l nndcn
pris for porano.' til 1 1cnnL·sl· 'l'.
husk ·r j 'g rigtigt ',l. 213 kr. l'o ·
13 kapdc · og s.-· refun lt>rec
Danm, rk :tort :1.: t l ele b ,1ob1: L.
Så j g crik OYer ti.l at rucr' Ln.mi.'il
creme på mine plett· r.

Eft 'r~om cl r :kLtl behandles
ca. l uge ,[t r pl 'lL nw er Yæk,
tegne lej 0· mel hig 1 p n runde
om den efc r htt nden næ len
u ·ynlige ring for at vær ikker
på aL behandling n bl'\ l orrekt
gennemfort.

Lørdag den 29 marts: Jeg- O'Øl'

klar til at flytte ud af huset og ind
i vennerne .

Der bliver gjort, rent og mere
rent. Gulve lofter og vægge.
Kattene lukkes væk så længer der
er fugtige flader om poter eller
pels kan komme i kontakt med.
Gardiner tages ned lægges i blød i
Virkon-S vand. va kes i maskinen
med sæbe, der bruges Rodalon i
skyllemiddelbeholderen. Hvad der
kan tumbles bliver det, og ting
der ikke er direkte nødvendige i
dagligdagen lægges rene i sorte
sække og placeres i mit udhus.

Den samme rengøringsmetode
anvendes på alt mindre der kan
vaskes, også mit eget tøj. Jeg
anvender fortrinsvis bomuld
der kan koges. Ting som møbler
(overdækkes med lagner der kan
koges daglig) og tæpper der ikke
kan vaskes, sprayes med Virkon
S h rer dag.

Trægulvet støvsuge dagligt og
vaske den ene dag med Virkon
næste dag med Rodalon.

Den 1. og 2. marts 2003
skulle jeg ud tille 2 katte b gge
dage i Malmø. Heldigvis fortæller
en god veninde i Sverige mig at
jeg kal bede min dyrlæge om 'n
attest på at katteriet er lukk t O"."
sende den til den arranger ende
klub. Dyrlægen sendt dir kt til
klubben at mit katteri r lukket
pga. af ringorm. Alt hvad det kom
til at koste mig var 50 SEK. pr.
kat. Det lettede lidt for det er ikke
helt billigt at bekæmpe ringorm:
Blod. s, ed og tårer. en ma e
bekymring, arbejde og p nge.

I starten af mart kontakter j g
en homoopat og forklarer omkring
ringorme ituationen. og min
drægtige hunkat der ikke er ud
til at ha' ringorm. oe virk lig ikke
skal ha' det. Efter hornoopat n
har anal) ser t pyt fra hris c
anbefaler hun "t naturpr parat
som skal gives om dråber hver 6.
dag i alt 8 gange.

Hver gang jeg be øger hris e
på badeværel et taaer j g r ... nt
desinficeret tøj på, pla ticpo er
på fødderne som dypp "S i t bad
af Virkon-S.

De andre katte behandle·
yderligere med ProgramVet
tabletter i dobbelt dosis hver 14

uger. Dosering er 5 mg pr. kg. kat
1 gang om dagen.

Der er en masse små kugler
i en kapsel, man bliver ret træt
af at tælle dem. Gives sammen
med fedtholdig mad. Alene det
at se til at hver kat holdt sig til
sin optalte portion var en pest. Så
jeg havde tallerkener med navn
på og angivelsen af hvor meget
Sporanox.

Hos dyrlægen møder jeg ejeren
af hunkatten der var inde til
parring hos Farne, og eftersom vi
sikkert deler det samme, går jeg
med ind. Den plet var nemmere
at forholde sig til, den var virkelig
kæmpestor, rund, tør og skællet.

Sarahs plet er stadig nær
mest lilla og uden synlige hutl
forandringer.

Ringer til min klub og melder
mig i karantæne, altså: ingen
katte ind, ingen katte ud, ingen
udstilling, ingenting overhovedet!

Tirsdag den 25. februar. Jeg
tager en feriedag. Ringer rundt og
finder ud af priserne på Virkon-S
til at rengøre omgivelserne med.
Finder det billigst på Roskilde
Andel, der er faktisk temmelig
stor prisforskel, men det er stadig
dyrt.

Hele badeværelset vaskes ned
førstmed sæbevand, så med Klorin
og til sidst Virkon-S,
Jeg henter min drægtige

hunkat i lufthavnen (og afleverer
til viderebefordring til Norge:
Malaseb og Virkon-S) just in
case.....

Vel hjemkommet vasker jeg
Chrisse med Malaseb Shampoo
som skal sidde i pelsen 10 mi
nutter inden den skylles ud. De
10 minutter er længe, men den er
nem at skylle ud.

Hun kan ikke behandles med
Sporanox da hun er drægtig.
Hun bliver så installeret så
bekvemt som muligt på det rene
badeværelse.

Onsdag den 26. februar
ser jeg at et ungdyr har en bar
plet i nakken efter en mindre
uoverensstemmelse med en anden
kat, den bliver kort tid efter tør og
skællet.

GIC. Sundish Almosl
Famous, ABYn
Opdr. & ejer: Lis
Dahlstrom
Foto: Kanonfoto
u. Andre Thorup

Enhver opdrætters mareridt - ringorm
Af Lis Og nej det er ikke noget Søndag den ~6. feb.ruar for at ~et skulle værenngorin
D hl t d k k ~01• de andre ser Jeg en underlig næimest som hlle, da symptomerne·a s rom. er ·un s ·er 11

• • • d . 1 ·
Sundisk det skete i mit katteri. lillafarvet harløs plet pa Ste et p etter~ var placeret
abyssiniere I perioden 30. januar siden af Farnes s~ste~· Sa

1
rah, o~

1
ud~ee~det ikke v_ar Idas.

til 6_ februar 2003 har da hun vender sig sa ~e sen sisk, er or synte_s Jeg ikke
min unge hankat Fame skiller. Huden er helt intakt der var grund til at gøre
darnebesog. De to bor i den og fin, men ple~ten og dens nogen nervøse.
periode på badeværelset som farve undrer mig. Fredag ?en 21. februar:
forst er gjort rent og tømt Mandag ~en 1 7. f~- Agar negativ.
for alt unodizt tingeltangel. bruar tager Jeg Sarah til Søndag den 23. februar
Jeg tager pe~·iodevis Farne Skovlunde Dyrlæ~eklinik. kommer der ~eddelelse fra
tilbage til gruppen, da han Dyrlæge Tom Knstensen Norge: Nu bliver Chrisse
vist ikke har det helt store kan heller ikke sætte en parret.
begreb om elskovskunsten etikette på pletten, da der Mandag den 24.
og han småkeder sig. ingen hutlforandringer er februar: Agar positiv.

Søndag den 9. februar og ingenting ses med Woods Den er sikkert slået ud i
udstilles Farne og hans mor lampe. Der bliver udtaget week-enden. Jo tidligere
Chrisse på Racekattens jubi- hår til en Agar test - og så en Agar slår ud jo mere
Iæumsudstilling i Bagsværd. er det bare at vente. aggressiv er ringormetypen.
De to sidder i det samme Jeg valgte, på det Dyrkningstiden for ringorm
bur. tidspunkt, ikke at kon- i Agar er 10 dage - er den

Mandagden IO.februar takte hunkattens ejer negativ dag 10 huser katten
sendes mor Chrisse til Norge og opdrætteren i Norge. ikke ringormesporer.
for parring. Eftersom jeg anså risikoen Dyrlægens råd: Lad

din parrede hunkat blive
i Norge. Den ide var jeg
ikke helt med på. Jeg ville
have min hunkat hos mig,
og skulle det vise sig at
hun havde ringorm, skulle
hun ikke smitte den norske
opdrætters bestand mere
end højst nødvendigt.

Såharjeg detusædvanlige
kedelige job at ringe til ejeren
af den hunkat der var inde til
parring hos Farne. Joee, der
var set "noget" underligt ved
kattens halerod.

Så blev det Norges tur
til at få den kedelige med
delelse, "næh der var ingen
der havde noget der kunne
ligne det". Vi aftalte at
min hunkat ville rejse med
opdrætterens datter til
Danmark næste dag.

På vej hjem fra arbejde
kører jeg ind til dyrlægen og
henter Malaseb (til at vaske
katte i) og Sporanox som er
kapsler til bekæmpelse af
ringorm. Sporanox er ret
dyrt, ca. 30 kr. pr. 100 mg
kapsel og der behandles i 6
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Sundisk O Sole Atio, ABY n
Opdr. & ejer: Lis Dahlstrot
Foto: Kanonfoto
v. Andre Thorup

Alle katte vaskes med llalaseb
og bæres ned til vennernes hus en
for en.

Vinduer og døre tapes i sam
lingerne udefra.

Alt hvad jeg satte i udhuset
tages ind, slangen til tørretumbler
og støvsuger lægges på gulvet, alle
skabe og skuffer åbnes

Røgbomber placeres i beboelse,
udhus, løbegården dækkes mest
mulig af og en bombe derud også.

Skriver en seddel og sæt
ter på hoveddøren at der ska
dedyrsbekæmpes og at der ud
vikles røg, og nummeret på min
mobil.

Påfører mig dragt og maske
- tænder bomberne, de lugter
temmelig fælt og udsender en grå
tyk røg, men de afgiver ingen farve
eller hinde på overflader.

Virkningen er bedst mindst 24
timer i lukket miljø. Så flytter jeg
hjemmefra.

Onsdag den 2. april åbner
jeg mit forseglede hus, sætter alle
vinduer på klem.
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Torsdag den 3. april vasker
jeg alle flader af med normale
rengøringsmidler, støvsuger osv.

Fredag den 4. april flyttes
kattene hjem og mit drægtige
Chrisse flyttes til mit soveværelse.
Jeg gør rent i vennernes hus.

Mandag den 7. april tages
tandbørstetest på de katte der ikke
har været i udbrud, de to der har
været i udbrud tages til dyrlægen
der udtager hår. Der sættes flere
Agarer i gang.

Skærtorsdag, den 17. april
alle Agarer er negative! Min dyr
læge har taget dem med hjem da
klinikken først har åbent igen
tirsdag.

NU skal jeg slappe af, åbner for
!V'et og en flaske rødvin og falder
1 søvn.
Jeg ProgramVet tablet

behandler stadig alle hver 14. dag
(undtaget min drægtige hunkat)
og gør meget rent.

Onsdag den 30. april føder
Chrisse 4 dejlige sunde og raske
killinger, hverken dette eller se-

n_ere kuld har været angrebet af
ringorm.

Fredag den 16. maj får all
en injektion med dobbeltdo _e

SlsProgramVet, den holder ½ år
Tirsdag den 27 april 6 uger

efter den første negative test, tages
tandhøsteprøve på alle katte.

Fredagden6.juniNEGATIVE
AGARER - det lykkedes, vi er
fri!

Jeg får attest fra dyrlægen på
at katteriet er fri både klinisk
og ved de to prøver med 6 ugers
mellemrum og jeg meddeler min
hovedklub at jeg ikke længere er
i karantæne.

Katteriet med hunkatten der
var inde til parring kom også af
med problemet

Katteriet i Norge blev ikke
angrebet.

Hos mig var det 2 katte (begge
under 1 år) ud af 9 som fik
ringorm.
Jeg er stadig hys når jeg ser

en bar plet, har indkøbt lup med
lys i og en lampe med forstør
relsesglas.
Jeg tager mine forholdsregler

som godt som muligt. Alt der kan
vaskes bliver vasket så snart jeg
er hjemme fra en udstilling. Jeg
vælger så vidt muligt materialer
der kan vaskes ved høje
temperaturer. Tasker, kufferter
osv. kommer først ind i huset
når de er tørret af med Virkon-S
eller Kennel Clean fra Diafarm.
Sidstnævnte bruger jeg også til
desinficering af kattebakker og
vaskbare gulve.

De opdrættere som havde dyr
som mine havde været direkte
i kontakt med da udbruddet
blev konstateret, opførte sig an
stændigt. Der var ingen råben og
skrigen eller mudderkastning.

En ting er sikkert, der er ingen
afsenderadresse på ringorm.

Jeg ved kun alt for godt jeg var
en pest for mine omgivelser mens
det stod på.

Tak til alle der gad lægge øre
til mine udgydelser igen og igen,
som ydermere også gav gode råd
og vejledning, og fik mig hevet
op igen når jeg var helt nede i
kulkælderen.

Med denne artikel, vil jeg
fortælle om ringorm, og om
de konsekvenser den har
givet os og vores katte.

På trods af navnet, er
ringorm en svampeinfektion.
En svampeinfektion, der
angriber mange pattedyr,
katte som mennesker.
Ringorm lever på hårene og
i hårrødderne og er særdeles
smitsom, og skal derfor
behandles omgående.

Hos katte ses ringorm
som pletter med skæl og
rødmen på kattens ører,
hoved og poter. Man bli
ver ofte opmærksom på
problemet, når man opdager
de rødmende pletter på
ørerne.

Herefter bør man straks
søge dyrlæge, som enten
kan belyse de angrebne
områder med ultraviolet
lys, da nogle af svampene
er floureserende, eller tage
prøver til laboratorieunders
øgelser. Sidstnævnte er det
eneste sikre.

Påvises ringorm er det
uhyre vigtigt straks at
gå 1 gang med intensiv
behandling.

Som uerfaren "ringorm
lidende" opdrætter, gik der
næsten en måned inden
jeg fandt ud af, at det rent
faktisk var ringorm mine
katte havde fået. Jeg havde
spurgt til højre og venstre,
dyrlægen inklusiv, hvad
det var for røde pletter min
killing havde fået i ørerne.

Alle slog det hen med, at
det var fordi katten legede
voldsomt med en anden
killing, og de under legen
bed hinanden i ørerne. Men
så fik den anden killing også
røde pletter, som kløede. Så
var jeg klar over at noget
var helt galt, så jeg søgte
dyrlæge.

Det skal lige siges, at vi
i denne periode, deltog på

Verdensudstillingen. uden
nogen råbte "vagt i gevær".
Jeg håber. ingen blev smit
tede!

Vi gik herefter i gang med
loppemidlet "ProgramVet".
Behandlingen foregår
således, at man ved op
dagelsestidspunktet, doserer
dobbelt dosis og en måned
efter med almindelig dosis.

Vi gav derfor alle kattene
dobbelt dosis "ProgramVet"
inklusive mm drægtige
hunkat, som skulle føde en
uge senere. Vi "bombede"
tillige hele hu s e t med
svampebekæmpelsesmidlet
"Funga Floor Smoke".

På dette tidspunkt havde
mine to angrebne killinzer
tydelige runde plamager på
ørerne. Der gik ikke lang
tid før de angrebne områder
tabte hårene og helede fint
op. Der var ikke flere angreb,
og vi var nu spændt på, om
de nyfødte killinger fik
ringorm.

Så skulle \ i i gang med
anden behandling, som jo
var en normal do ermg
"ProgramVet". Stadig ingen
ringorm, så vi tilmeldte kat
til udstilling i Kolding og
fik alle kattene testet hos
dyrlægen, som var m get
optimistisk. Desv ærre var
prøven positiv.

Så måtte vi jo prøve noget
andet. Vi fik Sporanox, n
humanmedicin af de d re
slags!' En kapsel rækker til
20 kg kat, så det var med at
holde tungen lige i munden.
når der skulle medicin res.
Men jeg puttede granulatet
på en lille klat smor, så d t
var nemt at få i katt ne.

Behandlingen kulle nu
foregå sålede , at katt ne
skulle først va sk e 1 t
klorhexedin-holdig shampoo
så skulle de have "Sporanox"
en uge. Så vaskes og en uge
fri for medicin. Så vaskes

og medicin osv. indtil de
havde fået medicin 1 4
uger. Herefter skulle hu et
"bombe " igen.

På trods af at vi har ring
orm, har vi været heldirre.
Kun to af vores katte har
været angrebne. Vore
killinger har ikke. om
forventet. fået rinzorm, men
de er ikke salgsklare, forend
vi har en raskmelding fra
dyrlægen på alle kattene.
Vi har i denne periode fået
en ny killing fra Klinae kov's
1 hu et, om betød en
forlæng t k a r a n t n på
6 uger, som man ogsa har
skullet forhold i()" til.

I krivende stund og 6000
kr. fattigere venter .i g pa
svar på min anden L, 't hos
dyrlægen.

Foruden d stor
økonomiske omko miner 'r
og al bes æret. har d r v· ret
andre kons kv .n · r.

.J e u • :n -:: and r c ku t t P -

folk har haft ufatt lig travlt
med min rinzorm. Jco- · id
kun alt fol" aodt hvor træls,
d ter at få ringorm. men at
man amtidig skal kæmp'
mod folks uv i de n he d og
ond kab sfu lcle s l a d d >r.
y n s j g ikke er rimeligt.
Da J g tilmeldt, u d-

tillingcn i Kolding, vare {p
det ikke I... rige. for Je.;
havd n anden udstiller i
ror t. som meddelt - mig. at
v dkommend 'S kat ikke
kulle . idd i u lstillingsbur
ved siden :1 f min kat. P:1.
det ti [s p u uk t blev 3eu
m ,uet tod ov ~r cl 't e. men
kunne kun sig . at havde
jeg en raskm lcling fra n in
dyrlæge. og min karuntæn
d rved var oph \·e , var del
sådan s t vedkomm nde
problem. S t i bal spejl t.
er Jeg nu glad for at
vedkommende sagde det
direkte til mig. noget andre
ikke har haft mod til!

Af Susanne
Qvick.
Skuld
Orientalere
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Af Marianne
Seifert
Thor en

Symp orner på ringorm
En kat med ringorm vil

ikke nodvcnd igvis klo sig
helt af sindigt og derfor kai
ringorm være nog 't :, m det
tag r tid at O"C I k nd og
diagno ticere.

Kløen: 1 Iogle katte vil klo
ig intenst,
Andre. t r els t y d 'lige

læsion rs ti lste levæ rcl c,
vil måske slet ikl e kl ·1g.
Hvi en kat klor ::-i helt
af indigt I a n denne klo •n

Katte der mittes med
ringorm får ofte clere mit te
fra andre katte. Når en kat
er ramt af rinaorrn vil den0

klø sig. På de hår der dermed
frigøres og som tabe , sidder
sporerne. Sporer kan leve i
op til 2 år i et miljø om ikke
bliver rengjort.

Katte kan og å f3. ringorm
fra kattehuler som en mitt t
kat har ligget i, lige om
møbler, tæpper. kamm
som benytte af n smittet
kat, er glimrend teder for
spor rne at "gemme" ·ig.

Men for at ka · ten far
ringorm. så k a l huden
v r modtagelig. dvs. ·ed
at hudens naturlig balan 'C
er bl L · ndrct 11 "l' hvis
katten er bl vct bidt 1-1!' lop
per ell r har c . rift ·om ,
blevet påfcrt af n and n
kat. Sporerne sl a1 :·1 at sige
hav et ind angs tecl.

sioner som har givet syg
dommen it navn.

Hvordan bliver katte
smittet med ringorm?

Ringorm er særdeles
smitsom, især hos katte
under 1 år og hos langhårede
katte. Hvorfor det forholder
sig sådan ved man egentlig
ikke. Men blandt forskere
spekuleres der i, om det mu
ligvis skyldes at ungkatte har
et endnu ikke helt udviklet
immunforsvar og de derfor
har sværere ved at bekæmpe
et "angreb". Andre katte med
et svækket immunforsvar,
f.eks. katte med nedsat
nyrefunktion og katte d r
iøvrigt behandle af anden
grund med f.eks. Predni olon
(binyrebarkhormon) er også
mere udsat for at blive
angrebet.

Man skal for tå. at ring
ormsparer forefindes na
turligt i naturen. Det er forst
når sporerne når op ov r n
vis tærskel - mang sporer
på en begrænset plads (f.ek .
i et katteri). at ringorm vil
være i stand til at skabe
et problem. Bemærk, at et
katten defineres som et hjem
med over 3 katte.

Ringorm smitter via
sporer. Sporerne kan se
ved hjælp af et mikroskop.
Sporerne vil sidd i klynger
i bunden af hårene eller på
huden.

Sporerne kan
ikke angribe
en sund og hel
hud. Men hvis
man bader sin
kat ofte, så for
styrrer man
den naturlig
balance i huden
og kan dermed
skabe et godt
miljø for ring
orrnsporer.

Hvad er ringorm?
Ringorm er en hudinfek

tion som kommer fra flere
forskellige slags svampe. Ialt
findes der over 40 forskellige
arter.

Ringorm forårsages af
dermatofytter, der er en
gruppe af skimmelsvampe
som inddeles i:
Zoofile, der inficerer dyr og
mennesker.
Antropofile, der inficerer
mennesker.
Geofile, der lever i jorden
og som sædvanligvis ikke
forårsager sygdom, hverken
hos dyr eller mennesker.

Hos katte er Microsporum
Canis (M. Canis) ansvarlig for
ca. 90% af tilfældene. Andre
arter som kan give katte
ringorm er Trichophyton
Mentagrophytes og Micro
sporum Persicolor, som
begge kan findes hos vilde
gnavere, f.eks. harer og
hos rådyr. Ialt kan 6 af de
40 arter der findes, inficere
katte.

Ringorm er en såkaldt
zoonose, dvs. det kan smitte
fra en art til en anden - fra
kat til menneske, eller fra
menneske til kat. Eller fra
hund til kat til menneske
etc. etc.

Svampen lever af krea
tinin som findes i hud
kløer, negle og hår. Svampen
vokser derfor i pels og på
hud.

Kreatininen nedbrydes af
svampen og derfor ses tab af
hår, når især dyr er smittet
af ringorm.

Giftstoffer og andre af
faldsstoffer som dannes af
svampen giver en infektion
i huden og kan derved for
årsage en opsvulmen af
huden og en tilhørende
kløe.

Svampen vokser udaf.
deraf kommer de karak
teristiske ringformede læ-

BIS killing
Betonica's Justin, OCI b 24
Ejer: Annette Sandell Casper
Veteran
Hentzel's Calico
Ejer: Irene Hentzel - Hansen
Pensionist
Saltvig's Sweet Emma
Ejer: Vibeke Larsen
Kuld
Kisangani's OCI-Kuld
Ejer: Vibeke & Kurt Lind
Kategori IV
BIS
Ju-Pee-Do Clair De Lune, SIA n
Ejer: Birgitta Schmidt
BOX
Bellarnis' Finlandia, ORS b
Ejer: Dorte Kaae
BIS kastrat
Haslund's Alf, ORS n 24
Ejer: C. Barawiec & J. Haslund
BOX kastrat
D'cherry af Bajang, SIA b
Ejer: Connie Jørgensen
BIS ungdyr
La Bell Stingray, ORS n
Ejer: J. Andersen & L. Madsen
BIS killing
Nissen's Lexie, SIA n
Ejer: Annelise & Erik Nissen
Kuld
Nissen's
Ejer: Annelise & Erik Nissen
BIS huskat
Jiggin's Klaus
Ejer: Karin Sørensen
BOX Huskat
Troldepilgården's Shangri La
Ejer: Nikie Pai-ry

vi ikke har en raskmelding fra
dyrlægen, men når den er der
er vi igen på banen med en hel
del erfaring i rygsækken, soni
vi hjertens gerne vil dele med
andre, der måtte komme i samme
situation som os. For havde vi
ikke haft andres erfaring at læne
os op af, ved jeg ikke hvad vi havde
gjort.

En stor tak til Kis Østerby og
Kirsten Foldager.

BOX kastrat
Wehnert's A.ristocat, SBI n
Ejer: Susanne & Claus Wehnert
BIS ungdyr
Wytopitlock Kingsley Shacklebolt
MCO grp III
Ejer: Dorthe & Tonny Raunsbæk
BIS killing
Europa's Undulat Dræber
NFO grp VIII
Ejer: V. & K. Jørgensen
Opdræt
La Foret v. Dorte Varup
Veteran
Himmaleya Dia Chazan
Ejer: Ketty Hartwich
Pensionist
Wehnert's Aristocat
Ejer: Susanne & Claus Wehnert
Kuld
Starkad's NFO-Kuld
Ejer: Anne Køhn
Kategori III
BIS
Rexkwizit's Raven-of-Bodwin
CRX grp I
Ejer: Susanna T. Bugge
BOX
Abene's Bis Kit, BUR
Ejer: Connie Guldberg Svendsen
BIS kastrat
WW03 Luna-Tick's Jenny Juniper
ABYa
Ejer: M. & L. Seifert-Thorsen
BOX kastrat
Chagall's Safari, BUR b
Ejer: Helle Faurholt
BIS ungdyr
Astyage's Gina, BRI a
Ejer: Bruno Baastrup

Der blev snakket dis
ciplinærnævn, og jeg skal komme
efter dig.

Summa summarum er, at jeg
synes, det har været utrolig hårdt
med den hetz, det efterhånden er
blevet til, fordi man er så uheldig,
at få ringorm. De fysiske og
økonomiske konsekvenser er svæ
re nok men de psykiske er næsten
de værste.

Men et vil jeg gøre klar for
alle. Der bliver ikke udstillet el
ler udsluset katte fra os, så længe

J g fik d s ærr ikke denne
raskmelding. og kunne folgende
ikke uds tille kat i Kolding. Men
eftersom dervaren d I interessante
katte på netop denne udstilling.
bad jeg Katteklubben. som og ·_åer
min egen hovedklub. om lov til at
være tilskuer på denne udstilling.
Det var det ingen problemer i. jeg
fik bare svaret: "Er det dig eller
kattene der har ringorm"?

ltså tog vi til Kolding som
til kuere. det skulle vi aldrig ha'
gjort! 8[\ korte møllen.

Kategori I
BIS
Hassellidens Tabby Entrimo, EXO n 22
Ejer: Marjun Nielsen
BOX
Xana's Ms. Hollywood. PER g 02 21
Ejer: Karl-Heinz Bartel
BIS kastrat
Cecilie af Jurian, PER g 03
Ejer: Anette & John Vohnsen
BOX kastrat
Chopin By Fate. PER d
Ejer: Lenette & Jacob Nielsen
BIS ungdyr
Star Wars Lumiya. EXO n
Ejer: Annika Hogberg
BIS killing
Belocki's Tabby Taboo PER n 22
Ejer: Peter Stougaad Iielsen
Veteran
Kikicat Special Dreamweaver
EXO as 03 22
Ejer: Lisa Høj
Pensionist
Harmony Jaynes Nesbi
Ejer: Aase & Hans Ibsen
Kuld
Belocki's kuld
Ejer: Peter Stougaad [ielsen
Kategori II
BIS
Løvehulen's Zulu. MCO grp I
Ejer: Rita Henriksen
BOX
Løvehulen's Lioness, MCO grp VI
Ejer: Conni & Michael Laursen
BIS kastrat
Europa's Jacob Haugaard, NFO
Ejer: Vibeke Te1kamp
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Tit: 60 77 19 99
onta t@1001 a .d

CJ3utik -c11 fo1· dig og ,fo kat

1

Åbningstider
Mandag : Lukket

Tirsdag : 12.00 - 17 .30
Onsdag: 12.00 - 17.30

Torsdag : Lukket
Fredag : 12.00 - 18.00
Lørdag: 11.00- 14.00

Alt hvad dit - og din kats - hjen:e kan begære:

Legetoj, foder, godbidder, senge, toiletter, transport,
spiseunderlag, dormåtter, krus, T-shirts, kort, puslespil,

nogleringe, tojdvr, og meg t mere.
Designertoj fra Celin Bækgaard

Burgardiner fr ms illes på beslilli g
Forhandler af spændende telte og h ngekojer,

specialfremstillet I Canada

Webshop på adr ss n
www.1001ka .d.·

Eller oesog butikke I Ra ders

. 001 at
S emannsgade 90
8900 Randers

man og å kan få det flydende. Hvor længe katten
skal have Sporanox er meget individuelt. der ma man
følge dyrlægens anvisninger. ~\.I n midlet kal gives
i minimum 30 dage.

Sporanox kan ikke bruges til drægtige/diegivend
katte og killinger under uger. om med P ·o0T,UTIVet.
skal Sporanox give i forbindelse med et fedtholdigt
måltid.

Generelt kan man sige. at inr t. ·ampemidd 1 a
bruges i mere end 6 uger. Bruger man er produkt
længere, bør d ~t ske i samråd m d dyrl ger og
kattens lever- & nyr funktion skal ove Ta!!"es.
Udvortes behandling af katte:

Samtidig med at man iv s rk s æ t r · r a let
behandlingen (Program et + poranox) · l 't OCT::-n
vigtigt at behandl d læ ion r (ringorm pletter) som
katten har.

Alle katte i hjemmet (uanset o n le er angr LH
eller ej) skal bad . Den b cl r ~ shun p p:\ n ·u· ~ der

Behandling af katten:
ProgramVet:

Det første man bør gøre er, at give alle katte en
ProgramVet tablet beregnet til store hunde. Da
ProgramVet korn på markedet opdagede man ved
en tilfældighed at det også virker på ringorm. Man
er dog siden blevet klogere og man ser idag ikke
ligeså positivt på ProgramVets virkning på ringorm
som tidligere. Det skal understreges at producenten
af ProgramVet aldrig har påstået at deres produkt
virker på ringorm. Men utallige forsøg har vist at
PrograrnVet kan dæmpe ringorm angreb og katte
behandlet med PrograrnVet samtidig med andre
behandlinger, er ikke ligeså hårdt angrebet, om
katte der ikke har fået PrograrnVet, men som kun
har modtaget anden behandling.

Som sagt alle katte gives en ProgramVet tablet
beregnet til store hunde. Killinger under 8 uger. skal
kun have ½ tablet, ProgramVet bør ikke bruges til
killinger under 6 uger uden samråd med dyrlægen.
Det vigtigste er, at katten samtidig med midlet får
et fedtholdigt måltid.

PrograrnVet gives til alle katte, indtil 2 ringorm
dyrkninger, taget med 2 ugers mellemrum, kommer
tilbage negative. Det anbefales at opdrættere af
Persere fortsætter med denne kur 1 gang om måneden
uendeligt (hilde: www.showcatsonline.com)

ProgramVet kan uden risiko g r, es til både
drægtige og diegivende katte.
Ringorm midler i tabletform:

I mange år brugte man her i landet et middel
som indeholder Griseofulvin. oftest solgt under
navnet Fulcin. Men forskning har \ ist at Fulcin
kan give alvorlige leverskader og problemer med
knoglemarven. Drægtige katte må aldrig behandles
med Fulcin da det giver fosterskader. Det amme
gælder for avlshanner. Gravide kvinder må ikke være
den som giver Fulcin til katten. Det siger en hel del
om produktets giftighed.

Heldigvis findes der idag et alternativ:
Sporanox.

Sporanox er godt nok dyrt, men det r særdeles
effektivt. Det fås i kapsler og i flydende form. Hv er
kapsel indeholder en mængde små kugler. hver på
størrelse med et knappenålshoved. Hver kat kal
have et vist antal optalte kugler, så det er et værre
pillearbejde at få talt den enkelte kats ration op. Godt
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60 og 100 dage. Men det kan ikke understreges .--------------------------.
nok, at laden stå til og gøren ingenting kan
ikke anbefales. Har man ringorm, bør alle Vil du vide mere...
kattte i hjemmet behandles, det er ikke nok at
behandle de synligt angrebne katte, eftersom www.oejendyrlaegen.dk
ringorrnsporer kan leve i op til 2 år i miljøet 1...-..-------------------------'
og raske katte, kan sagtens agere som raske
smittebærere.

Man bør dog være varsom med at behandle
drægtige/diegivende hunkatte og killinger under 6
uger. Her skal man tage dyrlægen med på råd.

I'
\

Agar:
For at kunne stille en sil<} ,

· ·1 d. d '-eidiagnose v1 m yrlæge ta
et hudskrab og håraffald /e

"d o 1 1ade omra er pa <:atten som
. I 1· d d ermistæn {e ige vs. rø e, skælled

og mere eller mindre hårløse. Dis e
hå ·1 h 1 . sear VI an ægge 1 en petriskål
hvori der er en specielt udviklet
agar (agar er en halvstivnet gele.
masse lavet bl.a. af tang)

I agaren (som i Danmark sæl
ges under navnet Dermafyt test
fi? firmaet Jørgen K~·uuse NS)
VII der ske en rødfarvnmg i de om
råder hvor ringormen begynder at
fordøje agaren.

Denne proces tager mellem 2 og
10 dage. Den hurtigste reaktion
kommer hvis agaren bliver sat i
et termo-skab, men agaren kan
også placeres i en vindueskarm
eller på en radiator.

Men hvis agaren først "slår ud"
dvs. bliver rødfarvet efter 10 dage,
så kan man absolut ikke regne
med at det er ringorm der får den
til at slå ud!

Så vil det oftest være nogle
andre svampespore-arter der
giver udslag. F.eks. nogle af de
svampearter som er normalt til
stede på huden/slimhinder som
er helt ufarlige for katten og ikke
sygdomsfremkaldende.

Så det er altså maks. 10
dage man skal gå og bide negle.
Kommer udslaget efter dag 10 kan
man højst sandsynligt udelukke at
katten er ramt af ringorm.

(Denne del om agar er gen
nemlæst og godhendt af Jacob
Gjelstrup fra firmaet Dia/arm,
som importerer Dermafyt test)
Mikroskop:

Dyrlægenkan ogsåprøveatstille
diagnosen ved at mikroskopere
hårrødder/hudskrab. Men det er
en metode som tager megen tid
og som kan være vanskelig. Og
metoden kan kun bruges hvis der
er hår som lyser op, når de bliver
udsat for lyset fra Woods lampe.

Behandling:
Ringorm er en lidelse som

"brænder ud" dvs. den forsvinder
spontant, hvis ikke man gør noget.
Denne proces tager et sted mellem

Men Woods lampe
er kun pålidelig i ca.
50% af tilfældene,
så fordi ens kat ikke
lyser op ved hjælp af
Woods lampe, så er
det ikke en garanti
for at katten ikke
er ramt, nærmest
tværtimod.

Problemet er også,
at Woods lampe
mange steder bliver

brugt ukorrekt.
Ved korrekt brug, skal lampen

drives af strøm og ikke batterier.
Ved at lade lampen kører på
batterier, så kommer der ikke
tryk nok på lyset og der findes
eksempler på katte som først er
gennemlyst med en Woods lampe
drevet af batterier er kommet ud
negativ og når den samme kat
og med den samme lampe - som
nu så bliver drevet via strøm - er
blevet lyst på igen, ja så er katten
pludselig positiv.

Desuden så skal Woods
lampe varme op i mellem 5 og
10 minutter før den kan bruges.
Opvarmningen er vigtig eftersom
at lysets bølgelængde og intensitet
er afhænig af temperatur.

Desuden skal man lyse på
de mistænkte områder i 3 til 5
minutter, på ca. 2½ til 5 cm's
afstand af læsionen. (Kilde: Feline
Dermatophytosis. Veterinary
medicine, oh.tober 2003, side
845/)

Der er også andre årsager til
at Woods lampe er et usikkert
instrument at bruge ved diag
nosticering. Andre ting vil også få
huden til at lyse og dermed give
falsk positive er f.eks.: Salver, især
hvis de indeholder tetracyklin,
shampoo-rester, små stykker
af fibre fra kattens kradsetræ
og andre hudsygdomme (f.eks.
seborrhea).

Men hvis læsionerne lyser op
i en gullig-grøn farve, ja så er da
naturligvis en stor sandsynlighed
for at diagnosen er ringorm. Men
man må ikke bygge sin diagnose
alene på brug af Woods lampe.
Woods lampe er kun et screenings
værktøj.

gore infektionen værre. Jo mere
katten klor sig. jo større et område
på den bliver inficeret og jo flere
sporer vil der blive frigivet til
dens miljo. Kloen ses ofte ikke ved
friske ringorm. men først senere
når der er bakterier som blander
sig i processen.

Hårtab:
Ved klassisk ringorm vil

infektionen ligne runde røde
ringe med en tør midte og oftest
v il hårene rundt om pletten
være knækkede. Men ringorm
kan sagtens se anderledes ud:
Infektionen kan ligne skæl i pelsen.
Den kan vise sig som sorte pletter
på hagen (feline acne- "bumser").
Og kan i sjældne tilfælde vise sig
som en infektion i ørerne eller i
neglene (neglebånds-infektion).

De klassiske steder man ser
ringorm er: På ørerne i ansigtet
omkring knurhårene og på poterne
og den nederste del af forbenene.

Etangreb afringormkan variere
fra symptomløse smittebærere
til individer der udviser f) siske
forandringer på hele kroppen.

Diagnosen
Hvis man har mistanke om at

ens kat er ramt af ringorm, bør
man naturligvis tage til dyrlægen
for at få stillet en sikker diagnose.
Dyrlægen kan stille diagnosen på
3 måder:
Woods lampe:

Woods lampe findes hos
mange dyrlæger. Lampen bruges
i et komplet mørkt rum. Hud der
er inficeret med Microsporurn
Canis vil lyse gullig-grønt og kun
Microsporurn Canis vil lyse! Alle
andre arter vise:r sig ikke ved brug
af Woods lampe!
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er 1 Ia la seb fra LEO (Lovens
Kemiske Fabrik) Denne shampoo
forhandle kun ho dyrlæger.
Ma laseb kan ikke bruges på
diegivende katte og på killinger
under 6 uger. Den kan sagtens
bruge på drægtige katte. men
man bor være varsom med at
bruge den i de forste 3 uger af
kattens drægtighed. Ulempen ved
Malaseb er, at katten skal stå med
shampoo'en i pelsen i 10 minutter
og naturligvis må den ikke slikke
hampoo'en i sig.
En anden shampoo er Nizoral.

Den kan dog være ganske hård ved
huden og kan derfor ikke anbefales.
Kan også give leverskader.
(Kilde: Feline Dermatophytosis.
Veterinary medicine, oktober 2003,
side 845{)

Mange dyrlæger anbefaler
shampoo der indeholder Klor
hexidin. Det er komplet virk
ningsløst og man kan ligeså
godt vaske sin kat i ens
egen yndlingsshampoo som i
Klorhexidin-shampoo! (Kilde:
Feline Dermatophytosis.
Veterinary medicine, oktober 2003,
side 845{)

Der er meget delte meninger
om hvorvidt man skal barbere
langhårede katte ned inden man
bader dem. Nogle kilder mener
det er den eneste udvej. mens
andre er mere forbeholdne. Ved
at barbere hele katten, spreder
man jo sporerne rundt på hele
katten. Men omvendt er det også
vigtigt for helbredelsen at man får
behandlet alle de aktive ringorm
pletter. Og de kan være svære at
se i en langhåret pels. Normalt
behøver man ikke at barbere
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en korthåret kat, men man kan
forsigtig klippe pelsen ned rundt
om de aktive rinorrn pletter, så
de er nemmere at behandle efter
badet.

De aktive ringorm pletter be
handler man lokalt. Til denne brug
kan Lamisilsalve anbefales (kan
fås i håndkøb på apoteket).

Rengøring af omgivelserne:
Udover at det er vigtigt at

man behandler alle katte ved et
ringorm angreb, så er det mindst
ligeså vigtigt at man behandler
omgivelserne. Behandler man kun
kattene og ikke omgivelserne, så
er det kun et spørgsmål om tid, før
ens katte får ringorm igen.

Husk! Ringormsporer kan leve
op til 2 år i omgivelserne.

Man kan ligeså godt gå meget
grundigt til værks fra begyndelsen.
Alt i hjemmet, og jeg mener alt,
skal rengøres

Naturligvis skal man være
mest grundig med de ting som
kattene har direkte kontakt med:
Hyggehuler, møbler, kradsetræer,
senge kattebakker, madskåle etc.
Naturligvis skal man vaske alt
tøj, gardiner etc. Og ligger ens
kat og sover i sengen, så er det
mest sikkert at smide sin dyne
& hovedpude ud - det er rigtig
gode ringorm-kuvøser: Varmt og
fugtigt.

Når man gør rent er der kun
et middel som er 100% effektivt:
Klorin. Man blander i forholdet
1:10 med vand. Men inden man
tørrer alt (vægge, gulve, lofter,
skabslåger etc.) af med denne
opløsning, skal man sørge for at
overfladen er ren, ellers er enhver

ringormbehandling fuldstændig
virkningsløst.

Rigtig mange dyrlæger (og også
mange klubber, opdrættere etc.)
anbefaler Virkon-S, men det virker
ikke! Uafhængige undersøgelser
som ikke er betalt af producente~
af Virkon-8, har vist at Virkon.g
ikke virker på ringormsporer.
(Kilde: www.showcatsonline.com
og www.cfainc.org)

Ulempen ved Klorin er natur
ligvis den meget karakterisktiske
lugt og at alt får en kedelig grå
overflade. Men det er en lille pris at
betale i forhold til de omkostninger
der ved at have katte som igen og
igen og igen bliver angrebet af
rmgorm.

Det kan kraftigt anbefales at
man skaffer sig af med de mest
sikre "ringorm-kuvøser" dvs.
steder hvor katten smider mange
inficerede hår - kattesenge,
kattehuler, katte yndlingstæppet,
kattekradsetræet, kattelegetøjet
etc. Smid det hellere ud og køb
nyt. Har man gulvtæpper er det
også værd at overveje at skifte
dem ud, det er meget svært at få
alle sporer ud af gulvtæpper. Har
man møbler der er fyldt med fjer
i puderne etc. er det også værd at
overveje at skifte dem ud, eller
ihvertfald fjerne dem fra hjemmet
i de næste 2 år.

Man kan også bruge damp til at
rense med. På det danske marked
findes der en damper fra firmaet
Kårcher somkan bruges i hjemmet.
Vælger man dampmetoden er det
vigigt at dampen er over 180
grader varm, ellers er det virk
ningsløst. Damprensning er der
også delte meninger om, men
sikkert er det, at bliver der renset
med damp korrekt, så er der helt
sikkert rent, inden man sprayer
Klorin-opløsningen på.

Der findes også div. "bomber"
som kan købes bla. via Internettet.
Mit råd er: Lad vær! Man har ikke
lavet undersøgelser der viser at
bomber er uskadelige for katte.
Bare fordi et middel kan bruges
til f.eks. hønserier er det jo ikke
sikkert det er sundt for katte.
For det første er katte mere
følsomme overfor div. stoffer og

dernæst lever en kat jo længere
end f.eks. en høne. Div. bomber er
aldrig blevet godkendt i USA af
sundhedsmyndighederne. Her er
det nok på sin plads at sige at FDA
(Federal Drug Administration)
er den skrappeste i verden, når
det gælder godkendelse af nye
lægemidler.
Behandling af mennesker:

Bliver personer smittet af
kattens ringorm, bør man søge
læge og blive behandlet. Midlet
er som hos kattene Sporanox og
Lamisil slave. Man skal naturlivis
kontakte egen læge for at få den
korrekte behandling.

Hvornår er man fri for
ringorm?

Når man har behandlet alle
katten og hjemmet grundigt, kan
man først sige sig helt sikkert fri
for ringorm, når 2 dyrkninger taget
med mindst 2 ugers mellemrum
kommer tilbage negative.

Det er meget vigtigt at huske.
at blot fordi man ikke kan se flere
læsioner på katten, så er det ikke
ensbetydende med at katten er
rask!

Det er kun dyrkningen som
med sikkerhed kan sige at man
er fri! I Felis Danicas karantæne
bestemmelser står der: "Tidligst
6 uger efter sygdom mens udbrud
foretages en fornyet klin isle
undersøgelse med dyrkning fra alle
hattene i bestanden. Er alle prover
negative efter en regelret dyrkning
i henhold til dyr+ningsmediets

specifikat ion, kan karantænen
ophæves".
Jeg mener p rsonligt at man

bor tage 2 prøver med mindst 2
uger mellemrum. Denne holdning
har jeg ikke bare fået ud af cl n blå
luft. men fra den litteratur jeg har
læst på området - se kildeli ten i
slutningen af denne artikel.

Afslutningsvis vil jeg sige, at
ethvert aktivt katteri, dvs. alle Jer
om opdrætter og tager hunkatte
ind eller sender hunkatte ud til
parring. som udstiller og . om i
det hele taget er samm n med
andre kattefolk, befind r Jer i
risiko-gruppen for at få ringorm på
et eller andet tidspunkt..

Ringorm er ikke forbeholdt
hjem som er navsede. ell r folk
som ser stort på hygiejnen. Nok
nærmere tværtimod! Kliniske rene
hjem er oftetst i en større ri iko for
at bliv ramt, fordi d naturlige
mikro-orzani mer ikke Iirid s i
miljøet.

Uan et hvad, å er let ikke n
kam at bliv ramt. d t 'l' ikk
noget man selv kal kamm . ig
o er og det er ikke noget ma n
skal sladre orn! Det er tr d nlt
en forhold vis harrnlo vgdorn.
den ko ter kun i meget . jældn
tilfælde kattene liv t. Det er
ubehageligt og for nogle ulækkert.
men åer d t heller ikke værre'
Referencer:
www.cfainc.org
www.fabcat .org
www.showcatson1ine. om
www.newmanvetrinary. 'Om
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l.« ('/,u/1{' n ·!!e,
JJRJ (l

hvoraf noal er blev l solzt
til U \.. Sy - Korea, Frankrig
og Ty kland. ~ •u c r clt t vist
vor s tur t·il at b holdt' •n
lv.
å i si iste Pil le. n lt<' •i

h I godt alligevel 0·_i 'gk, n
kun tal ko H 'lga. f rrli hun
var ~ii gen ros at tilh. ·d, mig
Bolle r ilbag '. Nu hab r jC'n
så en dag at ku1111, lul h•
op pa en uds t illinrr m 1d en
flot ha nmis - Const an · ~s
barn barn.

Con stances huld l .'19

drætte Britekatte og purgte
om jeg ville have La Chatte
Belle tilbage. Belle er fra
Constanc forste kuld i
1995 og hun er nok den
smukkeste blå killing. j g
nogen sinde har lavet!
Jeg begynd te n ten at

græde af glæde - kunne d t
virkelig pa se?

Steen og jeg var let ikke
i tvivl og korte straks til F '11
og hentede Belle. Hun rar
enorm smuk. Stor pige på 5.3
kg og flotte ojne. Hun havde
mange af sin mor træk.

Desværre er Bclle ikke
nogen god udstillingskat da
hun har tendens til at bide
dommerne! I IEI . hun er en
fantastisk god avlshun og
nu kal vi endelig beholde
en hankat fra hende, om
så forhåbentlig kal være
avlshan til vor n æ s t
generation.

Ligesom sin mor. l iaz r
hun altid og sover hos mis
og hun har det me t di kret
lille miav - som strak får
min opmærksomhed. Hun
lyder fuld tændig som in
mor!

Belle er blev t matriark n
her hjemme og t T r <l
andre hunrnisser med hård
pote. De har tor r spekt for
hende. Belle har indtil videre
lavet nogle smukke killinger,

så vi havde været nødsaget
til at sætte ham tilbage i
sit bur uden bedømmelse!
Louise blev meget ked af det.
Begge piger var så spændt
på at Emile skulle være far
til nogle fine små killinger.

Hele familien var chokeret
og vidste at Constance var
mit øjesten - min gamle
tøs. Hun var så stor en del
af vores daglige liv og holdt
enormt meget af Jens-Emil,
vores søn, der kom til efter at
hun allerede var fast inventar
i huset. Han kunne gøre med
hende, hvad han ville og når
hun ikke gad mere, så gik
hun bare sin vej.

Man er aldrig forberedt
på at miste en kat, man
holder så meget af og især
når der ikke har været
tegn på sygdom. Jeg kan
kun trøste mig selv med,
at hun ikke var syg over en
længere periode og led. Jeg
kørte ud til vores "nye" hus,
som vi var i gang med at
istandsætte på det tidspunkt
og hvor vi nu har boet knap
3 år og begravede hende i
vores fine have dækket med
m1mroser ....
Jeg nåede desværre ikke

at selv beholde noget af
Constances afkom og det
gjorde forfærdeligt ondt
- undtagen en hunmis,
La Chatte Felicite, der er
udstationeret hos min svi
gerinde i Rudkøbing. Men
det var en hankat jeg hav
de store planer med efter
Constance... det skulle åben
bart ikke være!
Historien burde ende her
- det gjorde den også, da
jeg satte denne historie BB
klubbens medlemsblad for
knap 3 år siden, da jeg var
redaktør, men meget er sket
siden .....
Halvandet år senere....

Telefonen ringer - jeg sva
rede. Det var Helga Duelund
Frederiksen.

Helga havde besluttet
sig for at ophøre med at op-

ind til dem, lå Constance på
gulvet og var død.

Der var intet tegn på
kamp eller at hun havde
lidt- heldigvis. Finn ringede
til mig et par timer senere,
da han var sikker på, at
jeg var stået op og fortalte
mig nyhederne. Jeg fattede
ingenting og var så chokeret,
at jeg bare lagde mig ind på
min seng og græd i timevis.
Jeg kunne simpelthen ikke
holde op. Jeg ringede til
min dyrlæge næste dag og
fortalte ham, hvad der var
sket. Han var lige så cho
keret og tilbød straks at ob
ducere hende, så vi kunne
finde ud af, hvad der var sket.
Jeg hentede så Constance i
Glamsbjerg og næste dag
blev hun obduceret. Dyr
lægen ringede til mig og
fortalte mig, at der ikke var
noget i vejen med hende.
Hun måtte simpelthen have
fået en hjerneblødning eller
et hjertestop af en eller
uforklarlig årsag. Alle prøver
var negative og det havde de
altid været. Hun var også
testet og vaccineret mod
Leukæmi.
Jeg var især ked af, at

Finns to dejlige piger måtte
opleve dette. Det var oven i
købetLouises fødselsdag. Det
var ikke nogen god dag for
hende. Vi havde begge været
~å udstillingen sammen med
Emile i Randers og Emile
havde ikke opført sig pænt,

GIG. La Chatte Fabrice, BRI e
kastreret) La Chatte Fabrice
var ud af kuld nr. 2 i 1995.

Constance havde et helt
enestående temperament
som overraskede selv
andre opdrættere, der kom
og besøgte mig. Hun var
ekstrem kælen og skulle
altid være i nærheden
uanset, hvad vi lavede.

Lige så snart vi havde
sat os ned og det gjaldt også
gæsterne, var hun der med
det samme. Hun var meget
blid og godmodig og havde de
mest bedårende runde øjne,
der kiggede op på en med
kærlighed. Jeg glemmer
aldrig det udtryk!

Fra lille fandt hun hurtigt
ud af, at det var dejligt at
sove på min brystkasse om
natten og det blev til lidt
af en prøvelse efterhånden
som hun voksede og blev
en voksen hunkat. Men hun
var ikke til at få væk, så jeg
overgav mig. Det var endnu
værre når hun var gravid!

Constance var til par
ring hos La Chatte Emile
i Glams bjerg og var an
kommet om morgenen, mens
jeg havde lånt Emile til en
udstilling i Randers. Han
kom så hjem senere på dagen
og de blev hurtigt venner.
Intet mandfolk kunne mod
stå hende! Om natten gik
Finn ned for at tjekke dem
begge to Of5 de lå og sov
sammen i Emiles kurv. To
timer senere, da Finn kom

Klintekongen Constance
var min fors te Brite. Jeg
fik hende kort efter. at jeg
var flyttet sammen med
min mand i Haderslev og
da havde jeg tadigvæk min
smukke Abyssinier, Alex,
fra USA. Alex havde været
alenekat i nogle ar og vi
syntes. at han skulle have
lidt sel kab, idet vi begge
arbejdede og var væk hele
dagen.

Vi kiggede længe i
kattebøger og vi faldt altså
for Briten. Den mindede
megetommin mors Chatreux
i USA. Turen gik til Roskilde,
hvor jeg blev mødt med åbne
arme ved toget af Kirsten
Johansen, der desværre ikke
opdrætter mere. Constance
var blåcrerne og særdeles
flot for denne farvevariant.
Hun klarede sig godt på
udstillingerne men mest
vigtigt at alt, så var hun
en fantastisk god avlshun.
Det var slet ikke meningen,
at jeg ville begynde at
avle katte. men en tur på
udstilling i Esbjerg, hvor
jeg løb ind i Helle Schulz for
første gang. resulterede i at
jeg fik blod på tanden. Helle
mente at Constance var godt
avlsmateriale....

Constance nåede at blive
mor til 37 killinger, hvoraf
min cremefarvet hankat (nu

IC. Klintekongen
Constance
BRig

AfAnnette
Høj Jensen.
La Chatte
British
Shorthair

Et minde om en dejlig gammel dame
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ll' C a:;tle Hotk Vo ·a~N
:\lCO n U F l\lt: 1 1- I l-02
pclr.: Pil 1 ,'l':'u·up

Ejer: Lem• & l'er0r Glt•111
Herln· 0-! C'.\Cl13
llt'clc>nsterl 0-1 C.\Clh
Kid 0.J C.\ 'IR

IC Bjelkc·:- Yn,;min
B R b Fodt: 10-llc:i-O:.!
Oµd1·.: Ejer
1::jl'r: .\.• I. Bjelks~ ll:111" Il
l:kclen:-,C'd ll I C.\ClB
I iel Ol • C'TB
1-hi,:,:ill~(' ll I C.\l'lll B ,-

IC Fli1 ri: ;--:ikb,.:
13Rl :1 3 Fodt: :c_(;.01-0:1
Opdr.: El,:, '· Olt• l lenrik., n
Ejl.'l": \\ innic '.\id:- ·n
KiPl 0-1 C.\C'l[l
Kit'l 0! l',\l'IB
G! .::,ll'tlp () I ('.\ 'IB!'( X

·:: = nomineret

GTC ~arantoyn Hr,:o:eldal
R Fo lt: 21- 12-00
Opclr.: Ejer
Ejer: K Ka:1e & D. :::,;ilnmnndet·
~· ·hwerin o:J C',\ iCTB Bl\"
\Yorlrl Show O:l C':\GCIB
K lding l ! l'.\Gl'lfl
\l:dmii 0 I C'.\C.: 'IB
i\Ialmu 0 I '.\C 'IB Bl\
Rihe 0 ! C.\C ll3

GIC Bluc Royal Fla,;h Danse Daisv
:\"fO f09 :2:2. Fodr: .
Opdr.:
Ejer: Hanne Hcmpcl
Hillerud 01 CJ\GCIB
Glostrup 01 CJ\G IB
Gromitz 01 CAGCIB
:\ar~ 02 C'AGCIB
Taastrup 0:2 C.\G IP
Arnhcm 0-1 CAGCIB 131\'

Titel

EP .lohn-Ings Bluo Merlin
PER a Fodt: 30-0G-0 l
Opdr.: Inge Grcgerscn
Ejer: xlarzarer & Erik Gusi afsson
Svinningc 03 CAPE''
Roskilde 03 C:-\PE Bl'
World Sh ,,. 03 C,\PE *
Marieholm 03 C~PE
Kolding 0-1 . PE
Grornirz 0-1 CAPE
Næstved 0-1 APE ,.-
Molndnl 01 CAPE BOX
Mnlmo 0-t CAPE BfS

EP Dnnish Dcsign's Sussuri
NFOn0923 1-odt: 0ii-10-9
Opdr.: :\l:1rt in Kristonsr n
EjC'r: E. Derry &: ,J. Krisrcnson
Flensburg 02 C,\PE
Ribe o:. C.\PE
Odder 0:2 CAPE Bl V
Arnhem 03 CAPE
Arnhem 03 CAPE*
ilkeborg 03 CAPE

World Show 03 C,\PE B!V "'
Molndnl 03 CAPE
Hodenstcd 0-1 CAPE Bl\i *

EP Cumelvurds Athos
CRX n 09 · Fodr: 13-0: -00
Opdr.: Dorte \"a I ,Jc1H:n
Ejer: Anthony C. Bntchclor
Odense 02 Ci\PE ''
Bagsværd 03 C,\PE
Silkeborg 03 C,\PE
\\orltl howOd C\PE
Koldinu 0-1 C,\PE
i\hilmito-1 C \PE
Kiel 0-1 C.\PE
Hedensted 0-1 ',\PE :,
Ribe 0-1 C \PE

EC The ilvcr Clown of Duchcss
PER n · 03 2-1 Fodr: 15-05-99
Opdr.: Beuina & .Iens Xloller
Ejer: Vivi & Jan Lassen
Taastrup 02 C.-\CE BO132
Ribe 02 ,.\CE
Kog 03 C:\ E
Sneek 03 CA E
Kolding 0-1 CA E
Grornitz 0-1 C.\ E
Grornitzf) C,\ 'E
Glostrup 0-1 .-\ E
H5rlev0-I ACE

E Khartoum's Aisha af ~ef -rkaru
ABY o fodt: 0 -03-00
Opdr.: Gunvor chlichtkrull
Ejer: Margit B. Thomsen
Odder 03 Ci\CE
Odense 02 CA E BlV
Vejle 03 CACE
Herlev 03 CACE
Nyborg 03 C,-\ E BI\i
Paris 03 CA E
Pari· 03 C:-\ E BfV "'
World Show 03 CACE
Kiel 04 CACE

EC Bijeto·_. Cirkeline
ABY o Fodt: 06-12-00
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte -Ienscn
Most 03 CACE
Taastrup 03 CACE
Schwerin 03 CACI:: RIV
Schwerin 03 C!\.CE BIV
Svinning 03 C \CE
Heden .tcd 0-1 C/\CE BIV
Hedensted 0-1 CAC E
Glostrup 04 CACE
Hojby 04 CACE

Efter kun 12 timer havde han
taget hele ~O gram på og fortsætter
støt og roligt med at tage på, så
det bliver spændende at se hvor
stor han bliver, men han kan da
umuligt blive lige så smuk sorn
Augusta. Det er sikkert og vist
eller hvad tror I?

Men hvorom alting er, så vil jeg
bare have lov til at sige tusinde tak
til alle som har katte som agerer
ammer for fremmede missebørn.
Mine, de har i hvert fald haft mere
end godt af det og de bliver ved
med at tage støt og roligt på og
det har de tænkt sig at blive ved
med at gøre, tror jeg. Og at tænke
sig, at min mand virkelig tror at
jeg har tænk mig at skille mig af
med Augusta Krillervorn. Jeg tror
nu at det må han tro om igen eller
hva' - HA!

Men endnu engang tusinde tak
til alle Jer som lægger så stort et
arbejde i andre folks kattebørn,
for det er da virkelig noget af et
arbejde, synes jeg.

Tusind Tak fra LeneMatthews/
Rivermill Katteri

kommet op til og tosen tog på, så
det halve kunne være nok. Maiken
er ved at blive sindssyg idet jeg
hele tiden ringede for at holde øje
med tøsen og fik kun positive svar
og beretninger derfra.

Nogle dage efter nedkomKnirk's
mor Riverrnill's Mis Martina My
Blob med en vidunderlig sort
smoke dreng som hurtig blev
navngivet Frede. Men det bliver
ikke hele hans navn, det sidste er
ikke fundet på endnu.

Det gik helt fint i starten,
men efter nogle dage så stoppede
mælken med at rinde, for det
viste sig at hun var forstoppet.
Så var der kun en ting at gøre og
det var så at ringe til en som jeg
vidste havde et kuld orientalere,
nemlig Jane Thurah Nielsen med
stamnavnet Thurah Orientalere
og høre om hun havde plads til
bare en til i kuldet

Heldigvis så havde hun mere
end plads nok, for hendes to
killinger havde pattet hele seks
patter op og der var da lige plads
til Frede også så der røg han så
hen.

Find den lille sort smalle Perser

-l e g må indramme. at jeg
tauer hatten af for alle Jer som
har mislinger som agerer som
ammer for fremmede katte. Mest
fordi. at Jer har jeg haft mere end
almindelig brug for her indenfor
d n s id st e tid. Her kommer
forhistorien:

lin ene kat Riverrnill's Jolene
Unikum Knirk blev gravid og
nedkom med en vidunderlig skøn
silver blåtabby perser som bare
voksede sig flot og fin.

Men. som i alle eventyr så er
det et men, så fik hun først mælk
efter to dage (pga. en fremmet
kat og deraf folgende stress hos
vor mor). Jeg havde ikke lyst til
at sondefodre hvad der viste sig
at være en tøs.

Så det var bare vidunderligt, da
en skøn veninde ved navn Maiken
Christiansen med stamnavnet
Westpoint havde et kuld på hele
fire colourpoints, hvor der der var
plads til en til. Så der røg hun så
hen og jeg begyndte at savne tøsen
så det halve kunne være nok. Men
nok om det. for det var en bedre
milkshake bar som hun var

Ode til alle Jer som har amme-katte

\

I
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Tite
IP For tballe's Clementine
NFO g 09 Fudt: 06-07-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Anne Nielsen
Griimitz 04 CAPIB BOX
Hedensted 01 CAPIB BIV w

Heden ted 04 CAP113

IC\\ iki'~ Blondic
URI c F'odt: 10-0-1-03
Opdr.: Ejer
Ejer: \\ innic Nielsen
Kiel 0-1 CACIB
Glo. trup 0--1 CACIU Il!V
Rilw 0-1 CACIB-

tagere
Titel

CH Xarnia'« Conrad
DRX n. 09 Fodt: 2:2-0-i-03
Opdr.: L. and & J.L. Petersen
Ejer: Jylte Kliq;:unrd
GJo"trup 04 CA
Hojby 0-1 AC
Ribe o➔ C \C

IP King Richard a,· Fager
FO n 23 Fodr: 13-0-'i-02

Opdr.: Ulrike \Vnhl
Ejer: E. Derry & J. Kris: -nsen
Molndnl 03 APIB
Molndal 03 CAPIB Bl\ "
Kolding 04 CAPIB

Fodt: 16-07-01

lielsen
CACIB
CACIB
CACIB *

I Wiki"s Jacqou
BRia
Opdr.: Ejer
Ejer: Winnie
Hedensted 0•l
Kiel 04
Kiel04

IC Frejkntteu's Dristige Ditlev
~FO cl 09 Fodr: :lr-08-02
Opdr.: Ej r
Ejer: Hanne Niel: en
Xlnlmb 0-1 CACIB BIV *
Heri ,, 0-1 CACIB
Hojhy 0-1 CACIB BIV *

IC Jylland· Jesse James
l\FO n Fodt: 16-02-03
Opdr.: Bjerregaard & Jørgensen
Ejer: \nn Nielsen
Prng 0-1 CACIB *
Prag 0-1 CACIB
Kiel 0-1 CACIB *

IC Kvitfje!L Frække Frida
~FO g 23 Fodt: 02-0 -02
Opdr.: Ejer
Ejer: Anette & John Andersen
Hedensted 04 CACIB *
Kiel 04 CACIB BIV BOX
Kiel 04 CACIB BIV BOX

IC Yanina Light Simphony
PER cl 33 Født: 01-06-03
Opdr.: Elena Kudinova
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Kiel 04 CACIB
Kiel 04 CACIB *
Glostrup 04 CACIB

IP Alina'· Crocus of Lesami
EXO n 22 Fodt: 13-04-01
Opdr.: Ludmila Federovs
Ejer: Jeanette Ytting Juul
Arnhern 04 CAPIB ''
Kiel 04 CAPIB
Kiel 04 CAPIB

CH Artur af Karnbysos
PER a Fudt: 30-0;j-0:2
Opdr.: Lis tuun: kjær
Ejer: Ditte & L if f eron Bech
Gevningc 03 C.\ niv
World Show 03 C:-\
Hjallerup ;~ C. \ '

CH Axioms Vanilln Bia ·k · White
RX n 09 Fodr: 11-0:3. ).

Opdr.: Lena Windius
Ej r: :\f. lejershede & u.x. r I tg
\I\ i sbad n 0-! C.\C BOB:2
Wiesbaden 0-1 C,\ '
Lund0➔ AC

H Zafirami" Hl'Ctor
"I,\ n li Podt: I 7-02-0:l
Opdr.: EjC'r
Ejer: H:1111w '.\or lin!.(
I lerll'V 0 1 C.\C 130:X
Glo,- rup 0-1 .\
Harlt•v 0-l C'.\

Cl [ Zamir vom \\"it•,- • 1 ''l'!"!l'
ssr cl 21 1·'1,,I: \;j.l);l-llJ
Opdr.: .Jua: · Kurt '.\L·nm:inn
EjL•r: .\ ..\ndl'L>l:-l'll x. · [b)I"
He kn~ cd 0-1 l'.\C
Hcdl'n~ll'<l 0-l t'.\('
Kiel l)➔ C'.\l'

PI \ ia '.\u,•,1·,: \"ol. :2
!\BY n Fudt: 0:5-0~-0:!
Opdr.: Ejl'I'
Ejl·r: Tom & -kn · l l,1,i
Koge 0-1 C\l' Bl\. 131.:_;
Heden,-t ·d 0-1 t'.\P
Kiel Ol C \P nI~

lm Jensen
C.\
CAC
C.\

CH Lucky Looks Anola
Bl n 21 Fodl:

Opdr.: Ejer
Ej r: Hanne H
Kolding- 0-1
Hcdenst d 0-1
Hedensted 0-1

IP Doanto's Cherokee Rose
MCO d 09 22 Fodt: 18-06-02
Opdr.: Dorthe & Tonny Raunsbæk
Ejer: Maiken & Brian Trane
Hedensted 04 CAPIB *
Kiel 04 CAPIB
Kiel 04 CAPIB

IC. 1oradawn Highland Dawn
PER a Fodt: 23-04-03
Opdr.: Nora Rudkin
Ejer: Maiken Christian en
Kiel 04 CACIB
Kiel 04 CACIB
Hvis inge 04 CACIB

1 Starkarl': Ca .iopeia
.:,.JFO n 09 Fodt: 29-10-02
Opdr.: Anne Kohn
Ejer: J.E. Dahl & T. Bang
Hjallerup 03 CACIB BlV
Geteborg 03 CACIB BIV *
Geteborg 03 ACIB BIV ''
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IP EC. Elkington's Johnny Walker
N FO n 22 Fod t: 16-10-00
Opdr.: Lone Elkingtun
Ejer: Belinda & Martin Lysgaard
Szczecin 04 CAPII3 BIS
Szczecin 04 CAPIB BIS
Harlev 04 CAPIB

l f Mi-Chi's Anja Andcr,;C'n
TfO n 22 Fodt: 31-03-03

Opdr.: Ejer
Ejt'r: Christina & Lan, I ye<l
æst\'ed 0-1 AC BI\ "

Herlev 0-1 C,.\
Hurlcv04 AC
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til voksne lopper. Sværere er det fak1isk ikke ...
MODELKONKURRENCE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 10 hundedyre digitalkame
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Maias. Eller gå ind pa: www.loppestop.dk

PROGRAM VET + CAPSTAR VET = ÆG + LOPPER FJERNES
,. , -:-- ,, , ' I 11 l '1 ? t R A ' I

Felix Kattrup

"Det er svært at være COOL, når man i tide og utide klør
sig over det hele"

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

PnlgramVel ('ufenuron\ Ina i.a~oner. Kon I Jf kipper
meø andet e~toparasitært mtØdel med ~ tkning p.1 de ud',
behandles_ Oosenng· Katte. m•kstur 30 mg pr. kg leg,?m,
vlsrnnqen11),'.lkken. PaJ<rungs:,tooeise 1 l<6 miksturer a 1
oØ bl 7 kg legemsvægt 1x6 tab er 20-I 9 mg lJI h r1!lJf 401\glt ,,-;i_,gl
\. ) N OVA RT I S 2100 K, a.n Cl

En dobbeltløsning der giver pote, når lop ekrise kradser

fordelen ved at være af sted
med repræsentanter for alle fire
klubber.

I år var Racek~tten ikke
repræsenteret, og v1 mangl d
denne del af Felis Danica ~ o e
vi diskuterede Felis Da~ic ar
holdning til forskellige spørgsm ~i8
Det er noget vi bør diskutere i F~
hvorvidt vi ønsker at klubber
skal være til stede på FIFne
generalforsamling. Næste år es
d "kk 0

~et 1 e sa stort et problem, for
da finder den sted i Malmø.

Da der er møder i kommis
sionerne allerede fra om mandagen
ankom vi til Albufeir_a sent søndag
aften. Mandag formiddag var der
tid til lidt "sight seeing" og jeg
kan som ene mand på denne sige
at det var en "oplevelse" at være
på shopping med tre damer, uden
at jeg dog skal kommentere det
yderligere.

Deltagelse på FIFes general
forsamling er årets store høj
depunkt i FIFe og er for mange
en mulighed for at deltage i
organisationsarbejde. Her mø
des man dommere og andre kat
tefolk imellem, og har udover
de egentlige møder en ganske
hyggelig tid sammen.

Selve generalforsamlingen
foregår torsdag og fredag men
hele ugen er besat med møder af
den ene eller den anden slags. Man
dag er der kommissionsmøder,
tirsdag og onsdag åbne møder med
kommissionerne og andre møder i
kommissionerne, torsdag og fredag
generalforsamling og lørdag er der
dommerseminar.

De egentlige møder for al
mindelige dødelige på dette års
GF startede tirsdag med det åbne
møde med kommissionerne. Forud
for dette havde kommissionerne
holdt deres obligatoriske møder,
hvor de bl.a. havde forberedt sig
til de åbne møder. Desværre er
det sådan at forslag vedrørende
FIFes "Statutes" og "General
Rules" ikke bliver diskuteret på
åbne møder, men udelukkende
på generalforsamlingen.

På de åbne møder sidder de tre
kommissioner (LO & Judge, Show
og Health & Welfare) så at sige på

transport gør, at det ikke er så
tosset alligevel.

Fra Felis Danica deltog i år
undertegnede, der som formand
for Felis Danica er født delegeret,
og Inge Nord som rådgiver.
Desuden var Aase Nissen til
stede som medlem af Judges & LO
kommissionen og Dorte Kaae som
formand for Show kommissionen.

Allerede på sidste års
generalforsamling , snakke vi
i "den danske delegation" om

Tosdag den 27. og fredag den
28. maj afholdt FIFe sin årlige
generalforsamling. I år blev den
afholdt i Portugal i Albufeira
på sydkysten ikke langt fra
det danske fodboldlandsholds
opholdssted i Faro under
Europamesterskaberne.

Det kan måske virke som et
forholdsvist afsides sted at afholde
en generalforsamling i en stor
international organisation, men
prisen på ophold, mødelokaler og

FIFe's GF 2004

Nr. 1 kastrat Felis
Danica 2003-04
IP. Haslund's Zoya,
SIA n
Ejer: Connie
Barawiec &
Jens Haslund
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rad og række og fremlægger deres
forslag til generalforsamlingen.
Det kan dreje sig om div.
ændringer til regler og love eller om
ændringer af standarder. Desuden
kommenterer de også enkelte
lande indsendte forslag. Men det
der er af allerstørste betydning
er. at der sammen med hvert
forslag også er en dialog mellem
tilhorerne - eller skulle man kalde
dem modedeltagerne - imellem og
mellem kommissionerne og dem.

Efter hvert punkt der bliver
diskuteret. foretages der en af
stemning i kommissionen og denne
holdningstilkendegivelse bliver så
fremlagt på generalforsamlingen.
Hvis et af kommissionens egne
forslag ikke opnår flertal falder
forslaget væk.

Der sker ofte det med forslagene
på dette møde at de bliver ændret,
endog temmelig meget efter be
mærkninger og indsigelser fra
mødedeltagerne og adskillige
forslag bliver ligefrem trukket,
hvis argumenterne er gode nok.

Efterminmening er dissemøder
nogle af de vigtigste "organer" i
forhold til FIFes udvikling. Her
har man som enkeltperson og
organisation både mulighed for
at deltage direkte i debatten og
også for at kunne præge udfaldet
forudsat ens argumenter er gode
nok. Møderne er åbne for alle og er
et af de mest vigtige fora på GF.

Alleforslagblevgennemarbejdet
- nogen selvfølgeligt mere grundigt
end andre. Jeg vil kort her nævne
nogle af dem der blev diskuteret
og som direkte resultat af denne
diskussion blev ændret.

Forslag fra J&LO vedrørende
BUR og import af amerikanske/
canadiske BUR. Her blev der
ført lange diskussioner om for
slaget om hvorvidt man kunne
forbyde brugen af de AM/CA
burmesere. Der har været og er
linier med en genetisk betinget
hoveddeformation. Her gik dis
kussionen på hvad forskellen er
på de forskellige betegnelser for
BUR og en historisk baggrund,
ligesom der blev talt meget om
hvordan man med forslaget ville
begrænse genpuljen. Desuden blev
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der fremført mange andre geneti~k
betingede lidelser afligeså alvorlig
karakter man kunne risikere ved
at indsnævre genpuljen. Desuden
er disse linier allerede i FIFe og
der er blevet arbejdet intenst på
at avle denne defekt ud.

En konklusion på diskussionen
var at man som opdrættere skal
være bevidst om at undgå specielle
linier fra USA, men heller ikke
være for nervøs, da der blev ar
bejdet seriøst blandt opdrættere
for at udrydde denne defekt.

Som resultat af denne dis
kussion blev forslaget nedstemt
af J&LO med 4 imod 2 for og en
undlod, så forslaget kom slet ikke
frem til GF.

Forslag fra H&W om at hæve
min. alderen for udstilling af
killinger fra 3 til 4 måneder.

De helbreds- og vaccinations
mæssige forhold blev ganske
grundigt gennemgået, og en
længere liste med argumenter
blev fremlagt på selve GF. For os
var det jo et interessant dilemma.
På FD's Plenarforsamling blev
et lignede forslag nedstemt og
derfor følte vi os forpligtede til
ikke at stemme for, men jeg skal
da indrømme, at fremlæggelsen
af argumenter var overbevisende.
Min egen personlige holdning
var for dette forslag, men da Ple
narforsamlingen havde besluttet
anderledes, kunne FD ikke stem
me for dette forslag.

De øvrige forslag fra kommis
sionerne var for manges ved
kommende regelsaneringer og
måske knap så interessante at
tage frem her.

Forslagene fra de forskellige
lande gav derefter anledning til
en del diskussioner.

Først forslaget fra Kroatien
vedrørende udstillinger. På bag
grund af andre landes tilslutning
til EU og almindelige veterinære
regler for ind og udrejse med
dyr, ønskede de, at man kunne
dispensere fra antallet af katte
på en international udstilling
og at man kunne opnå titler på
kattene med certifikater fra kun
et land, men med et forøget antal
- fra tre til fem.

Argumentationen var temmeli
~øl~lsesladet og bundede båd:
i disse problemer men ogs O •

. k k a iøkonomis e vans eligheder
Rent faktisk kan man i Kroati ·
sa_gt_ens deltage i an~re landes u~~
snllinger f.eks. Serbien, Ukrain. fl e,Rumænien m. ., men det vill
betyde betydelige rejseafstande. e

Resultatet blev, at man æn.
drede forslaget så det ikke kun
tilgodeser Kroatien, men også
omfattede de lande der er om.
fattet af EU's liste over lande
med særlige bestemmelser for ind
og udrejse (C-listen der omfatter
nogle tidligere østbloklande der
ikke er medlem af EU) og at 5
certifikater skulle opnås i min. 2
lande.

Fra MUNDIKAT var der for
slag om at godkende siamesere i
farverne cinnamon og fawn.

Dette mundede ud i en længere
teknisk diskussion om, hvor lang
tid et godkendelsesshow er gyldigt
- rent teknisk, men i og for sig
ingen diskussion af, om det det
rent faktisk drejede sig om,
nemlig selve godkendelsen. Det
blev en diskussion som mest var
en "juridisk" diskussion. Nemlig
om et godkendelsesshow for
godkendelse af en farve var gyldig
og hvor lang tid den var det.

I 1995 blev cinnamon og fawn
siamesere udstillet jf. FIFes regler
og J&LO kommissionen gik ind
for godkendelsen af disse farver.
På FIFes generalforsamling blev
selve godkendelsen forkastet med
stemmetallet 14 for og 14 imod,
da der blev stillet spørgsmålstegn
ved forskellige forhold. Disse
spørgsmål var nu afklaret. Så re
sultatet af mødet og diskussionen
blev, at de godkendelsespapirer
der eksisterede fra 1995 fundet
frem og blev kopieret til samt
lige delegerede på generalfor
samlingen.

Fra Polen blev der blevet
fremsat et forslag om at alle
katte der bærer eller kunne
bære maskegenet skulle have en
markering efter EMS koden i lig
hed med (var) der indikerer om
katten kan være bærer af lang
hårsgenet. Dette mødte en del

modstand - bl.a. fra Felis Danica,
da vi jo lige har afskaffet den
nationale regel vedrørende den
samme markering for alle andre
racer end BRI og PER/EXO. Det
viste sig imidlertid at være et
forslag som var dårligt forberedt.

I Polen føler man at det er
et problem inden for racen SIB
(Sibirisk skovkat) at der er mange
maskebærere og dette ønskede
man at kunne markere for, og da
man ikke kunne lave denne form
for markering jf. FIFes regler ville
man derfor have det indskrevet i
Breeding and Registration rules.
Det efterlader os i Felis Danica i
lidt af et dilemma, da vi jo stadig
foretager en lignende markering,
som efter min mening ikke er
i overenstemmelse med FIFes
regler.

Tyskland stillede forslag om
godkendelse af de såkaldte X
colours inden for NFO - Norske
Skovkatte.

Forud for FIFes generalfor
samling var specialklubberne
blev spurgt om deres holdninger
til de forskellige forslag der skulle
behandles.

Norsk Skovkattering havde
svaret med mange argumenter
og forslag om yderligere testpar
ringer.

På mødet fremlagde Tyskland
forslaget, og havde til lejligheden
indbudtDr. FrankW. Langewische
til at fortælle om de tøstparringer
der har været foretaget.

Repræsentanten for NFO Breed
Council var til stede på mødet og
deltog meget i diskussionen. Breed
Council havde haft en afstemning
i BC som anbefalede at udsky de
godkendelsen og afvente flere
testparringer bl.a. på baggrund
af materialet fra den danske
specialklub.

1.DEKZV e.V. fremlagde des
uden et meget flot materiale
trykt på glittet papir i farver,
som belyste de resultater der var
blevet omtalt. Ingen havde noget
imod farverne og anerkendte,
at de eksisterede. Der blev også
fremlagt rimelig dokumentation
for i hvert tilfælde en delvis
forklaring på den genetiske

baggrund for disse farver, men
meget af denne diskussion blev
til sidst et spørgsmål om i hvor
høj grad man skal rette sige efter
et BC.

Her gik bølgerne højt. om
eftervirkningerne af selve god
kendelsen af X-farvene - nu
kaldet Amber og Light Amber
Et andet spørgsmål var om man
kan godkende nye farver uden at
kende den genetiske baggrund
100%. Her var argumenterne
meget forskellige.

Eva Minde, om er en af
"opfinderne" af EMS systemet
gjorde opmærksom på at EMS
koderne ikke er genetiske koder,
men kun beskriver katten ud
seende.

Under alle om tændigheder er
der vel ingen der vil påstå at de
kender genetikken bag haded og
shell. Hele di ku ionen førte ikke
frem til en endelig konkl u ion,
men kommissionen stemt' for
godk ndelsen med 5 for. ingen
imod og 2 der undlod at stemme.

Feli Danica havde frem at to
forslag. Det ene gik på at til titl n
Junior Winner - JW skulle kun
re ultater fra ud tillinger med
mindst 5 katte i. amm kla ,e
tælle m d. Her var der ikk meget
disku sion. Princippet m d at
værdien af et Best In Show er den
samme uanset hvilke udstilling
det drejer sig om var der ingen
til lutning til skulle ændre .

Det andet gik på at man ikke
kunne parre maskede katte med
sølv uden forudgående tillad 1
fra det nationale avlsråd. Det forte
til en til tider heftig disku sion. For
det første ville man ikke acc pter
- specielt fra KKOs side - at BUR
- burmesere - overbo, edet er
en maskefarve (her måtte jeg å
henvise til FIFes EMS kode som
beskriver koden 31 som Burmese
pointed) og også problemet med at
det anbefalede udkryd for BML jf.
B&R reglerne er BUR. Det ville ·å
være i konflikt med dette.

I øvrigt var der ikke nogen
særlig positiv holdning til dette
forslag, heller ikke selvom vi
ændrede forslaget så det ikke
omfattede BUR.

Af større interesse er så, at
disse restriktioner nu ikke læn
gere er gældende i Feli · Danica.
Et forslag der er nedstemt pa
FIFes generalfor amling kan
ikke fastholdes som en national
særregel og det er nu kun for SIA/
BAL der er et forbud mod at parre
maske og øl ·.

Selve generalforsamling n
startede tor dag rnorg n. Tors
dagen var mere eller mi d e
forbeholdt de mere formelle
sager.

Den før te mere lcontro erstelle
ag var behandling af en protest
fra KKO. KKO var på ids ar·
generalforsamling blevet idømt
en "bøde" på 500 Euro or at hav
offentliggjort et kat log fon d for
en ud, til1 ing. lve pr l esrcn b e ·
kædet .. ammenmed K '·· s Iormand
og hans rolle' i •He:- bestvrelse.
OCT cl r bl ,v nu Ir -mlazt fo ·s ·1.. lliv •
n;erc e ll r n ind re p1. li~ Lin
n e r p n n L'r n l Io r s a n l i 1 g- e 11

- herunder at 1' 1 Ft'S br-s.: c -h'
havde giver n· ::-1 f -mand 'n Kad
Prei · · >t mist illidsvot 1111 ... Ivo
lisku sionen var ernr 1 ,}ig l. ng,
osr skal cgsa s ::=- i lyset Pt t · I'c. rl
r is. kandid -rcdc , om t· ·• umd

for FlF . End ·n pa denne lar.?"P
mak blev nt 1 KO ;-;k, 1 be ;; le c1 •
-oo Euro.

• ; æ r" ..:p ndr-ndc punk pa
daas orde en var v· lgl n' t i]
bestyr Is ,n og til komrnissio .ierrie.
Eric eij rs ble' ·c: lgt s m · Il-'t-",
Præsid n1 uden modknndicb._
med torl ..:et am li.gt.: ..:tcmn1c r
lirr som Pen lY I3 · lin..:l i hl('vb • ~

valgt til G 'n •ral 'l krct ~ •r ud •1

moclkandidater.
Domm 'l' og LO kommis ·io 1 'L

r blevel delt t lc ommi ·::=-ioner.
En LO kommi:sion der c1ge ·

::sig af reITistr ring og s nmbogcr
og en Standard og dommer
l ommi: ion der tag 'l" sig af'
J ,LO kommi ·· si o n en ~ øv ri "e
arbejdsomr5.d r.

DeL nye v d LO kommi ionen
r. at m~n ikke nodvendigvis skal
være dommer for at kunn blive
valgt til denne kommission.

Valgt til LO kommission ble,:
Ole Magne Grytvik orge, Ole
Amstrup Danmark, Alva Uddin
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Nr. 6 voksen
Felis Danica 2003-04
EC. Solvindens Jonny Depp,
CRX b
Ejer: Morten Skjershede &
Ulrich Alster Klug

Det værste kom dog fra den
franske delegerede der rejste
sig op og sagde, at når hun var
kommet til GF med besked om at
stemme på en måde og så stemte
på en anden ville hun ikke have alt
det postyr, der kunne komme ud af
det - med alle disse mailling1ister
ville det hurtigt give en masse
problemer.

Andre påstod at en regel om
åbenhed ville være i strid med
Luxembourgsks ret og henviste til
særlige paragraffer. Her kunne jeg
godt have tænktmig at disse forhold
havde været undersøgt på forhånd.
Jeg harpå ingen måde mulighed for
atvide eller sætte mig ind i hvordan
loven er i Luxembourg. Resultatet
blev at vi fik behandlingen af
punktet udsat og prøvede at
omformulere forslaget sammen
med Dietmar Sagurski, som i det
civile liv er jurist og arbejder som
dommer. Men nej - 20 lande var
i.mod - det havde været nødvendigt
med 21 for!

forslagene fra FIFes bestyrelse
og kommissioner og fra medlems
landene.

Desværre var rækkefølgen
for behandling af forslagene
sådan, at forslag til ændring
af FIFes statutter og generelle
regler kom først - dernæst
skulle kommissionernes forslag
behandles og til slut alle for
slagene fra de forskellige lande.
Forslag til statutterne bliver ikke
diskuteret på åbne møder forud for
generalforsamlingen på samme
måde som de øvrige forslag. Det
synes jeg bestemt er en fejl!

Efter min mening var denne
prioritering en stor fejl. Det første
forslag, dervirkeligblev diskuteret,
var bestyrelsens forslag om en
forenkling sådan at indkaldelser
og forslag til generalforsamling
kunne udsendes med e-mail og
ikke nødvendigvis med anbefalet
post. Det afstedkom en diskussion
på mellem en halv og en hel time
om det nu var dokumentation og
bevis nok med en tilbagemelding
på modtagelse eller det skulle
være anbefalet brev.

Desværre var det igen KKO der
var forrest i diskussionen med en
meget bureaukratisk indstilling.
Dette var det samme med flere
af de "mindre betydningsfulde"
ændringer på det administrative
område. Heldigvis blev det
vedtaget med forenklingen og
også FIFe følger lidt med tiden og
arbejder elektronisk.

Felis Danicas forslag vedrøren
de åben afstemning var næste
store diskussionsemne. Som re
sultat af forskellig korridorsnak
havde vi i løbet af dagene op
til generalforsamlingen ændret
forslaget, så det ikke var i strid
med andre af FIFes regler.

Ændringer kan sagtens la
ves i dagene op til generalfor
samlingen, og også på selve
generalforsamlingen, men alle
papirer skal foreligge på tre
sprog.

Men ... der er ikke den store
tilslutning til tanken om åben
afstemning og der var mange og
stærkt varierende udsagn der
beviste dette.

runde. skal man igennem en ny
runde. Igen sker der det at man
skal have min 50 % af stemmerne
- eller en tredje valgrunde med
samme regel og først i fjerde
runde kan man vælges ved at
have flest stemmer. Det er en ren
stalinistisk valgmetode og yderst
nedværdigende for de personer der
bliver udsat for den.

På denne måde vil det være
flertallet der bliver overrepræ
senteret. Først har flertallet
mulighed for at få en kandidat
valgt med flertal, i næste runde har
det samme flertal igen mulighed
for at få valgt sin kandidat
osv. Mindretallet bliver ikke
repræsenteret på samme måde
som vi er vant til her i Danmark
med vores form for demokrati. I
øvrigt blev det endelige resultat
akkurat det samme som det ville
have været hvis valget var blevet
foretaget i en runde.

Den Danske Delegation (DDD)
diskuterede dette og vi var meget
enige om at fremsætte en forslag
til næste år, hvor vi ville foreslå
ændringer til valgproceduren så
valg kun kunne foretages i en
runde. Disciplinærkommissionen
blev genvalgt.

På andendagen nåede vi en
delig frem til at skulle behandle

Y "rige. Det vil sige at samtlige
medlemmer blev valgt i forste
afstemningsrunde.

Reglerne for valg er. at man
skal opnå en stemme mere
end h a lvd elen af stemmerne
for at kunne blive valgt - dvs.
at almindeligt flertal på gene
ralforsamlingen var 15 stemmer.

algt til J &S (Dommer og
tandard) kommi ionen blev:

Som dommer for Kat I eller Il
eller begge eller som all round:
Fabrice Calmes Frankrig. Eva
Porat S, erige. Satu Håmaleinen
Finland. Som dommer for Kat
III eller IV eller begge eller som
all round: Gianfranco Mantovani
Italien. Thea Friskovec Slovenien,
Britt-Hagar Alvestad Norge. Igen
valg til kommissionen i første
valgrunde.

Valgt til Show kommissionen:
Veikko Saarela Finland, Al
bert Kurkowski Polen, Dorte
Kaae Danmark, Eva Wieland
Schilla Schweiz, Joao Noronha
Portugal. Her måtte man ud i tre
valgrunder.

Efter min mening er FIFes
valgsystem af en meget speciel
udformning. For at kunne blive
valgt skal man have min 50% af
stemmerne. Opnår man ikke at
få valgt det fulde antal i første

Nr. 2 ungdyr Felis Danica 2003-04
Mi-Chi's Anja Andersen, NFO n 22
Ejer: Christina & Lars Kyed
48



Flfe1s indtægter
fordelt på medlemmerne

Katterinavne Udstillinger Køb af kokarder Bidrag ialt
Antal Beløb i€ Antal Beløb i€ Antal Beløb i€ Beløb i€ I ~o

Sverige 299 5980 58 10440 0 0 16420 15.l
Norge 95 1900 42 7560 20 300 9760 9.
Finland 68 1360 32 5760 100 1500 620 7.9
Tjekkiet 124 2480 29 5220 0 0 7700 7.1
Frankrig 75 1500 31 5580 0 0 70 0 6.·'5
Tyskland 86 1720 29 5220 0 0 69-lO 6.4
Italien 20 400 29 5220 35 525 6145 ::) .
Danmark 150 3000 13 2340 50 750 6090 5.6
Polen 75 1500 18 3240 0 0 -1740 -1. ;3
Schweiz 57 1140 19 420 0 0 F60 -i. :2
Rusland 24 480 20 3600 0 0 1080 :),/
OVEK 18 360 12 :2160 60 900 :jJ 20 ::;, l
Felikat 136 2720 3 540 0 0 ;t2CO J.O
KKO 22 440 12 2]60 0 0 26 )() ·} • I-, '

Mundikat 71 1420 6 10 0 0 0 :2: )0 2.:l
Spanien 29 580 8 1440 0 0 :2( :2t) 1.9
Slovakiet 16 320 9 1620 0 0 19-10 1.8
Brasilien 6 120 9 1620 0 0 17 !O 1.6
Portugal 6 120 8 1-l-W 0 0 1560 i. l

Argentina 24 180 5 900 0 0 iaso 1.:3

Island 13 260 4 720 0 0 D 0 O.J
Kroatien 3 60 .J 900 0 0 9GO 0.9

Estland 9 180 4 720 0 0 900 O.,'

Letland 1 20 4 720 0 () 740 0.7

Slovenien 0 0 4 720 0 0 ~~o 0.7

Belarus 5 100 2 360 0 ) 11GO 0. 1

Lithauen .J 100 2 360 0 0 · GO 0.4

Ukraine 5 100 2 360 0 0 -!GO 0. 1

Luxembourg 8 160 1 1 0 0 0 ,J40 o.a
Grækenland 2 40 1 180 0 0 22) 0.2

Mexico 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.:...

Lichtenstein 1 20 0 0 0 0 20 0.0

Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Israel 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Jugoslavien 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Ialt 1453 29060 422 75960 265 3975 108995 100,0

placeret forskellige steder uden
sammenhæng og bærer tydeligt
præg af, at de er dannet ved at
nogen har følt for en bestemt
sag og derfor har fået nogle
regler ændret. Jeg tror at en
gennemgribende revision inden
for hele regelsættet er meget
nødvendig, men også at der bliver
stillet et krav om ensartethed i
hele FIFe.

Da budgettet blev diskuteret
blev der igen og igen nævnt fra
nogle delegerede, at FIFe skulle
spare og forslaget om at hæve
det årlige medlemsbidrag med
50 Euro blev forkastet. Hvis der
skal spares i FIFe er der efter min
mening et emne der klart falder i
øjnene. FIFes tre sprog!

Hvis man afskaffede det ene
- fransk - ville man kunne opnå
en fornuftig besparelse. Samtidig
vil man kunne undgå en del af det
papirarbejde med oversættelse og
tolkninger. Der er ikke mange der
taler fransk og de lande der har
fransk som hovedsprog er kun
ganske få og engelsk og tysk ville
være mere end rigeligt.

Lørdag blev der afholdt dom
merseminar med flere spændende
indlæg. Jeg overværede bl.a.
et indlæg om identificering af
forskellige gener af Leslie Lyons
fra USA - hun er blevet anmodet
om at skrive til KatteMagasinet
bl.a. om gentest for PKD m.m.

Efter mange år i FIFes J&LO
kommission trådte Aase Nissen
tilbage. Hun har i mange år ydet
et stor arbejde i FIFe og blev ved
generalforsamlingens afslutning
udnævnt til Æresdommer i FIFe.
Til lykke med det Aase.

Næste år foregår FIFes general
forsamling i Malmø - ikke så
uoverkommeligt langt for nogen,
så jeg håber at man vil unde sig
den oplevelse det er at opleve
en generalforsamling i vores
internationale organisation.

FIFe's GF som den blev oplevet
af Ole Amstrup

stort set ikke bragt noget nyt på
banen. Selve afstemningerne vil
jeg ikke referere, men dagen blev
trukket meget langt ud, og forslag
vedrørende kattene blev behandlet
fredag aften indtil kl. halv ti.
Jeg kunne godt ønske mig en

anden prioritering i rækkefølgen
af behandling af de forskellige
forslag - at bruge næsten en
time til at snakke om et brev skal
sendes ud med e-mail eller med
post og om et retursvar på mail er
godt nok, er ikke værdigt.

Desværre var der en tendens
til at detaljer skulle diskuteres
uendeligt-indtil sidst på fredagen.
Jeg tror ikke at anbefalede breve
var blevet diskuteret med samme
ildhu fredag aften som fredag
formiddag.

Når man ser tilbage på dette
års generalforsamling har det
overordnede indtryk været no
get blandet. Der er en vilje til
forandring, men det er desværre
lidt som med Melodi Grand Prix,
at mange nye deltagere fra det
tidligere Østeuropa kan komme
til at præge FIFe.

Men det bliver nødvendigt
at diskutere opbygningen og få
klargjort hvad man kan og ikke
kan ifølge den lovgivning der er
i det land FIFe er registreret i.
På længere sigt skal der ske en
forenkling af FIFes regler. Mange
regler er knudret formuleret og

Samrn kæbne overgik det
norsk/sven ke forslag om at ændre
måden at stemme på i FIFe. så
vægtningen af stemmer kom til at
afspejle hvor meget man bidraget
til FIFe økonomi.

Igen ar det juridiske tekni
kaliteter og Luxembourgsk ret
der var argumenter - ja det
blev ligefrem påstået at det var
udemokratisk hvis Lichtenstein
ikke skulle have stemmevægt som
f.eks. Sverige, Der var blevet lavet
udregninger der viste hvor meget
de enkelte medlemslande bidrager
med. Også dette blev forkastet!
Jeg må sige at de nordiske

repræsentanter sad lidt tilbage
med nogle lidt underlige fornem
melser.

Diskussionen om dette forslag
blev afbrudtfør tid afet land syd for
Danmark med et motiveret forslag
til dagsordenen som forlangte
øjeblikkelig afstemning!

Da vi nu havde overstået de
tekniske forslag skulle forslagene
vedrørende katte og opdræt af
katte behandles. Under hele
generalforsamlingen havde der
siddet katte i nogle bure så de
kunne vises frem.

Beklageligvis var der mange
af landene, der ikke havde
været med til mødet med kom
missionerne og for mange for
slags vedkommende startede
diskussionen forfra, men der blev

Den danske delegation i en afslappet stund
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Lad mig slå
en EFFEKTIV klo

i de lopper!

Vi ker også på k ttens , ær iljø.

Kill'nger fra 1 kg samt drægtige kat e kan
behandles.

- Er dokumen eret uskadelig for børn og
voksne.
CYa10 er den ptima e torsl' r'ng mod_,
lopper.

Maskede katte fødes hvide eller meget h- c og
fuldstændigt upigmenterede. Himalaya-gencrne har
en egenskab som gør pigmentet temperaturfol ornt.
De kropsdele som først kommer under en vi
temperatur efter fødslen er de hvor pigmentet Iorst
bliver dannet. Kropstemperaturen er altid lavest
i kroppens yderområder og netop der danne d t
mørkeste og tætteste pigment.

Siamesermaskede katte er helt kridhvide
ved fødslen med rosa næsesp jl og trædepud r.
Tonkinesere har lidt farve på kroppen og Burrnes r
er mest farvede ved fødslen.

Den mørkeste farve indeholder mest pigment og
derfor kan en erfaren opdrætter allerede ca. timer
efter fødslen se om en killing er brunmasket. Allerød
på dette tidspunkt findes der en m get svag skygge
af pigment på den brunmaskede killings ørekanter
og omkring næsespejlet. ,

Er killingen derimod lillamasket, eller crem:
eller rødmasket, må man vente et godt tykke tid
på at farven begynder at komme frem. Chokolad~
eller lillamaskede killinger har en mere 1) s og hvid
kropsfarve end de mørkere kuldsøskende. Nogle
gange kan det tage flere uger inde~ ri:an kan være
sikker på den maskede killings rigtige farve. Et
godt tip er at kigge på farven på den ) ders_te del
af ørekanterne, den yderste kant af næsespejlet og
den yderste del af halespidsen. sammenligne med de
andre i kuldet - og vente med tålmo~ighed!

Alle himalaya-gener kan kombineres med de
fleste andre gener der giver forskelli~ pelslæ~gde
eller pelskvalitet, med sølv og kan kombineres videre
med samtlige tabbymønstre. En masket kat kan
således være lang- eller korthåret, krøllet/rexet eller
helt hårløs som en masket Sphynx. Desuden findes

Fortsættes side 56

forskellig mænqde pigment =
forskellig~ recessive gener

0

De forskellige maske-g~ner for~rsager, at der dannes
f, rskellig mængde af pigment 1 pelsen:
(~-) Helt hvid k~t med røde øjne,

dvs. med upigrnenteret ms
(ca-) Helt hvid kat med blå, grønne eller

odd-eyed (odd-eyed = et blåt og et grønt øje
eller et blåt og et gult eller orange øje)
øjenfarve

(cb-) Burmeserfarvet= mørkt sepia
(sepia = mørkebrunt farvepigment som
anvendes til akvarelmaling eller kolorering
af fotografier) brunt pigment med gule øjne

(cs-) Siameserfarvet= lyst sepia brunt pigment
med dybblå øjne

(cb es) Tonkineserfarvet = kombination af både
burmeser- og siameserfarvet. En Tonkinese
har en mellembrun kropsfarve samt meget
lysere og mere grønblå øjne end en
siamesermasket kat.

en af verdens ældste ke df . n te
arvdevtananter ho~ racekatte
og e er netop s1ames
der har lånt sit maske-gee~~1
alle andre maskede katt 1

1

Siameserens maske e.. ·gen
tilhører gruppen afhimalaya.
gener, som stammer fra et f
albino generne. a

Siamesergeneter en modi
ficeret form for albinisme 0
det medfører ikke en hel~
hvid og farveløs kat, derfor
har siameseren sine mørke
points.

Gruppen af himalaya.
gener findes også hos
kaniner, marsvin, mus og
rotter, men disse har ikke
siameserens blå øjne, deres
øjne er i stedet rubinrøde.
Forskellige recessive
gener bestemmer
mængden af farve

Himalaya-generne er re
cessive gener. Dette betyder
at genet kan være skjult
og at det skal komme fra
både faderens og moderens
side før afkommet bliver
masket.

Altså kan to ensfarvede
persere eller to Oriental
Shorthair få masket afkom,
forudsat at begge forældre
bærer genet.

og på ørerne, benene og
halen. Når man taler om
points menes netop disse
mørkere partier. Hvorfor
"pointed" blev oversat til
masket er et godt spørgsmål,
måske har man ment at
ansigtet på disse katte har
lignet teatermasker eller
krigsmaling?
Det hele begyndte med
brunmaskede siamesere

Brunmasket Siameser,
eller "Seal Point Siamese", er

Dereretantalkatteracersom
findes i maskede farver, f.eks.
brunmaskede, lillamaskede,
blåtabbymaskede, choko
ladetortiemaskede og sort
sølv tabbymaskede.

Ordet masket er en lidt
morsom og tillempet over
sættelse af det engelske
"pointed", der betyder at
noget har en skarp eller
anderledes afslutning.
En masket kat har en
mørkere farve i ansigtet

AfMartti
Peltonen
Oversat
af Lars
Seifert
Thorsen

Maskede katte
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"" ske s ot af rude 1·nc,.: u en n:
"rvnk " i <Tetnlin 'l l' 't i' at en 3-b
k~. kat lu~- l ult n~ >rl·ont:11-t mec
, ~1rc insu navn ..sn ml ~ rundens
~illt•r. som <l, lur .asrc run lt
med. op o.s.v.

H (. · l l l' r '11•>en pu on 11c c c\'.'"C'L. 1 c !

misserne (1.1 l1gl!l'l' s01 -rnn engle
og ~o,· ,r I:! bnre s ,,l' ;-;,.i, nut l' [, t l.
•a ,r d ,t. at i' rkl. 1 ingen kommer
på. h ·orf r man ild·' k; n ind ·c. r'
\n af c1 .m.

. ',_ir de . er op pa en. som om
man r jo· lens \ idund 'l'. j.-1 :a er
svar vi ·t kL1 •t. i elsker dem
alle. Tilo- n æld for all be ·ve. r 'l.
får man gratis underholdning hele
dag n og man k sder ig aldrig'.

te. kommer Arnold, vore æld te
kat og ætter sig å tæt op af
mig at jeg kan mærke han ånde.
Derefter åbner han munden pa
vid gab og kriger et mjav ud.
Han bliver ved. til jeg rejs r miz
og henter nogle kattepiller og ziver
ham dem af hand n .. .ar han a
har fået mig til al r jse rniz. ·a
han fint gå hen til med ·alen oz
pise elv. H v m har dos zivet
ham sådan n Yan ??

Efter mo raenmade n g ar de
ov r tok og se 1 m d at lege.
men vi andr tobened kan rvdde
op efter alle s k a rns st.reaer n ..
F.ek . rej e krald _ pandens p.
læg håndklæd erno ind i~ ~n et
ig .n. tovs ug ·1l le har s n e op.

et par bidder inden en anden mis
brækker sig. Da det er renset og
røven igen er slået i sædet, ser jeg
ud af øjenkrogen, at min mand
skynder sig om på den anden side
af bordet og får gennet en mis ned
på gulvet, inden opkast står_ ud i
kaskader. Der redder han mm te.
da missens opk ... havde retnina
af min kop.

Nå, endelig bliver der ro til
morgenmad, og jeg finder ud af at
jeg glemte at give den kattemalt
dagen før, det var bare det, de

. N.ville gøre opmærksom pa. ar
jeg til sidst sidder og nyder min

Nu er det tid til mor
genmad for de tobenede.
Man når lige at sætte sig,
så står der en kødrand af
misser og vil "smage" på
smørret. Nå ja, det er jo en
vane vi selv har været så
dumme at give dem.

Når de er ryddet til side,
kan man endelig få mor·
genmad, tror man!!! Jeg når
knap nok at smøre en mad,
før den første mis brækker
sig. Op igen og gøre rent. Så
sætter man sig og når at få

har lo~·t bagi og ikke gidel'
gøre sig selv ren, så sætter
man sig bare ned og kører
over gulvet og får det meste
af. Meget smart. Da man
ikke kan se, hvor "ruten"
slutter, er gulvet nødt til at
blive vasket til stor moro for
vores døve mis. Han hænger
i moppen hele vejen rundt.

Nå, så er der lige nogle
øjne, som skal renses+ nogle
opkast, der skal fjernes.
Derefter bliver den ene store
vandskål gjort rent og fyldt
op. Når man står med en
fyldt vandskål og er optaget
af at lukke for vandhanen,
så dukker Bandit, ja det
hedder han med rette, op
og hamrer en stor lab ned
i skålen med det resultat,
at vandet sprøjter ud over
det hele og man kan så gå
op og skifte tøj. Det er helt
bevidst, at han gør det. Det
morer ham virkelig!!!

ned på gulvet. Når han er
færdig, sætter han lige en
pote "udenfor" bakken og
lader, som om han skraber.
Man skulle jo nødig få lort
på poterne. Dette var en
lort fra natten, så når han
så opdager, at stanken er
fjernet og bakken gjort rent,
skynder han sig at gentage
succesen, inden jeg er færdig
med de andre bakker, så er
det bare om igen ... igen ...

Inde i stuen er der en
mis, der har moret sig med
at køre rutebil over hele
gulvet. Det er når missen

kattebakke, kan ikke holde
sin egen stank ud, hvorfor
han sætter sig så langt
ude. at lortet falder ned
over kanten af bakken og

Om morgenen - en
ganske almindelig dag

Man står ud af sengen og
skynder sig ned af trapperne
for at nå toilettet i tide, blot
for at træde lige ned i en stor
gang opkast. Vel inde på toi
lettet opdager man så, at der
er en, der har moret sig med
at rulle toiletpapiret ud og
lægge det i et fint mønster
på gulvet. Nå, men dagen
fortsætter.....

Førster der 8 kattebakker,
der skal ordnes, hvoraf den
ene er særlig slem. Harry,
som mest benytter omtalte

Godt porgsmål. Når
man læser nedenstående,
burde det være logik. at det
ikke skulle være så svært at
undvære mis erne og dog!!

Kattens til katte debæstermn
Hvorfor er det nu, at man ikke kan undvære · · · · ·

Af
Erna Møller
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OLIVER'S
gør mere for kunderne

OLIVER'S er et h It um fod rlirnn Vores f,losc!i es lt det uit,rra .e 1oc er m
ravarer og at den s rvice vi tilbyder slcl matche fod.ret. D-: betyd 'bl l s I. er,
normllt blive t mmelig bckosteh6t, m n OL ER'S kommer d.rckte 'ra o, - ~ ococ·
en pris for vores kunder d r l,ggcr ca. I 00 kr. I .ere per pose. end h s O ) ir c
tilmed selv skulle hente posen!

OUVER'S er o
3
nmJrks største direkte cdcrlc -andor, og v, !Lierer tdr fod r t:I over SO k:mert.r 03 rror.;

tusinde fam,ltckatte landet rundt. HovedJ~~n cl denne an rkcnd~!; u ,o, s c St.knCe •. ,t to serv.cc.

Tiltalende for mange er at OUVER'S ud !ukk nd bruger ,ngr d.ens r god endt t•1 rr nn si,; fed., ' r, Ll
f:iktum man bade kln se og dufte. rur men star med en portion , h naen At bru;;t! s3 gode1 •n.r:d oser, f -er Ll

meget lækkert og lpp,utl,gt rmltid, u det r met"• 11 ldcnt J\ n an ~;:. r om nc, d r ,.k_ ,un Id • er t:1k

OUVER'S.

Som kunde hos OLIVERS er du li tid s, ker pl grnm cvenng. en v1rkcltg ged 6
service & r.id ,vning. slmt vor s unikke TRIBEL GARA TI. h or du alt:d k

0
3n

returnere re5tcn af posen, s ul!e du opl.vc problem r med smai;cn.miv n elcr

allergi.

Kontakt os og hør Q L I V E R , S®
hvad vi kan gøre for dig og din kat

Nr. 4 ungdyr Felis Danica 2003-04 Fiona af Kambys , PER g
Ejer: Dit e & Leif Fleron Bech

Fuldmaskede sølvkatte kan
. dimellem se lidt mere pastel-
in d. k .f rvede u 1 mas e og pomts, men:et betyder ikke at en sølvmasket
kat skal være "brindle" i dens

. t 'poin s.
Sølvtabbymaskede katte har

meget fortættet maskefarve,
f.eks. har en brunsølvtabbymasket
siameser næsten kulsorte tabby
markeringer i ansigtet, på ben
og hale samt meget mørke
eyeliner markeringer omkring
de dybtblå øjne. Sølvet sidder
mellem tabbystriberne. I bedste
fald har katten en kridhvid
krop og fantastiske kontraster
mellem points- og kropsfarven.
I værste fald har den dybt sorte
spøgelsesstriber over hele kroppen,
således at den næsten ikke ser
masket ud. Igen er det polygener
der bestemmer hvordan farven
kommer til at se ud.

Masket og hvidt; den hvide
farve gør hverken til eller fra på
kropsfarve og points. Den hvide
farve dækker blot en del af kattens
farve, på samme måde som hvis
du tog en pensel og malede hvid
maling over kattens pels.
Polygener bestemmer

Samlet set kan man sige at
himalaya-genets tydelighed dvs.
renheden og tætheden af farven
på points og den lyse kropsfarve
uden spøgelsesmarkeringer, pri
mært reguleres af polygener.
Praktisk set betyder dette at en
masket kat med flot farve altid er
et resultat af opdrætterens evne til
at være selektiv i sit avlsarbejde.
Det gælder om at samle de
polygener som giver afkommet
flotte farver - og at fastholde
denne polygenetiske konstruktion
i generation efter generation.

Altså: Hvis katten har flotte,
tætte og velafgrænsede po'ints
og en korrekt lys kropsfarve med
masser af kontrast til kattens
points, har katten polygener der
giver dette resultat. Så betyder det
mindre for points og kropsfarve om
katten er sølvmasket eller enddog
masket og hvid.

Kopiering og eftertryk ikke
tilladt uden forfatterens til
ladelse.

~ed end en Siameser, derfor h .
birrnaer og colourpoint perse~1

meget lysere og renere krops far:e
end siamesere. Det er altså ·k e
korrekt og logiskt at forlang~ ~e
samme lyse kroppe på samij; :
racer uanset pelslængde og pet
mængde.

I visse lan_de h~r det at stræbe
efter de ultimative kontrast

11
. er

me em points og den lyse
kropsfarve t_aget overhånd. I
US~ ~r det. ikke unormalt at
udstillings siamesere går rundt
med supervarme teflonjakker
på kroppen eller ligger under
varmelamper, selv i f.eks. Cali
fornien. Eftersom en mørk krops
farve fuldstændigt stopper udstil
lingskarrieren for en Siameser i
USA gør man alt for at beholde den
ideelle lyse kropsfarve så lang tid
som muligt.

Her i Europa har vi ikke de
samme krav om lyse kroppe på
vores siamesere, men vi skal
samtidigt huske at det koldere
klima ikke forårsager mere
"brindling" (brindling = en
blanding af lyse og mørke hår,
der giver en meleret effekt) i
kattens points. Altså burde vores
siamesere have bedre og tættere
farve i ansigtet, og på ører, ben
og hale eftersom vores klima er
koldere. Dette er dog ikke altid
tilfældet, visse af vores siamesere
har mørke kroppe med kraftige
spøgelsesmarkeringer og meget
svage eller transparente og
"brindle" points. Husk at dårlig
farve primært skyldes polygener
og ikke klimaet!
Andre farvekombinationer
med masker

Sølv og hvidplettethed; her
gør himalaya-genet det hver
ken bedre eller dårligere. Sølv
genet forårsager kun en vis pig
menthæmmende proces i kattens
grundfarve. Sølv påvirker ikke
de polygener som regulerer inten
siteten af points og den lyse
kropsfarve.Meneftersomsølvgenet
gør kattens pelsfarve koldere og
giver mere kontrast, resulterer
det i at spøgelsesmarkeringer
bliver tydeligere på den sølvhvide
krop.

mønster, det samme gælder
for maskede katte. Men nogle
gange kan man skimte det
skjulte tabbymønster i form af
spøgelsesmarkeringer på kattens
krop. Disse spøgelsesmarkeringer
ses mest tydeligt på katteracer,
der ikke er blevet avlet selektivt
på for polygener der regulerer
at masken bliver tæt i farven og
kroppen så lys som muligt. Prøv
at sammenligne en snow Bengal
og en bruntabbymasket Siameser
genetisk handler det om det eksak;
samme mønster! Forskellen er at
man med den bruntabbymaskede
Siameser i årtier har fremavlet at
den skal have en lys krop, mens
snow Bengalen er fremavlet så
der skal være så lidt kontrast
som muligt mellem dens points
og selve kropsfarven. Selv den blå
øjenfarve ser meget forskellig ud
når man sammenligner disse to
katte; siameseren har intensivt
dybblå øjne mens bengalen har
mellemblå til lyseblå øjne. Her
kan man tydeligt se polygenernes
påvirkning i selektiv avl.
Pels og polygener har stor
betydning for farven
. Pelslængden har stor betydning
for hvor lys eller mørk kropsfarven
bliver og også for hvor mange
spøgelsesmarkeringer man kan
se. En colourpoint Perser eller en
Hellig Birma har jo meget mere
pels til at holde kroppen varm

Nr. 10 voksen Felis Danica 2003-04 EC. Godsk Bullamakanka, BRI a
Ejer: Tina Toft & Allan From
der fuldmaskede, tabbymaskede
og tortiemaskede katte, med
og uden solv. Endvidere kan
man kombinere maskede katte
med katte med hvide pletter og
derved kan en masket kat i helt
exceptionelle tilfælde være en
sortsølvtortietabby med hvidt
tonkineserfarvet Devon Rex.
Fuldmasket eller med pletter
og/eller striber

Den simpleste opdeling af
maskede katte er i fuldmaskede
og tabbymaskede. De fuldmaskede
har en ensartet farve i ansigtet
og på ører ben og hale. De tabby
maskede har i stedet striber disse
steder.

Eftersom der findes forskellige
slags tabbymønstre (klassisk
tabby, tigret, spottet, ticket) kan
det indimellem være umuligt at se
hvilket mønster en tabbymasket
kat har. Derfor anvender man
ikke de forskellige EMS-koder for
tabby (dvs. 22, 23, 24, 25) når man
angiver farven på en tabbymasket
kat. I stedet anvendes EMS-koden
21. der betyder et uspecificeret
tabbymønster. Koden 21 kan kun
anvendes ved tabbymaskede og
van-farvede (meget få og små
pletter af farve) katte.
Det genetiske mønster kan
nogle gange ses
Alle katte har altid et genetisk

tabbymønster. Når katten er
fuldfarvet kan man ikke se dette
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~~ameser
Klinge;kov';
B~·unmaskede siame ere
Kis & Mogens Ø terbv
T!f!Fax 64 82 1 4 l .,
k1mo@nypost.dk
home6.inet.tele.dk/oe terbv/
Kragemose ·
Brun_& Blåmaskøt iam
Egen import, eriøst opdræt
flemming Morten en
I'lf/Fax 55 45 65 15
flm@Tiscali.dk

Misbehavin
B~å. br~m & chok. ma ket
Lis Hajensgård
8270 Højbjerg
86 27 18 10
misbehavin_dk@,hotmail.dk

Der kan søges om dispensation til at indføre illinger under 3 måned
Jordbruksverk på følgende vilkår:

Eksport af
til Sverige

59

Dy~et må ved indfør~len til _SveriP"e ikke hav opnå ,t n alder pn :1 man, lor.
Dyret sl~a~ komme direkte ~ra opdrættere~. Oft må ikk h·1vc· v, r 'l i konLal-t rnctl Yild, ch r ~om
kan vær~ mficeret med rab1e . D:rct _I an ikke indlore · til v 'rig,. lwis dc't ha· ophol<lc . i hos 'n
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Dy~et ~kal v_ære født i et EU-lan li en r gion. h\·or dC'r ikke hnr v, r ,t kon~wt"r ,t ri1rc ,t , .if

rabies 1 de sidste to år.
Dyret må ikke være vacciner t mod r:i.bie_.
Dyret skal være ID-mærket med mikrochip eller tntov ring.
Dyret skal have pas og være behandlet mod bænd lorm. ·

Ved ansøgning om dispensation skal følgende dokumenter sendes ·1 Jordbr 'SV r
·· Dyrets art, fødselsdato og ID-nummer

(ansøgningen kan indsende uden ID-nummer, for at ,ind' tid. lwi · det indsende,: ~l'nl're).

Beregnet sted og tidspunkt for indførslen.
Importørens navn og adre e.
Opdrætterens navn og adres e.
~n skriftlig erklæring. der er und rskrevet af opdrætteren om. ut lyr t 'r focll ho: oµdr 'tteren

0
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ikke har befundet sig andetsteds eller været i kontakt med Yilde dyr. ler bn ha,, ,ær,, inlicc re~

med rabies.En officiel erklæring fra de eterinære myndi0 ·heder i Danma1·k m. nt l 'l' ikke har vL n,t ti.lfreld,
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fas ved henvendelse til den lokale fodevar gion).
Kvittering for betalt beløb (500 SEK indbetales på sven k Po -t-giro-konto: 95 5,.. 99-2).

perser og
colourpoint _
Ani;l;
Opdræt af sølvkatte
anjela@get2net.dk
www.anjela.dk
55 45 46 12
40 86 46 10/20 69 86 48
Persefelis
Silver & golden perse.r/Exotic
Sylvia & Allan Outrup
48 79 64 68
outrup@tdcadsl.dk
www.persefelis.dk
Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Rørstrup
9530 Støvring
Tlf/Fax 98 37 35 45
www.von-gortz-cattery.dk

Feles Grata
O~dræt af sølv & bicolour
orientalere
Elsebeth & Ole Amstrup
75 16 81 51
www.felesgrata.dk

Acama
Sys Nielsen
Clausholmvej 46
8900 Randers
86 44 78 04
www.ocikatte.dk
Betonica
Chokolade & kanel spotted
Gurli Pedersen e
Strandgade 5a, 5610 Assens
64 71 38 39/21 93 95 86
medlem.jubii.dk/betonica
Hindkjær
Marianne & Lars Hindkjær
Ørstedsgade 36
6400 Sønderborg
74 42 58 82
m.l.hindkjaer@stofanet.dk

Kisangani
Vibeke & Kurt Lind
Resedavej 26, 2820 Gentofte
39 76 09 03
vklind@post9.tele.dk
www.kisangani.dk
Polgara
Chokoladespottede
Sara H. K. Nielsen
4340 Tølløse
26 21 74 56
www.polgara.dk

Watamu's
Chokolade & kanel spotted
Grethe Højgaard Jensen
66 17 37 08
watamu@get2net.dk
www•watarnu.frac.dk

Orientaler

La Foret
Store racetypiske/alle f:
Dorte Garde Varup at'Vet
2300 København s
32 97 22 20
www.la-foret.dk
Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47177520
tilianova@get2net.dk
Uldtotten
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@uldtotten.dk

Ocicat
Gugger
Kærligt, seriøst opdræt
Lotte Jeppesen
49 13 11 88
l.b.jeppesen@post.tele.dk
www.gugger.dk
Naughty Nature
Udparret & testede linjer
Dorthe Toft Pedersen
97 40 59 23
naughtynatui'<:@mail.tdcadsl.dk
www.naughtynature.dk
Pleione's
Malene Børsting
8700 Horsens
75 62 65 02
www.pleione.dk
pleione@maill.stofanet.dk

Korat
Primprau's
med en mild jernvilje!
Camilla Baird
45 76 86 31/20 97 75 35
mail@korat.dk
www .korat.dk

I

I
I

l
I Norsk Skovkat
I Alfheim

B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 87 94
alfheim@mail.dk
home20.inettele.dk/alfheim/dk
Big-Bang

1 + Ragdolls
Susan Jonassen

1

Tlf.: 49 19 38 08
www.big-bang-nfo.dk
postmaste1@big-bang-nfo.dk
Fabis
Sunde og racetypiske
Ingen x-farver
Charlotte Bergquist
43 52 18 21
www.fabis.dk
Family's
+ maine coon. Alle farver
Stu~op?ræt med hund.
Bent Sigersøn

, 5_6 52 90 Ol, St. Heddinge
s1gersen@racekat.dk

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

1
Maine Coon

I
I

I
I
I

Langhusets
1 Sort silver tabby

Charlotte Frank
3000 Helsingør
49 20 19 33
langhuset@stofanet.dk

Hellig Birma

Bodwin
Nu også Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodden 7

1 8320 Mårslet
, 86 27 28 19

1
Yeoman

, Skjers~ede & Alster Klug
Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38 76 11 73
www.dk-yeornan.dk
mass@dk-yeoman.dk

, Europe

Colou~point·-------
Westpoint
Div_. farver. Spec: Tabby

1 Maiken Christiansen
47 16 14 44
westpoint@get2net.dk
home.image.dk/r-westpoint/

Cornish Rex

Heras
Inge Brønserud
Lathyrusvej 19
3500 Værløse
Tlf.: 44 48 38 13
www.dk-heras.dk
Kempes
Maskefarver brun og blå
Inge Vang Olsen

' 3600 Frederikssund
47 31 23 71

, kempes@wanadoo.dk
Sinklair

' Susser & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70
sinklaii aitdcadsl.dk

Brit!sh Shorthair
Apiatif
bl_å. sort. lilla, chokolade
Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
86 62 92 31
www.apiatif.dk
Cat 4 You
Creme. chok.iblå, lilla
L,:a Winther-Jørgensen
2100 Brønshøj
38 60 20 67
www.cat4you.subnet.dk
La Chatte
Speciale: Blå
Annette Høj Jensen
Øvej 3, 6100 Haderslev
74 58 50 98
www•british-shorthair. dk
Pasht's
British Shorthair &
Scottish Fold
Lone Lund
59 36 10 59
www.britishshorthairs.dk
Romose
Chokolade, lilla & sort
Pia Romose
Baneringen 64, Stenløse
47 17 21 36/26 86 27 85
www .rornose.com

Valhalla
Blå
HelJe Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
HelleSchulz@mail.tele.dk

Opdrættere
i Felis Danica
~byss1n1er Vipperødhus
Fletchers Fuldfarve. Tortie & m/Hvid
\ ivi Fletcher Susan & Rene Rasmussen
2610 Rødovre 59 18 20 22/22 15 20 22
36 72 20 09 , kata ripperodhus.dk
fl~tcher aget2net.dk www .vipperodhus.dk
hjem.getZnet .dk/fletcher Wiki
lah-Ra's Kærligt opdræt i flere farver
Sorrel og vildtfarvet Winnie Nielsen
Lysgaard og Amund en 9220 Ålborg 0
Skolekrogen 56 A 98 15 40 99/28 14 40 99
3500 \ ærlose www.wi-ki.dk
-14 -IB 40 64,Iah-Ra__'alget:2netdk I

Via Nova
Jens & Tom Høj
Istedgade 132. 2.tv.
1650 København V
33 79 33 99/40 59 13 19
www.via-nova.dk
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Re,( & Sp. yn lubb~n
u::-:1nna l3u"' ·

Kierlodcl , 1 7
.:':W. tars\ t
TI~·.: 8 ' :ti' l,~ HJ

Russian Blue lu ben
:'-faria Au\1:r:-vn
Sund 1rgad.t• :'i()
4 uo ,.ibY ~i.
TIL: .!(i \l :1·"' :1,1

Si;imeser &
Orientaler-klubbe.
I ngr~ ;L,-...na
PC''tcr p-;P ".\1lt; :U. !.:i
:2 100 lZobenh,1 ·n . · ,
TH.: :3l' 19 .11 ti:Z

So oke IL1bben
..\nett' (\ '(!vrqu, ·t
Bva(!,'n· ,j 102 K
':J:36 Ik It'·
TlL: '6 !H 71 G

SP for Russian
Blue af 1990

~t1.,,aniw P ·: m
Tlf.: liG 19 :19 L1
sprnr:10~e1c-il.·. I,

SU - Abyssinier & Somali
Lis RhYnll'l' l"rii~
Bog,..,b_i"crg -
:').t 7 \ , om er.:::o
Tlf.: GI t lf) 03

Solvl a en af 1990
.\l1an Out rup
B rubvcj -
3:W0 H •Linge

Europe-klubben
Charlotte Frank
:\•Iidgard. vej U
3000 H l:ingor
Tlf.: -19 20 19 ~J:3

Langhårskatten
.\.IeLt0 Blumc
r. Ladecra cl::-,· ·i 1
1 0 ~oro ·

Tit".: 57 2 20 :2
Maine Coon Klubben
Danmark
I urt Ole-en
. ·mTl'bjng Runddel 11
5220 Oci m:p ...,0
11!".: 6="> 9::\ -l l 6-
ors Skovkattering,

Danmar.
Ann I{ ,hn
Lundliyn•j I. Ord).,.
i2Gl .dnws'
Tlf.: ii:' l '.~: ?i

BB - Burmeser &
British Shorthair
Helle Schulz
Klevehøjvej 8
26-10 Hedchuscn
Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
Denmark
Hanne S. P der en
Nybollevej 26 I3
2765 Smorum
Tlf.: 44 G-1 05 95

Bicolouren
Lis Vindex !\iels n
Gronnincr n 7
-!:293 Dia°nalund
Tlf.: 5c 2.1 17 Ol
l. 22 5.- L3 16

Colourpointen
Gurli P wr,-cn
Ag 'lYæn~ L :2,
-l293 Dianalund
TIL: 5 26 l7 79

Cymric- & Mamc
klubben
:'-IickcY Thom. <:'n
Groni1cdalcn 1,t :\.:,:t .mr.
- 100 Vejle:
TIL: 7::i 72 Ti 78

Dansk Siameser &
Orientaler Ring
Trine Piltof'l
:\ygad 5~
'iOO Hor,;en,

Tlf.: 75 G2 6 01
Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
ond ,rvnng 'n 6

:3-160 Birk r id
TIL: -li5 l 01 76

Ankara l<edi
Bu rb,u-n ~. Hnssenlcnf 1
Kru cmyntcvrj 16
9-100. ·orresun<lby
Tlf.: 9" 17 95 09

DASK - Dans Abyssinier &
Somali Klub
Lene Bny
Trekon rgnd 37A
2-00 Vulby
TI f.: 26 2-1 l 2 8-1

Den Hellige Birma
Nunna D. i\Iikkel:s '11
Clau -holm,· j l-1
2720 nnlø, C'
Tlf.:· ''i-! 82 7'

Specialklubber
under Felis Danica

info fra
felis Danica:
pKD Certificerede Dy~læger
N dennævnte dyrlæger er certificerede af den Kul.
v:terinær- og Landbohøjskole .til scanning for PKD
Kattene skal være mærk.et (chip eller tatovering) og
der skal bruges den særlige attest der er udfærdiget
til brug for resultatet. Resultate~ der indsendes til
Felis Danica - mærket PKD scannmg- Postboks 174,
2630 Tåstrup, bliver 100% fortroligt arkiveret.

Sjælland
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Tlf.: 35 28 28 28
Dyrlæge Karen Margrethe Peder en
Dyrlæge Jørgen Kock

Fasanvejens Dyreklinik, Valby
Tlf.: 36 16 27 00
Dyrlæge Anne Sørensen

Frederiksberg Dyreklinik, Sorø
Tlf.: 57 83 02 52
Dyrlæge Per Larsen

Husum Dyreklinik, Husum
Tlf.: 38 28 77 12
Dyrlæge Marianne Rasmussen

Mobil scanningsklinik
Tlf.: 45 81 02 33
Dyrlæge Ulrik Westrup

Fyn
Årslev Dyreklinik
Tlf.: 65 99 12 11
Dyrlæge Peter Knold

Jylland
Bygholm Dyrehospital, Horsens
Tlf.: 75 61 14 44
Dyrlæge Gustaf Valentiner-Bran th
Dyrlæge Peter M. Kierk

Løkken Dyreklinik
Tlf.: 98 99 12 05
Dyrlæge Niels Hoffmann Østergaard

Varde Dyrehospital
Tlf.: 75 22 09 88
Dyrlæge Christian Mogensen

Aalborg Dyrehospital
Tlf.: 98 18 19 11
Dyrlæge Mette Rønn-Landbo

7
, I

~-; !\ .
~':- - !

. L~\
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Annoncer til kataloget
Materiale (A5 til tryk) sendes se
nest sidste tilmeldingsdato til:
Birthe Schobius, Toftholmvej 25,
3660 Stenløse. Tlf. 47 17 23 77, e
mail: webmaster@racekatten.dk

Dommerelever, stewarder
og dommerønsker
· er meget velkomne - kontakt
venligst Camilla Scharff, tlf. /fax
70 23 27 23 eller pr. e-mail:
dommeroensker@racekatten.dk

Dyrlæge
kontrol:
Mellem kl. 7.00 og 9.00. Alle kat
tene skal være i bur senest kl.
9.45. Seneste vaccination ifølge
Felis Danicas regler er den 10.
september 2004 - dette gælder
også revaccination.kr. 220

kr. 250

kr. 50
kr. 50
kr. 300

lu: 100

kr. 150
k1: 110

Stewarder
Stewarder er meger velkomne - konrakt venligst chefoew:ird Carsrc:n L:isscn
Tlf.: 98 26 90 50. E-mail: karreri@jyrak.dk

Annoncer
1 / 1 side kr. 250,-
1 /2 sidc kr. 150,-
Karalogstr. A5, priser ind. moms. Annoncer skal forudbetales og sende.:
senc.:sr 20. august til Done Kaac, Esbjergparken 5, 9220 Aalborg Ø

Præmier
Præmier modtages med glæde: skriv venligsr til præmicsekn:ta:r
Jorgen Jensen, Røjlchaven 52, 2630 Taastrup. E-mail: pracmie@jyr:1k.dk

Udstillingsgebyrer
Pr. kat. kr. 220,-
Kuld ············ kr. 250.-
Ver.zpcns., ek. tr.1 kr. 50.-
Avl og opdræt kr. 50,-
1 kat. alene i et dobb.bur kr. 320,-
Pr. kat/kuld udf.bcd Halvpris
Til salg bur & kuld udf bcdom .. kr. I 50,-

Beta ling af udstillingsgebyr
Bcralingsfrist: 10. august 2004.
Der skal betales for alk· rilrncldrc kane opført i kataloger.
Udsrillingsgcbyrct betales nemmest med Visa/Dankort via JYRAK's
onlinebutik pa www.jyrak.dk - g:clder også udsrillcre fra andre klubber.
Evt. bcraling på Giro 5 06 85 09 - skriv på girokoner, ar beløber dækker
udstillingsgebrr til Holsrcbro.
\'ed [maling p5 udstillingen opkræves IO kr. ekstra pr. kar per dag.

Særlige udstillingspriser KUN
for medlemmer afRacekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
1 killing fra kuld, som er Standplads på udstillingen
tilmeldt til bedømmelse Standplads kan reserveres hos
(send separat tilmelding) kr. 0 Jan Høyer på tlf 70 23 20 28 eller
Opdræts-/avlsklasse kr. O p1: e-mail :
"TIL SALG" bur kr. 150 standudlejning a racekatten.dk

_______H_u~at. a~v_: ~n~al ~et~ J

Præmier
Modtages med tak - venligst send
besked om præmier til Charlotte
Engvold pr. e-mail til:
praemiesekretaer@racekatten.dk

HUSK - en tilmelding pr. dag pr. kat!

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld

' Veteran-/pensionist
' klasse, ekstra
Opdræts-/avlsklasse

1 Kat alene i dobbelt bur
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen

1 Farvebedømmelse
på udstillingen
Kat uden for bedømmelse

Tilmeldingsfrist
10. au~u,t 200-1. :\(m ldin:a o" .rndring k.111 kun foretage skriftligt ril
Peter Hansen .ller p.i m. i! ud.,,rillingjyrak@'jyr:ik.dk

Åbningstider
Djri. .,, boraro!
B(!:!!" d.1c o:-.oo - 0 '.30
Publikun~ - 10.00 - 1-.00
Ud-rill r · - o-.oo - 1 .00

Tilmelding
Tilrncl Jin!!,bl.mkct, n les direkte ril Peter Hansen. r,c. vangen 123.
-'• 1 Til-i. Tilmeld 'r du p.1 .ilrn. tilmdding,b!Jnkct. med end d:1

Ir.mkcr t sv.irkuvert.

Tilmelding kan ske via internet
Onliuc rihnclding : Alle, uanset klub. kan nu tilmelde direkte via
Inrcrncuer fr:i JYR~K's hj 111111 ·~id·: "ww.jyrak.dk under knappen
"Tilmelding". ~.ir du bruga vor onlinerilmelding, kal du sorge for
.n f:i en mail retur 111 d n kopi .1f din rilmelding - cl 'Il bruges som
kvirt ring for rilmeldine oc bl medbringe, p. udstillingen. Vi modrager
ikke v lu·frl·Je fil-·r. " " ~

Inviterede dommere
fabio Brambilla K,u. 11 + 111 lr.ilicn
Ltur Rur.mi K.11. I -1 Il.. lt.ilicn
\\·.ih r Hurzlcr All-Round ·sA
, lai-Brin ."1 ·in All Round Finl.md
Lon • Lund K..11. Il -1 III D.111m:1rk
Di rnar : Jf. r-ki Ku, I -t Il -t III Tvskl.md
Fv .. ·ndrmg ·r k.111 ~· p.1J~rJk·, hjemme-ide

Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
· den 25. og 26. september 2004 i Brøruphallerne, Byagervej 3, 6650 Brørup (2 certifikater)

En "bær og præsenter selv" udstilling
Inviterede dommere (der har sagt ja):
Lena 'ordstrpm Sverige I + II
John Rudolph. Holland TI
Lone Lund, Danmark II + III
:\farie Westerlund, Sverige III

Inviterede dommere (der endnu ikke har svaret):
Bette Lind, Danmark II
Anne Veland, Norge TI + II1
Luigi Comorio, Italien I + II + III
Kai Ruonala, Finland II + I1I + IV

Ret til ændringer forbelwldes

Fl.ere dommere er på vej - følg medpå
www.racekatten.dk for opdateret information.!

Tilmelding
Tilmeldingsblank.et. sendes til
Vivi Fletcher, Kærbyvej 134, 2610 Rødovre, tlUfax 70
23 24 21 eller p1~ e-mail: udstilling@.racekatten.dk

' Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæt~
Lede word-filer afden originale FD-tilmeldingsblanket
eller online via www.racekatten.dk.

. Udstillingsgebyret skal betales til Vivi Fletcher, Kær
byvej 134, 2610 Rødovre på giro: 492 36 26 eller p1:
check.. Ved betaling efter sidste Lil- og aiineldingsfrist,
opkrævet gebyr på 10 kr. på kat. Der kan betales på
udstillingen.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 7. september
2004 elJer når haJkapacit,et. er nået.
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-I.
Hjemmesiden
På Felis Danica's hjemme
side: www .felisdanica.dk
finder du mange nyttige op
lysninger. Kig på hjemme-
iden inden du kontakter
klubben - du vil som oftest
finde svar på dit spørgsmål.
Du kan bl.a. downloade:

c Regler for FIFe
Cl Regler for Felis Danica

Opdræts- og registre
ring regler

D Udstilling
(ind- og udland)

D Rammer for avlsrådets
arbejde

D Stamnavn
c Parringsattest
c Standardaftaler
EJ Karantæneregler

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

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

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

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

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

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

Stamtavler
Parringsattest og
stamtavlerekvisition
fås gennem egen klubs
starnbogssekretær. 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
geejereunderskrive stamtav
lerekvisitionen.
Stamtavle skal medfølge

hver gang, du overdrager
en killing, ungdyr eller vok
sen kat, uanset om der er ta
le om salg eller gave.
Første gang en hankat bli

ver far medsendes hans kryp
torchidattest. Første gang
der registreres afkom efter
en kat, skal kattens navle
brok-attest medsendes.
Der kan ikke udstedes

stamtavle til katte over 10
mdr.

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse
af kat e1Ier brug af avlstje-

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

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

Stamtavlekopi
Er originalstamtavlen bort
kommet, kan du få en ny
stamtavle ved henvendel
se til egen klubs stambogs
sekretær. Kopistamtavlen
ligger hos stambogsførercn
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 farveb -
stemt, sendes stamtavlen til
egen stambogssekretær og
der betales for nyt indlæg.

Avlsforbud
Påstempling »Må ikke bru
ges til avl« påføres gratis
når det sker i forbindelse
med udstedelse af stamtav
le. Når først stamtavlen er
udskrevet kan den mod et
gebyr påføres Avlsforbud.
Dette avlsforbud kan kun

ophæves ved skriftlig an
modning fra den person,
der har anmodet om avlsfor
budet.

Opdræt af hvide katte
Inden en hvid kat første
gang anvendes i avl, skal
den chipmærkes eller øre
tatoveres og have udført en
høreprøve hos autoriseret
dyrlæge. Første gang der

stamtavler skal attesten
søges

dsendes.
m;yrlægeattesten skal indeholde:

tens navn, stambogsnummer,
I{~t ærke eller tatoveringsnum-
~~i-:amt høreprøvens resultat.

påføring af titler .
Ved opnåelse af en_ titel, ~kal den
. •streres hos Fehs Damca.
iefun BIV eller højere placering

h killinger og ungdyr samt CAC,os . 1 . hCAP eller højere ~ _acermg os
ksne katte kan paføres.vo . 1 0 !' tForfædTenes tit er pareres au o-

matisk afkommet.
Senere erhvervede titler_ ~an på

føres afkommet ved udskrift af nyt
indlæg. • . .
Husk derfor at fa registreret tit-

ler i god tid før rekvisition på stam
tavler. Indsend titelblad samt kopi
af diplomer til:

Felis Danica
Postboks 174
2630 Taastrup

Husk at medsende frankeret svar
kuvert. Såfremt der ikke med
sendes frankeret svarkuvert, il
returforsendelsen ske pr. efter
krav. Har du ikke et titelblad. med
sendes kopi af stamtavlen.
Diplomer fra østlandene er of

te ikke påført dommernavn, send
derfor yderligere en kopi afbedørn
melse med. De mangler også ofte
dato og sted, noter venligst dette.

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

svarkuvert.

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

a Kattens navn og stambogs-
nummer samt

a købers navn og adresse

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

Nærmere oply ninger kan fås hos
ege~ klubs stambog sekretær.

ar der er udstedt transfer på
en kat, kan det dan ke tambozs
nummer ikke længere anvende

0
s.

Annullere kobet og katten igen
ønske oplaget i det danske regi
ster, skal tran fer samt tarntav
le indsende til egen tambog se
kretær, før tamtavlen kan an
vende ved stambogsførincr i
Danmark. b

Import
Har du købt en kat i udlandet. skal
stamtavlen overføres til dansk
stamtavle. før du kan bruse kat-o
ten i avl og udstille den.
Den udenlandske tamtavl,

samt transfer fra sælger. land
sendes til tambog s hetæren.
Der betale for en tamtavl 0-3
mdr. Er katten købt i USA Iler
t andet land uden for FIFe' r-'

gi. _ kal den udenland ske ramlm·
le vær" »certific ret« dv . udstedt
af d t påg: ldendc land hov dor -
ani sation.

tamtavler ud st cdt af op
drætteren an rk nd ikk '. En
3. generations~tamtavle 'l' nok.
men øn kes den 4. generation p.i
fort den dan k stc1.mtavlc. skal
den udenlandske stamtavle inde
holde I g n rntioner.

tamtavler fra klubber der
ikke er medlem <-li" FIF' - don
med und taae lse ·1f TCCF. CFr\
og TIG_ - kan ikk au torna ti ·1
overfore . Hv r nkelt sramtav
le kal Iorst godkend~ af Felis
Danica - _\vlsråd ;:;am~ i t\ i~·l -
tilfælde d suden af Felis Damen'
Forr tningsudvalo·. .
Katte fra klubb r d r ikke .

medlem af FIF kan ikke ud td-_
les for stamtavlen er godk ndt · l
wlsrådet.

Avlsrådet
Felis Danica· Avlsråd kan kontak-
tes via Feli Dani as po tbok :

Felis Danica
Po tboks 17-1
2630 Taastrup

Der er en ek pedition ·tid på mak
simum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og
registerkort
BetalinrT ende· altid til egen klubs
ka erer ..JYR K og Racekatten
har forudbetalino- for alle Ydel-o .
ser.
Ved betaling samtidig med

be ·ti1lingen. med end da check
eller kopi af criroindbetalincrcn.
Alle yde! er. der ikke er betalL

forud, ende pr. efterkrav m ,d et
ekspedition gebyr.

Priser (ind. mom )
Registr ring af kuld:
0-3 md ·. pr tk. kr. 150
B-6 mdr. pr. stk L. 200
6-10 mdr. pr. ck kr. :300
Import.. kopi::,tamLad kl-. 150
Ændrincre1· i t mt·a 0le
(kon. farve, n~·t inc læ?Z) .... kr. lO0
Tr, nsf r. incl. :5. Iler
?-. gen. srnmtad ' h. 100
Tndfor.' 1 ,it· avL:forbu,I
Eftc · r o·i~Lnrin; kr. 100
Oph, ,· ls-' af
avlsforbud kr. :100
rn.mna"l.·n ·r ..1U(

Ek:-;p 0ditionsgl'b:-, r.. kr. 23

ar nt neregler
f, nwkt din klub fo · opk:~~1ing0r
0111 1rnrant' 'l 1.:l'-:'gl 'i' 1c.

Felis Da .ica's Disciplinær ævn
Di:ciplinrerrn \'nt'l t'l" ~ ·1L:nt for
·1lle.

1 la.... 'l' O\' 'l" medlc mn t · < L' hL h
b r u-,d.cr Feli.- Dnnicn !'kl l s '11-
dcs Lil:

Fl.'li ·· Dnnirn
Po--:tboh, l 7-!
2(B0 Taastru )

I7u\· ,rten mærkPs:
'' Di~cipli1m.'rnæun"

I 1arcr .·kal \ r-Pr skriftlig' og
beonmded, oa skal vecllæggPs l
kl;g, Yebyr pa l· ·. :230 pa 'h' k
eller postnnvi.~ni1 g.
Man bede· C:.'rinclre. Ht dL'l' fer

de fl ste Se ger vil \TH' ' en for
ældel csfri · p,\ to c'\r.
Disciplin· rn~•vn t kan kun

behandle :;krifllig ~ klag · og det er
vigtigt for klag •n_ b handling. ,1t
parterne indlæg er clokum •nlerel.
lig led · skriIL1igt.
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m.m,
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Værd at vide om:
Udstillinger

~~-· ;.. _ ...,, ... · .. , -
r,Yderli'.gere toformation_om
r klubberne· fås på FIFes Web:
www.fifeweb.org
-~ - -
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,, st •llezg~,:,;:,;L' l 11
.\·l )20 \\"tlll
Tlf. T-\:1 l-~l 178H0
F, X.+.\:-! 1-2 l '....lH~)-

o El'
l.1e ·htL·n--tei 1::-trn:;,-,l' 1 :2(i
.\ - ll ~ 0 \YiL'l1
' ll'. +-13 1.:319G 1:.n
Fa.·. +-1:3 1-:J 10()~ H)

Yugoslavien YO)
Fc:>lin,>lo<T~ !\:,:. B •lgr<1<ll'
Zi\'(>jinn L 1kic:1 ·aj.1 ·,. ;J
YC- l 107ll. ·o, i Bs:>o~r, d
TWl'a. +:1 '111 :ll,' 1i~l l

Ukrai (UA)
hnininn F •lit olo~~

_\,.~ociat10n
l3nx l U. .\-0 I o,;1) K~ i,

Tys land (D)
l. DEl'',\ t>.\'.
I3e ·li1wr 'trn,l-'' l ;>
l).;,.)(il 1 - \.-:l.1:
T!f. + 1D t1--l J i '-t "'i~l
Fa·.+ 19 (it-! I.', ll'.~

Sverige (S)
SVER K
Asbogatnn 3:3.
-50-l =">6 Bora

Tlf. +c!6 ;3:3 101:56:5
Fa.·: +4fi T3 1 o; 99
Tjekkiet (CZ)
C ... CK.
Kobyr·ky o\·c :3
CZ-1 253
Tlf. +'12 z. 11
6, 3-U0
Fnx. +-12 2-6 '3-1-1:2
1u11·u. ,-oc-itie-;.rnm I
111 a rsi r·I:: I .,h ow-J1 I re_
opf.,,.~er om tifmt.>ldings
adres ·e ior di! t 11i. !,, -;h1Jll -~-

Slovenien (SI)
ZFD
Grnsilska 2. 'L-:3000 clje
T !./fax. +3 '6 :3 5430~2

Spanien (E)
\soc.Felina E panoln
ASFE
Conde de Aranc!c, 6 . 3ni

Floor, E-50003 Zaragoza
Tlf./fax. +3L1 97G 44 09 83

Portugal (P)
lubc Port lWUC'.

d i Felinicultura
Ru· Dr. Farin de'
Vasconcelos '. ·. -1 r/ · Df
P-1900-207 Lisboa
Tlf./fax. +3- l 21 ,' l 70GG 1

Rusland {RUS)
AR ' .-\
ul.f 00-l ·t ija Moskvv
3-2-1'3c. 1r5. 1 Moscow
Tlf./fux. +7 O~l6 --1 '0-!~2 '

Schweiz (CH)
Fed nation Feli1w
Hclvei iCJUe - f FH
ol i hurnestras ·e ,':.3
H--W5:.1 B·,s ,1

Tlf. +-11 ·1 :rn 1 ~ G-l
Fax +-11 B l 3G3 90~)2

Slovakie (SK}
lo" msky Z\'AZ
hovat -lov

Krizna -l•l
K- 2,17G Brnti"·b ·u 26

'I'cl: +-121 - =">55111,5
Fax:+-12 l "'i :;5.- 7 l 15 '

Polen (PL)
HKRP

ul. Burgaska 21~1
skr. Poczl. cO
l L-02-919 Wnrszaw» 76
Tlf: +48 22 635 60 7
Fax: +4, 22 6: 3 60 8~)

Mexico (MEX}
\ ociacion Felinofila
Mexicana A.C. AFEMEX
Ccro del Otatc 20
Co! R de Terreros
01310 Mexico D.F.
Tlf./fax +52 5 5543575

Norge (N}
~ or kc Ra sekatt k lubb rs
Rik forbund :t\RR
appelcnsgats 13

3015 Drammen
Tlf: +47 32 9 82 00
Fax: +47 32 9 6H 25

Lichtenstein (FL)
Gapont 34
FL-9495 Trissen
Tel: +423 392 1 38
Fax: +423 392 3-l - -1

Litauen (LT)
Sv, Gcrt-rudos -16
LT-3005 Knunns
Tel/Fax: +370 7 32,1545

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Lux mbourg
Tlf. +352 371 5(i9
Fax +352 2637 .JO 0

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B. Jalan ung i
Sekarnat Kaj::i.ng
MAL-43000 Sclanzor
Darul Eh an
Tel/Iax: +60 3 87366-108

Udenlandske FIFe klubber

Island (IS)
Arrnula 36
IS-108 Reykjavik
Tlf./fax +354 5880304

Israel
Amil
Brinitzki St. 28/11
Rishon-LeZion 75239
Tlf. +972 3 9647892
Fax. +972 3 9412333

Italien (I)
FFI
Via Grappolo 12
I-10138 Torino
Tlf. +390 114344627
Fax. +390 11 4332479

Kroatien (HR)
Savez Felinolo khi
Drustava Hrvatsk
Vinogradska 2a
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +385 1 336 -11 9

Letland (LV)
CFC:
Aspazija bulvaris 2
LV-1050 Riga
Tlf. +371 7212052
F-1x. +371 722-1 0-1

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 Tarnpere
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
Kerkstraa t 12
NL-9649 GR Muntendam
Tlf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland (BY)
Felinolog
Logojski trakt 39-1-327
220090 Minsk
Tlf.lfax. +375 172619768

Betaling kan ske med
internationalt giroindbeta
lingskort, eller med de
lyserøde gireringskort - hvis
man har postgirokonto.

Vaccinationer
Katte, der udstilles i Dan
mark og i udlandet, skal væ
re vaccineret mod kattesyge
og katteinfluenza.
Vaccinationen skal min.

være 15 dage og højst 1 år
gammel - dette gælder også
for revaccination.
Rabiesvaccination, der er

obligatorisk i udlandet, skal
foretages mindst 30 dage før
udrejse og må højst være et
år gammel.
De enkelte lande har for

skellige veterinære bestem
melser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i
god tid enten hos din dyr
læge eller i Fødevaredirekto
ratet (33 95 60 00). Du kan
ligeledes finde informati
onerne på Fødevaredirekto
ratets hjemmeside:
www .foedevaredirektoratet.dk

Betaling
Betaling sker altid til den
arrangerende klub.

Betaling kan normalt ske
på udstillingen mod gebyr.
Alle katte, der er opført i
kataloget er forpligtet til at
betale udstillingsgebyr.

Udsti li ingspriser
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100

teret i lukket kasse til ud
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede, før katten
ankommertiludstillingen.
Hvide katte skal fremvise
hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore
findes på udstillingen.
Burrnål:
Enkelt: 75 x 60 x 60,
Dobbelt: 150 x 60 x 60.

Flfe-kokarder
Hvis din kat bliver Europa
Champion el. Premier får
du en gratis FIFe kokarde.
Medbring de foregående 8
CACE/CAPE-certifikater.
Ønsker du at købe en af de
øvrige FIFe-kokarder kos
ter de kr. 150,- som betales
forud, hvorefter kokarden
bestilles hjem.
Kokarder: EC, EP gratis.
GIC, GIP, IC, IP kr. 150,-

Udland
Tilmeldingsblanketter til
udenlandske udstillinger re
kvireres hos og returneres til
egen klubs udstillingssekre
tær udland.
Det anbefales at fremsende

kopi af tilmeldingen direkte
til den arrangerende klub.
Udstillingsgebyret skal

betales direkte til den ar
rangerende udenlandske
klub og ikke til egen klub.

Al tilmelding til udstillinger
i Danmark sker til den ar
rangerende klub mens til
melding til udstillinger i
udlandet sker gennem egen
klub.
Klubberne har typisk en

udstillingssekretær ind
land og en anden til udland.
Kontakt derfor den "rigtige•'
udstillingssekretær.

Indland
Tilmeldingsblanket rekvire
res hos den arrangerende
klubs udstillingssekretær og
sendes til den arrangerende
klub. Tilmeldingsblanketter
kan også downloades fra
Felis Danicas hjemmeside
og fra hovedklubbernes
hjemmesider. 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 bekræf

telsen, kontaktes arrange
rende klubs udstillingssek
retær. Husk at vedlægge en
frankeret suarhuuert.

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-

-I.
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FIFe's Udstillingskalender
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marker i Da

2005
Januar
22/23 Køge Katteklubben

Februar
6 Kalundborg R c karten

Marts
5/6 Hed v (2 cert.) D:\R_ (
19/20 Rander (2 x l dag) -fYR: 1·

April
23/24 Kolding t? cert.) ·atrc>klu b '11

20/21 Vissenbjerg (2 x 1 dag) -JYRAK
Lør.: Kat. I III, IV & HUS. Søn.: Kat. II
Vissenbjerg HaIIerne, Idræt vej 3
5492 Vissenbjerg

December
12 Hvidovre Raceka ten

Frihedens Idrætscenter. Hv idovrev j 446
2650 Hvidovre

stillineuen

Nr. 9 voksen Felis Danica 2003-04 GIC. Astrid af Kambyses, PER 9
Ejer: Lis Staunskjær

Ko
August
15 Frederikssund DARAJ(

Frederikssund Hallen, Vænget 13
3600 Frederikssund

September
4/5 Holstebro (2 x 1 dag) JYRAK

Lør.: Kat. I, III, IV & HUS. Søn.: Kat. II
Mejrup Fritidscenter, Elkjærvej 26
7500 Holstebro

25/26 Brørup (2 cert.) Racekatten
Brøruphallerne, Byagervej 3
6650 Brørup

Oktober
23/24 Odder (2 x 1 dag) Katteklubben

Lør.: Kat. II & IV. Søn.: Kat. I, III & HUS
Ørtinghallen, Persievej 1, 8300 Odder

November
7 Jyllinge DARAK

Jyllingehallen, Planetvej 35
4040 Jyllinge

2005 April
2/3 Sursee" (2 cert.)

Bergen (2 cert.)
Turku (2 cert.)
Warszawa

9 Hradec Krålove
9/10 Oslo"

Våsterås" (2 cert.)
Torino* (2 cert.)

10 Luxembourg
16/17 Gromitz" (2 cert.)

Geteborg" (2 cert.)
23/24 Kolding* (2 cert.)

Katteklubben
Rom (2 cert.) I
Stockholm" S

24 Zoetermeer* Felikat NL
30/1 Kloten-J' (2 cert.) CH
Aktuel udstillingskalender
og information:
www .fifeshowagenda.org

·k = ,,bær selv" udstilling

2005 Februar
5/6 Plzen (2 cert.) CZ

Zurich" (2 cert.) CH
Stockholm (2 cert.) s

6 Kalundborg Racekatten
12/13 Germersheim* (2 cert.) D

Warszawa (2 cert.) PL
Pavia (2 cert.) I
Wien''" (2 cert.) A
Molndal" (2 x 1 dag) S

19/20 Prag (2 cert.) CZ
Geneve" CH
.Iyvåskylå (2 cert.) FIN
Stockholm (2 x 1 dag) S

26/27 Verona (2 cert.) I
Tallinn (2 cert.) EST

27 Roosendaal* Felikat NL

2005 marts
4 Hennef" D
5/6 Herlev" (2 cert.) DARAK

Hennef" (2 x 1 dag) D
Fraucnfeld" (2 cert.) CH
Malme S
Bratislava (2 cert.) SK
Haugesund" N

12/13 Prag (2 cert.) CZ
Marina di Carrara -1,

(2 cert.) I
Stockholm" (2 x 1 dag) S

19/20 Randers* (2 x 1 dag)
JYRAK

Linz (2 cert.) OVEK A
Trondheim* (2 cert.) .. N

26/27 Bregenz* (2 cert.) KKO A
Uddevalla* S
Stockholm* (2 cert.) S

27/28 Cento" (2 cert.) I
Arnhem (2 cert.)
Mundikat NL

30/31 Willisau* (2 cert.) CH
Civitavecchia (2 cert.) I
Stockholm* (2 x 1 dag) S
Lahti (2 cert.) FIN
Brno (2 cert.) CZ

2004 November
6/7 Tubingen" (2 cert.) D

Vicenza (2 cert.) I
Bergen" (2 cert.) N
Tallinn* (2 cert.) EST
Borås (2 cert.) S
Lodz (2 cert) PL

7 Jyllinge* DARAK
Nieuwegein" Felikat NL

13/14 Wien WORLD SHOW
OVEK A

20/21 Vissenbjerg=
(2 x 1 dag) JYRAK
Stockholm" S
Eslov" S
Zuchwil* CH
Aspach" (2 cert.) KKO A
Turku (2 cert.) FIN

27 /28 Erding* (2 cert.) D
Busto Arsizio (2 cert.) I
Poznan (2 cert.) PL
Nitra (2 cert.) SK

28 Eskilstuna S

2004 December
4/5 Olomouc (2 cert.) CZ

Firenze (2 cert.) I
Oslo* N
Helsinki (2 cert.) FIN

5 Hvidovre
National Racekatten

11/12 Graz (2 cert.) OVEK A
Stockholm" (2 cert.) S
Geteborg (2 cert.) S
Magdeburg* (2 cert.) D

12 Gronningen Mundikat NL
18/19 Rom (2 cert.) I

Prag (2 x 1 dag) CZ

2005 Januar
6/9 Stockholm S
8/9 Ostrava (2 cert.) CZ

Padova"' (2 cert.) I
14 Hannover*

Tuttlingen - Topl0 D
15/16 Harmover" (2 cert.) D

Locarno" (2 cert.) CH
16 Haarlem* Felikat NL
22 Orebro S
22/23 Køge Katteklubben

Salzburg (2 cert.) A
29/30 Pistoia (2 cert.) I

Stromrnen (2 x 1 dag) N
Bratislava SK
Kufstein* (2 cert.) KKO A
Helsinki" (2 cert.) FIN
Bordeaux (2 cert.) F

2004 August
15 Frederiksund* DARAK
21/22 Usti . ad labem (2 cert.) CZ

Vantaa (2 cert.) .. FIN
Innsbruck (2 cert .) OVEKA
Varberg* (2 cert.) S

2 /29 Skien* (2 cert.) N
Eskilstuna* S
Tallinn * (2 cert.) EST

2004 September
4/5 Holstebro*

(2 x 1 dag) JYRAK
euchåtel CH

Wroclaw (2 cert.) PL
Goteborg* S
Piteå (2 cert.) S
Kristiansund" (2 cert.) N
Ostrov n/Ob (2 cert.) CZ
Klein-Ostheim* (2 cert.) D

.:> Pori* (Winner show) FIN
11 Zliv CZ

Drammen" N
11/12 Livorno (2 cert.) I

Warszawa* (2 cert.) PL
Vasteras" (2 cert.) S
Schiedam* (2 cert.) NL
70 års jubilæum Felikat
Warszawa (2 x 1 dag) PL

18/19 Bratislava (2 cert.) .. SK
Kufstein" (2 cert.) KKO A
Bergen* (2 cert.) N
Kuopio (2 cert.) FIN

25/26 Brørup* (2 cert.)
Racekatten

Kristianstad (2 cert.) S
Milano (2 cert.) I
Tønsberg/Vestfold* N
Borlånge" (2 x 1 dag) S

2004 Oktober
2/3 Nafles* (2 cert.) CH

Linkoping (2 cert.) S
Kongsberg* (2 cert.) N
Porvoo (2 x 1 dag) FIN
Liberec (2 cert.) CZ

9/10 Skellefteå* (2 cert.) S
Stavanger* (2 cert.) N
Gåvle" (2 x 1 dag) S
Biella* (2 x 1 dag) I

10 Gorredijk* Mundikat L
16/17 Ostrava (2 cert.) CZ

Siena (2 cert.) I
Lausanne* Anirnalia CH
Malme S
Luckenwalde" (2 cert.) D
Frederikstad (2 cert.) N
orrkoping S

23 Pardubice CZ
23/24 Odder* Katteklubben

\Varszawa (2 cert.) PL
AJesund (2 ce.rt.) N
Tibro* (2 cert.) S
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05482 ARC 6043
LISBETH JØRGENSEN

KJRSTENSNINOE 20
8900 RANDERS 8900 o?i0/i6

··lUt
ROYALC~NIN
rCltNt NUTr.lTION

EXIGENT'½o---':..- --

Du kan ikke ændre kræsne katte ...
Men hvis du vil glæde dem,
kan EXIGENT 1/3 ændre alt

EXIGENT 3"'1:o forhandles af dyrehandlere .

•••••••• ••-~
ROYALC~NIN
F LINE NUTRITION
Forbrugerinfo 89 15 35 55 • www.royalcanin.dk


