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Kasserer uden for FU
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2670 Grev
Tlf.: 43 69 69 22
Giro: 3 07 l 63

Disciplinærnævn/Avlsråd
Tom Høj
Istedgade 132, 2.tv.
1650 København V

Felis Danicas hjemmeside
www.felisdanica.dk

Stiftet 1956

Mange hilsner
Ole Amstrup

Formand Felis Danica

I øvrigt vil jeg ønske alle læsere et godt og lykkeligt nytår og håbe, at
alle får held med deres opdræt.

Kære læsere,
World Show i Wien er overstået. Igen kunne vi kon
statere at danske opdrættere/udstillere var med til at
præge WS på en positiv måde. Ikke blot var der man
ge danske udstillere, men blandt Verdensvinderne
var der adskillige dansk ejede og dansk opdrættede
katte.
Jeg vil gerne på Felis Danicas vegne ønske alle

Verdensvinderne et stort tillykke!

En foreløbig opgørelse over antallet af opdrættede katte i Danmark
viser indtil nu en pæn stigning. På trods af reglen om max. 3 kuld på
24 måneder ser vi stigninger indenfor mange racer og det ser ud til at
der i 2004 vil blive opdrættet mere end 6000 killinger. Det skulle jo igen
give mulighed for flere Verdensvinder fremover.

Tidligere i år gennemførte Felis Danica en møderække ud over det
ganske land hvor der var mulighed for at diskutere hvordan man ønsker
Felis Danicas rolle skal være fremover. Fremmødet var godt nok ikke
overvældende, men de tanker der blev givet udtryk for bør ikke gå i
glemmebogen.

Forretningsudvalget har diskuteret adskillige emner og det har også
resulteret i konkrete tiltag. Der bliver arrangeret et opdrætt rseminar
med oplægsholdere fra det store udland (se annonceringen på ide ::32 i
dette nummer) og der er en meget positiv stemning for, at Felis Danica
skal arrangere opdrætterkurser for medlemmer af hovedklubberne
der få et stamnavn. Formen for et sådan opdrætterkursus vil blive
diskuteret på førstkommende FU møde og jeg er sikker på, at vi til
Plenarforsamlingen kan fremlægge en ramme for disse kurser.

Men ideerne? De kan jo kun komme et sted fra - nemlig fra de enkelt
medlemmer gennem deres hovedklub.
Jeg vil derfor opfordre til, at man lægger hovederne i blød og benytter

sig af, at fremsætte forslag der kan være med til at gøre Feli Danica
og hovedklubberne endnu bedre i stand til at varetage kattesporten
interesser.

Fristen for at indsende disse forslag til Felis Danica. r 01. januar
2005. Alle forslag skal diskuteres og vedtages i de for kellige klubb r.
til fremsendelse til Plenarforsamlingen.

Alt arbejde - med undtagelse af stambogsførerens - i katteverdenen, er
frivilligt arbejde. Der er utroligt mange mennesker der i klubberne lægger
et stort arbejde, både med at få serviceret medlemmerne i forbinde} e
med udstedelse af stamtavler, men også med at arrangere udstillinger,
afholde kurser og arrangementer, rådgive og meget mere.

Det er ikke noget vi kan betale os fra. Men hele kattesporten
er afhængig af disse frivilliges arbejde, og det er ikke altid man fa
påskønne dette nok. Det er utroligt vigtigt at disse frivillige også
respekteres for deres arbejde - ofte er det meget tidskrævende "job" at
være stambogssekretær eller medarrangør af en udstilling. Alt dette
arbejde udføres i fritiden og alle disse mennesker har jo og å t liv ved
siden af katteverdenen.
Så husk at påskønne de frivilliges arbejde.
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Topl0 kastrat nr. 10
Wilhelm Tel1 Feli Jubatu
NFO n 09 23 - 4 ~9 points
Ejer Jane Lar en og Kim Se ru

5

Der præmieres
10 voksne - l O killing/ungdyr - IO kastrater - 5 huskatte -
5 veteraner/pensionister

Regler
l. Ejeren skal have været medlem af DARAK i mindst ½ ar.
2. Kontingent for 2005 skal være betalt.
3. Katten skal have været udstillet i DARAK regi.
4. Katten skal have deltaget på 5 internationale ud tillinger herafmindsi Z

danske. Speeialudstillinger, hvor ikke alle racer er rcpræs cnterct. tæller ikke
med.

5. Samtidig med indsendelsen af blanketten .kal kopi af diplomer eller
bedømmelser for de 5 udstillingsresultat r med endes.

Blanket kan hentes på www.darak.dk ell r ved henvendelse til Vi i La ·sen.
Resultater opnået som killinz ungdyr I an kun medtage i 1 ategoricn Top 10
Killing/Ungdyr.
Mangelfulde tilmeldinger vil blive afvist. Konl urrcnc · året løber fra I. januar
2003 til 31. december 2004.
Blanket samt kopi af diplomer skal være Vivi lassen. Nødebove] 42, odebo
3480 Fredensborg i hænde senest den 6. januar 2004.
Vinderne vil få skriftlig besked senest 31. januar 2005. Navnene på de vindende
katte præsenteres så hurtigt de er klar på www.darak.dk.

DARAK's TOP 10-10-10-5 for 200

Sager som øn kes behandlet på generalforsamlingen .kul være ro m.m '111

hænde senest 14 dage før.
Forslag til ændringer af klubbens love, skal ære formanden i hænde ,- mest l - '
12 2004.
Indkaldelse, dagsorden amt e t. forslag bliver frernsen li til medlcrnm ·m.:.

Indkaldelse til generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 3. lcbruar _005 i Brc 1~
høj Medborgerhus. Bronshøjvej 17-19 kl. 19.00.

onsdag den 1. december kl. 19.00 - julebanko i Brons ioj . Iedb > ·11erhus

DARAKs topkatte 2003 - kastrater

ToplO kastrat nr. 9
IP Kitaras Dario Dreng
NFO n 09 - 462 points
Ejer Belinda & Martin
Lysgaard

Konsulenter
Langhår/Semilanghår
Aase Nissen
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen@darak.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.56716006
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

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

Kontingent
Husstand kr. 275 l
Hovedmedlem kr. 250 i
lPensionist kr. 100
Pens.husstand kr. 125

re at overskud på disse udstil
linger bliver det ikke til. .
Bestyrelsen i Darak arbeJder
som sagt før uden kompensa_
tion for deres udgifter 1 forbin
delse med de mange gange lan
ge afstande. Jeg vil benytte lej
ligheden til at takke dette spe
cielle folkefærd, som bruger
deres fritid, penge og biler på
vores klub og hobby.

Vores generalforsamling vil
blive afholdt tirsdag den 8.
februar 2005 i Brønshøj Med
borgerhus, vi håber at se mange
afjer, da flere pladser bliver
ledige i bestyrelsen, specielt
har vores mangeårige kasserer
Ole Johnsson valgt at stoppe, vi
håber der blandt vores mange
medlemmer findes en, der kan
tage over dette ansvarsfulde
job. Der vil blive sendt indkal
delse ud hvor der udfor de af
gående bestyrelsesmedlemmer
vil blive noteret ønsker valg
eller ikke. Så er der medlem
mer, der brænder for at komme
i bestyrelsen er det blot at
møde op.

Vi ønsker fra Darak alle en
glædelig jul samt et lykkeligt
nytår, tak til vores sponsorer
der har givet kolorit på vores
udstillinger og tak til jer der
bakker op om vores klub
DARAK.

Glædelig jul ønskes to og
firbenede

Aase Nissen/formand

www.darak.dk

Kære medlemmer
Den store begivenhed Verdens
udstillingen i Wien er løbet af
stablen og vi gratulerer de 5
danske katte, der flot hjemførte
verdensvindertitlen 2004. Fra
Darak var det huskatten Trolde
pilegaardens Shangri La, der .
fik titlen som bedste hun og v1
sizer TILLYKKE til den stolte
0

ejer Nickie Parry.
Mange danske katte var

taget til Wien og de fleste blev
nomineret, i sig selv en flot
placering, i dette store show,
som havde ca. l 000 katalog
numre. Man kunne på side
linjen følge, hvordan det gik i
Wien, da Ovek som afholdt ud
stillingen i lighed med den dan
ske Verdensudstilling sendte
løbende foto og resultater på
nettet. Endnu engang tillykke
til alle der tog den lange vej og
viste toppen af den danske
katteverden.

Året 2004 er snart ved vejs
ende og vi kan se tilbage på et
år, hvor vi afholdte 4 interna
tionale udstillinger rundt på
Sjælland. Udstillinger hvor der
har været mange katte, men
hvor vi kan konstatere, at øko
nomien ikke rigtigt kan følge
med, stadig stigende priser på
haller, rejser, hoteller og be
spisning af dommere, stewarder
samt hjælpere, opsætning af
bure samt kørsel etc. er for
mange udgifter i forhold til ind
tægterne, så man må konstate-

Stiftet 1931
Formand

Aase issen
Søvej 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen@darak.dk

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

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

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

Sekretær
Vivi lassen
Nødebovej 42. Nødebo
3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83
vi i.lassen@darak.dk

Suppleant, stambogssekretær
Inge Yang Olsen
Tvebjergvej 12, 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@darak.dk

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Roskildevænget 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.jespersen@darak.dk

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

Suppleant
Poul Kiærulf
Fakkelvænget 8, 2640 Hedehusene
tlf. 45 59 62 62
poul.kiaerulf@darak.dk
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BIS killing/ungdyr
Nominering
BIV

BIS vokscn/kasrrar/huskar
102

BOX voksen/kastrat/hu kat
iOO
100
99

Jorgen Jc11 ::n
Rojl -haven - 2
26.30 Taastrup.

Re ulrarcr ind· .ndcs s nest den
Ol. febr ar 2005 ril:

Ekstra point:
Der gives l tillægspoinr rr. sl.icr
kat i B est of Besr r r vok nc )!::,

kastrater.
Der gives l cill"1::g~poi111 ror f I '/
BOX på en JYRAK udstillins.

CACE/CAPE 97
CAGCIB/CAG PIB 96
CACIB/CAPIB r
Ære .præmic 95
CAC/CAP 93
Ex! killing/ungdyr 91
Hu kar I 100
Huskat Il r
Hus! at III 90

WW-titcl i 2004105

Pointskala:

Præmiering p:i]YI !'J·Cs u I rilling
den 19.--0. marts 2005 i t\s en
rofr.

Kun adgang for med! mmer - stemmeret har alle medlemmer over
16 &r, der har indberalr kontingent senest den 5. februar 2005.

Der kan ikke stemme. ved fuldmagr.

Der kan forudb .srillcs m: d pa kroen - TlL 7 S I 6 ...,0 08

Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 19. februar 2005

på Guldager Kro, Guldager Stationsvej 104
6710 Esbjerg kl. 13:00 - 17:00

Regler:

• Medlem afJYRAK
• Kanen kan kun deltage i een
klubs Top-liste+ FD's top- I 0.
• Karren skal have del rager på min.
5 internationale udstillinger (4 for
killinger/ungdyr) i 2004, hvoraf
min. en JYRAK-udstilling i den
pågældende kategori.
• Kun de 5 (4) bedste resultater
tæller med. Kategorierne er føl
gende: Voksen han, voksen hun.
kastrat han, kastrat hun, killing
3-10 måneder samt huskat.
• Der er mulige ar opstil! i Acre
kategorier f.eks. 3-10 måneder og
som voksen, men resultaterne kan
ikke tælles sammen. B mærk, at der
kræves 97,5 point i gennem nir for
ar deltage JYRAK's Top-5 uanset
kategori.
• Præmierne uddeles på JYRAK's
udstilling i Assentoft den 19.-
20. marts 2005. Dee er en forud
sætning, ar kanen er til seede for
ar deltage i konkurr ncen (gra
vide/ diegivende hurikarre sarnr
dokumenterer sygdom dog und
tager).
• Kopi af resultater indseri les
senest Ol. februar 2005.
• Vinderne underrettes senest
den I. marts. Vedlæg frankerer
svarkuvert eller skriv e-mailadresse.
Resultater offentliggøres ligeledes
på JYR.AK's hjemmeside.

JYRAK's TOP 5
regler for 2004

Studiekredsleder
Heidi Nowakowski
Tlf.: 75 55 45 IO
Tirsdag d. 14. dec kl. 19.00
Julehygge og planlægningsmøde
Tilmeld dig senest søndag aften
kl. 21 inden møder. Medbring
1 ril 2 pakker til ca. kr. 10,- Vi
giver julehyggen, og du rager en
liste med, med alle dine forslag ril
næste års program.
Seed:
Dons Byvej 4, 6051 Almind.

Fyn
Studiekredsleder
Hanne Holm Jensen
Tlf.: 63 63 21 41 el. 61 79 21 41
Mødested: Badstuen, Øster
Sraionsvej 26, Odense

Studiekredsleder
Esben Jørgensen
Tlf. 86 43 05 95 el. 20 82 06 96
Alle møder: Vorup Bibliotek kl.
19.30

Kolding

Studiekredsleder
Lone Gram Jensen
Tlf.: 97 20 96 70 efter 17.00 el.
lonegram@jensen.cdcadsl.dk
Alle møder: Super Dæk, Dalgårds
vej 1, Herning

Randers

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

Herning

Salling

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

verdensvindere. Dee er rigtig flor
gået, ar lille Danmark kan præstere
5 verdensvindere i alt.

På JYRAK's egen udstilling
i Vissenbjerg ugen efter verdens
udstillingen havde vi 700 kacce,
der imellem vores 3 "egne" ver
densvindere, som naturligvis
blev præsenterer på scenen og fik
overrakt en stor buket blomster
hver. Der var en udstilling, hvor
tingene ikke gik hele som planlagt
for os, men alligevel fik udstillerne
en god oplevelse, og vi kunne med
glæde lukke udstillingen allerede
kl. 16:30 søndag.

Der begyndte ellers med, ae
vores container med bure først
ankom kl. 20 fredag aften - om
formiddagen srod vi nemlig i
den situation, ar vi skulle ud og
finde en ny vognmand, så det var
ikke særlig sjove. Hvis en del af
bestyrelsen derfor så lide slidte
ud, skyldes det, ar de måcce arbejde
ål midnat fredag aften med ar få
der hele gjort klare. Derfor håber
jeg, ar I som udstillere sender en
venlig ranke til dem, der gør der
mulige ar stable sådan en udstilling
på benene - vi gør det nemlig for
Jeres skyld.

Til sluc vil jeg på bestyrelsens
vegne ønske Jer alle en rigtig
glædelig Jul same er Gode Nytår -
pas gode på Jer selv og Jeres dejlige
katte - vi ses ri! næste år.

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Årets største begivenhed indenfor
udstillingsverdenen er verdens
udstillingen. Der er den udstilling,
som er mest presrigefylde, den
udsrilling, som mange udstillere
og opdrættere har arbejder frem
imod igennem hele årer. Mange
har planlagt udstillinger og måske
kuld efter ae kunne delrage der. En
vigtig del er dog også ar møde alle
de andre udstillere og opdrættere
i ens egen race.

Der ermennesker, som man må
ske kun ser den ene gang om årer,
og så er der hyggeligt at få en snak
med dem og se, hvad de har opnået
i deres opdræt siden sidse. Dee er
en enestående chance til ae møde
opdrættere og udstillere fra hele
Europa, og i år var der udstillere
fra 23 lande med i alc 940 karre.
Ar vinde på en verdensudstilling
er en hele speciel oplevelse - en
følelse, som ikke kan beskrives,
og som bare varer ved.

På årers verdensudstilling, der
fandt seed i Wien den 13. & 14.
nov. var der mange danskere, der
havde rager ruren sydpå og der
i blande også mange JYRAK
medlemmer. Stor er glæden der
for, ar vi i JYRAK har fået hele
3 verdensvindere!!!! Der er Jens
Haslund & Connie Barawiec med
deres smukke brunmaskede sia
meser hunskasrrar Haslund's Zoya.
Der er Dorthe ogTonny Raunsbæk
med deres blåtabby Maine Coon
Wyropirlock Kingsley Shacklebolc
- voksen han og endelig Anecce
Becker med sir ungdyr blåcabby
Maine Coon Chimera Haze of
Love. Kæmpe kæmpe score Til
Lykke cil alle tre, men også stort
Til lykke til de 2 andre danske

Bestyrelse
Formand

Done Ka.1 ·
Esbjergparken "i, 9220 Aalborg Ø
Tlf./F:ix: 98 15 9 18 kl. 19 - 2l
E-mail: formand@jyrak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent
Ole Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg N
TIL 75 16 81 -1
E-mail: nae dormand@'jyrak.dk

Kasserer
Anett Becker
Borglurnv j 80. Tjorring 7400 Herning
Tlf.: 87 79 50 -o
E-mail: kasserer@jyrak.dk
Giro: 5 06 85 09

Sta mbogssekretær
kat. I + II + III + IV

Bertina Peter en
Grofthojparken 164, 4. lejl. 51 8260 Viby J.
Tlf.: 22 58 31 38. Træffes kl. 19 - 21
E-mail: sramravler@jyrak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Peter Han en
Græ vangen 123, 8381 Tilsr
Tlf.: 87 41 Ol 50 kl. 19 - 21
E-mail: ud rillingjyrak@jyrak.dk

Katterigodkendelser
Carsten Bircow Lassen
Åbyve] 8, Bier red, 9440 Åbybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: karreri@jyrak.dk

Præmiesekretær & stamnavn
Jørgen Jensen
Røjlehaven 52, 2630 Tåstrup
Tlf: 43 52 96 99 kl. 17.00-19.00
E-mail: praemie@jyrak.dk el. scarnnavn@jyrak.dk

Tilmeldinger udland
Lene Glem
Hyllesasen 26b, 4200 Slagelse
Tlf.: 56 50 33 74
E-majl: ud1and@jyrak.dk

Buransvarlig
Freddie Nørreskov Jensen
Kornmodsbakken 92, 82 IO Århus V
Tlf.: 86 75 07 75 kl. 19-2 I
E-mail: burmand@jyrak.dk

Suppleant/sekretær &
kontakt til nye medlemmer

Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf.: 97 85 J 8 54
E-mail: vibeke@jyrak.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Killingelistebestyrer

Linda Palm
t ordkanalvej 8, 8500 Grcnaa
TJf: 86 33 99 10
E-mail: kiJ/inge/isren@jyrak.dk
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FOR ALLE RACER
KATTEKLUBBEN

Jeg har det sådan lidt: ,,det må
(sgu) da være en spøg" - og var På denne tid af året, skulle min
lige ved at grine, da opdrætteren leder jo have handlet om noget
ringede og fortalte mig om situa- helt andet først og fremmest.
tionen. Men lod heldigvis være. Nemlig alle de gode ideer fra
Især da han fortalte, at konen var medlemmerne, som handler om
så bange, at hun havde sygemeldt ændringer til love, regler og forslag
sig. til generalforsamlingen.
Jeg håber rigtig nok ikke, at afsen- Alt, som ikke kun er klubanlig-
deren af mailen er en af "vore gender, skal jeg gerne have med
egne", dvs et medlem i en dansk posten, så det kan være Felis
katteklub. For så kan vi vel alle Danica i hænde i starten af januar.
vente lignede trusler; når politiet Så, hvis et eller andet fra Felis
engang er færdig med efter- Danicas store strukturdebat-møde-
forskningen og har fundet frem til tour har udmøntet sig i nogle
personen, som vel derefter må konkrete forslag, så er det altså
være en persona non grata i dansk ved at være tid at komme frem
kattesport. med det.
Man skal høre meget før ørerne
falder af! Inge Nord
Og vi har hørt (og set) meget. Og i
min naivitet overraskes jeg gang på og selvfølgelig også med et
gang over diverse perfiditeter. ,,glædeligt jul til alle på 2 eller 4
Men det her er lige godt toppen. ben"

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

Stamtavler

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

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Besøg vores hjemmeside på
www.katteklubben.com

.

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

Ammetjeneste

Killingeliste

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

Konsulenter

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

Vores fælles hobby. Som vi nyder.
Bruger mange timer og ikke
mindst penge på. Og så skal en
eller anden psykopat have lov til at
ødelægge hele glæden og
fornøjelsen!!
Det er ikke rimeligt, og jeg håber
politiet kan handle hurtigt, så der
kan blive taget hånd om idioten,
og de stakkels opdrættere igen
kan få sig et normalt liv. Og med
tiden, måske vende tilbage til
kattesporten og nyde denne
sammen med alle os andre (mere
eller mindre) normale mennesker.

DROP DEAD IN VISSENBJERG

I KNOW WHERE YOU ARE

THE KILLER

Do you have any comments?

How did you find thls Web Site?

What is your name?

Kære kattevenner og medlemmer.

Se lige en gang på denne "hilsen"
fra et medlems gæstebog!!
En eller anden psykopat truer
ham, dem, kattene?? på livet.
Det er den tredje hilsen opdræt
teren har fået med sådant indhold.
Så:
- de har nu sat kattene til salg
- de dropper ud af kattesporten
- konen har sygemeldt sig
- og så har de naturligvis indgivet
politianmeldelse!!

Formand, sponsor- 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 Gørding
tlf./fax 75 17 85 84
show@katteklubben.com

Kasserer
Kirsten Ulsø
Hovedgaden 52, 6534Agerskov
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

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

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig, stande

Kim Hansen
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
tlf.7517 85 84,
show@katteklubben.com

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

Bestyrelse
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Februar -
Ingen medlemsmøder!

Husk.. .!
Tilmelding til topkatteli
sterne skal ske være
Birthe Schobius i hænde
senest den
1. januar 2005.
Reglerne for topkatte kan
ses på Racekattens
hjemmeside:

www.racekatten.dk
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Hvis du ikke har adgang til
internettet, så du kan se
referater mv. på vores
hjemmeside -
www.racekatten.dk
- og derfor gerne vil have
tilsendt referater fra best -
relsesmøder og general
forsamlinger pr. almindelig
post (som regel sammen
med medlemsudsendel
sen), så kontakt:

Gurli Petersen,
tlf. 70 23 26 22, email:
medlemme a racekatten.dk

Referater

Konsulenter:

Genetik og sygdomme
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@,racekatten.dk
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50
Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
E-mail: susanna@:toldibugge.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76

Lokalgrupper:
Storkøbenhavn/ Sjælland
Vivi Fletcher, tlf. 70 23 24 21

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26
Jylland
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 3 1

Generalforsamling
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen til den 12.
februar 2005 - hvor
Racekattens generalfor
samling afholdes i Valby
Medborgerhus kl. 13.00!

Indkaldelser udsendes
senere.

Racekattens bestyrelse vil gerne ønske alle
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår!

På gensyn i 2005!

Udenfor bestyrelsen:

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

Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
Ougtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
Tlf./fax: 70 23 29 20 (tirs-tors 20-21.30)
E-mail: slh@racekatten.dk
E-mail: sia-okh@racekatten.dk

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

selvfølgelig også en
indkaldelse sendt med
posten.

Derudover er det også
ved at være tid til indsen
delse af resultater til den
årlige topkatte-liste -
fristen for indsendelse er
den 1. januar 2005, og
regler mv. kan ses på
vores hjemmeside. Top
kattene vil traditionen tro
blive præsenteret og
præmieret på Racekat
tens første udstilling i
2005, som denne gang vil
være i Kalundborg den 6.
februar. På denne udstil
ling skal vi også have
kåret "Årets Racekat", så
vi vil hermed gerne
opfordre vores medlem
mer til at sende "nomine
ringsforslag'' på personer,
der i det forløbne år har
gjort sig særligt positivt
bemærkede. Forslag -
med begrundelse - bedes
være undertegnede i
hænde pr. post eller e
mail senest den 15.
januar 2005.

Til slut er der kun
tilbage at ønske alle
:nedlemme.r en glædelig
Jul - og maske lige huske
på, at man skal passe
ekstra godt på kattene i
denne tid, hvor gavebånd,
glaskugler og grannåle
frister de nysgerrige dyr.

Med venlig hilsen
Camilla Scharff

Formand

Kære medlemmer

Vinteren er på vej, og med
den kom årets Verdens
udstilling, som denne
gang var lagt i Wien. De
danske katte fik - som
sædvanlig - flotte resul
tater og var godt repræ
senterede i panelerne til
Best In Show. I år blev
det til hele fem danske
Verdensvindere, der alle
skal have et stort tillykke
fra Racekatten!

Det næste, der står for
døren i Racekatten, er
vores nationale killing/
kastrat-udstilling, der
efterhånden har udviklet
sig til en hyggelig tradition,
som vi ikke har planer om
at ændre på. Vi glæder os
over den store interesse
fra nye og gamle udstil
lere, der er glade for den
ustressede og julede at
mosfære på disse udstil
linger, som vi også selv
sætter meget pris på. Vi
håber derfor at dette års
juleudstilling bliver lige
så hyggelig som den
plejer - på trods af forvir
ringen omkring datoen,
og det faktum at udstil
lingen i år ikke afholdes i
Remisen, men i
Frihedens Idrætscenter i
Hvidovre.

Den årlige generalfor
samling afholdes som
sædvanlig i Valby Medbor
gerhus og datoen er den
12. februar - I kan godt
sætte kryds i kalenderen
allerede nu, men I får

RACEKAI C fEN
Formand
Camilla Scharff
Hovedvejen 72. 2600 Glostrup
Tlf./fax 70 23 27 23 (efter 17, ikke weekend)
E-mail: formand ,Tracekatten.dk

Næstformand, 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: udstillin a racekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Jan Hoyer
Soroparken 8. 1.th., 4180 Sorø
Tlf.: 70 23 20 28
E-mail: kassere a racekatten.dk

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

Killingeliste, bonuspoint
Lone Rasmussen
Holbækvej 24 A, 4180 Sorø
Tlf.: 57 80 19 06
E-mail: killingelist a acekatten.dk

Præmiesekretær
Charlotte Engvold
Morbærhaven 17-16, 2620 Albertslund
Tlf.: 43 46 48 34
E-mail: b-charlotte@)"acekatten.dk

Hanne Nielsen
Nyvej 21, 4261 Dalmose
Tlf.: 58 18 86 59
E-mail: b-hannegracekatten.dk

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

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

Michelle Andersen
St. Valbyvej 253, st. 12, Gundsølille, 4000 Roskilde
Tlf.: 28 93 77 99
E-mail: b-rnichell u1racekatten.dk

Lis Nielsen
Grønningen 87, 4293 Dianalund
E-mail: s-lis@,racekatten.dk

Suppleant:
Gurli Petersen
Agervænget 25, 4293 Dianalund
Tlf. 58 26 51 26
E-mail: s-gurlrgracekarten.dk
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og "ikke-

En kat med husets allerstør t E z duelb h I' • .r. . s e ego. n Rat, er er afden overbevisning at alt sker til hane ag Imm er]armg b • 0 b · ' · "'· ,ygge, pa tre rune Siameserhanlwstrater på stribe)

En kat, der endelig lader stemmen gjalde på hojtryl?. efter 24 timer stilhed pga sygdom

Edn flt _all~ kattde, -: højlydt tilkendegiver at det er tid til at. stå op selt: om det er sonda
u si tngs- ag

En fortsat hunkattelinje hvor d k "b II d · r.0 •

mu d b t . e _vo sne ørn sta ig jar lov til, og elsker; at lege 1, illlinger med
n en egrave i mors maveslund

En flok killinge,; der kan bestige cowboybukser på et splitsekund

En mzh·ssemor, d~r kurrer bedre og højere afsine hillinger end de duer. der hvert år har rede i
vores anesportjern ,

E(''Dn flok hatte; der vil retur til huset efter at de lige er kommet ud i Ibbegården
et regnerJO ..... ")

En_ flok kræsne katte der siger til, '
hvis maden ikke falder i deres
smag

En flok flegmatiske katte, der er
aldeles ligeglade med naboens
store, sorte perser der så gerne
vil ind og lege med de tynde
gespenster

En flok hatte der udnytter al
plads på mit skød. Ren råhygge
kan sagtens være tre

En flol: hatte, der tager imod
med åbne arme nårjeg hammer
hjem. Hver gang og uanset
tidspunkt

Kirstens ønskeseddel julen 2004

Glædelig jul ønsker Kirsten Suna
og husets Siamesere

At forestille sig, at alle ønsker går i opfyldelse vi1
nok være for meget på en gang. Måske kan de "ikke
opfyldte" komme på ønskesedlen til næste år?
Her følger min "hemmelige" ønskeseddel for julen
2004. Og så ved jeg jo godt, at den slet ikke er
hemmelig mere - nu den er at finde i KatteMagasinet
- men måske kan andre blive inspireret?
Om ikke til denne jul, så måske til næste år!

De fleste fornøjer sig med at lave en ønskeseddel til
jul og fødselsdag. Det har ikke været nok for mig. Jeg
har to ønskesedler hver jul.
Den ene er tænkt til menneskene i min nære kreds.
Den anden er lidt mere "hemmelig".
Den er specialdesignet til mine siamesere i håb om,
at de vil være så søde, så de opfylder de fleste afmine
ønsker.

Julehilsen fra Siameserhuset
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Mette B. Rahm med sin Blv-pohol-kat os fine Dannebl'o,"sfla:;
på hinderne.
Foto: Lennart Borgstram

Det var all over gået mege godt de fleste sted '1' - og
der v ar en del danske nomin ,rino- r til ,1gPn efter.

Der bl \ røsret mnnze cisar 'tt r 00" druk · r >n
mass kaffe den dag. Alk modtes kun lige p{1 vejen,
og å vider i Iorlobet. om altid gtir do ~t: -rkr p'
di s store ud tillinaer. m n der var en rigLig god
stemning alle steder, Dommerne var i cl 1r s e · g
gav nogle gode shows ho · .ig. Ti en gik st.. -rkt osr
pludselig var d t slut med d nn dag. Vi hav le frit= L

vores CACE og var ov nud lykkelig '· DCL var I u lid
til at pakke kattene ned i tran -p rt kasser o kere
hjem mod hot Il t.

Søndag: Det tore hg skulle sta. Vi korte mod
hallen og var i ge aldigt humor - til rod, for at ,- r ,
kroppe absolut ikke var med på ideen om .ndnu en
dag pa udstillinz.

Vifiksatkatt"n,indiburcncib n oz nu b < dto
den store indkobsfest - inden selve Worl<l Winnern
skul! finde .

Det kan eller nok lige \" r a der bl v talt Euro
i alle lomm rne. Og da d t ndelige r sultat lå - gik
den vilde jagt på gode tilbud og tingglæde-køb©

Jeg nåede da komme hjem med et lille k latrerniljo.
som jeg ikke havde spurgt om der var plads til i bussen
(det havde jeg vist med vilje lige glemt at spørge om)
samt en lille pude til den ene af transportkasserne.

Da alle indkøbene var overstået, fandt vi pladser
til World Winner showet. Vi sad på første parket - og

15

den lille mand og parkere bussen et stykke fra hal
len og slæbe alle tingene ind den vej igennem.. Nå,
men så fik vi da også lidt frisk luft - det stormede en
halv pelikan - så vi var friske da vi nåede hallen og
dyrlæge indtjek.

Alting gik hurtigt og glat- og ingen stod i kø i mere
end et par minutter. Der var to haller - en til show
og stande, og en til alle kattene. Det var faktisk en
rigtig god ide, for så kunne de køre det store show
uden at alle kattene lå i buret og blev nervøse over
al larmen.

Der var bare lige et problem - der var ingen bur
plan. Næh, her var det op til en selv at finde lige
netop dit eget bur i den meget meget store hal. Nå,
men efter lang tids søgen efter burene, fandt vi dem
endelig og et lys gik op for os ... for på burrækkerne
var der sat danske flag op... Ja, det var flot - men det
havde vi altså ikke lige gennemskuet.. - men nu var
det jo også tidligt, ikk'!

Vi fik sat kattene ind i burene og så skulle vi
finde ud af hvem vi skulle have som dommer. Her
opstod der kun et problem - og det var, at der ikke
var kommet nogen dommerfordeling endnu. Den kom
først 10 minutter før vi skulle til bedømmelse. Se,
det var ikke noget der huede os danskerne - som jo
nok er "lidt" forkælet hjemmefra, med annoncering
af dommere, i hvert fald 1 uge før selve udstillingen.
Men vi overlevede og fandt frem til at vi skulle have
vores favoritdommer til Voyager. Vi, Peter og Lene,
var taget af sted med et formål - at komme hjem med
et CACE.

Kataloget var også et kapitel for sig - det var
nemlig delt op i farver og mønstre. Før t jublede
vi alle, for vores katte stod alene - men da vi så fik
nærlæst kataloget - kunne det eller nok være at
smilet forstummede lidt.. Og så blev der ellers bladret
i kataloget - så man kunne se hvor og hvem der var
modstandere.

Det var egentlig en lidt spøjs måde kataloget
var sat op på, men det var da også okay.. så ingen
yderligere kommentarer til det.

Det var nu tid til at showet skulle åbnes - så vi
havde fået fundet nogle gode pladser, hvor vi kunne
se det hele. Scenen var lidt bar - ingen stor pyntning
af scenen. Men nogle forbandet flotte pokaler som
mindede meget om de gamle romerske vinflasker.
Jeg så straks billede for mig - en romer der ligger på
sin divan får vindruer i munden samt kænket vin
af de vanvittige store karafler ...

Det er den måde jeg bedst kan beskrive dem©
Dommerne blev præsenteret og alle dommere.

specielt de danske dommereAnnika Hogberg, Jørgen
Jensen og Dorte Kaae, fik kæmpe bifald ... Festen var
startet og vi var alle helt oppe og ringe. Og vi var
meget stolte over vores danske dommere - rooligans
til spidserne var vi!

Nu skulle bedømmelserne starte og vi fløj til hver
sin afdeling. Det var først da de fleste bedømmelser
var færdige, at vi kunne høre hinandens resultater.

gardiner og lign., i den store
stil op til denne tur.

Fredag morgen klokken
04.45 mødte vi Sanne,
Per, Jeppe og Karina på
parkeringspladsen i Røn
nede. Bussen (8 personers)
var også festklædt med flot
te dannebrogsflag på nak
kestøtterne og selve bussen
er rød- så der var altså dømt
røde/hvide farver på turen til
Wien©

Vi satte os ind og den lan
ge tur til Østrig startede for
alvor. Vi kørte ned til Dres
den, kørte over passet ind
i Tjekkiet. Igennem Prag

Det var blevet tid til Verdens
show 2004. Denne gang skul
le dette store show afholdes i
Østrig i den flotte by Wien.

Vi var 6 deltagere som
havde besluttet os for at tage
af sted til denne store udstil
ling og suveræne show.

Kattevasken var
overstået og nu stod det så
på at pakke alt ned. Tingene
til kattene på hotelværelset,
fyldte ligeså meget som vores
egen bagage til to personer.
Samtidigt med dette skulle
trolley'en med udstillings
udstyret også pakkes. Der
var blevet vasket tøj, bur-

Worldshow Wien 2oo4 videre ned til Jihlava og
og ·1 Ø t ·• over gr·ænsen t1 s rig.sa . • •
Klokken 21.30 stod v1 ~a _Pa
hotellet . og vi var altsa lidt
mindre kønne og friske at
se på . end da vi startede
turen!

Op på hotelværelset og
installere kattene, so~
havde været upåklagelig
stille på turen. Ikke en lyd
var der kommet - måske en
lille snorkelyd, men ellers
stort set ingenting. Kun
lige da Voyager alias Bølle
havde lavet stort på bakken
og bestemt ikke vill~ dele
transportkasse med sme ef
terladenskaber. Så kom der
lyde fra den unge mand - og
vi kunne ikke misforstå dem:
"Ud med min bakke - jeg vil
ikke dele rum med sådan

t linoge ....
Klokken var blevet mange

og vi skulle tidligt op næste
dag, da det store slag skulle
stå. Så vi drak lige en kop
kaffe og sagde God nat!

Lørdag: Næste morgen
stod vi op tidligt og gik ned
og spiste morgenmad. Det
var så her at Per's mobil
ringede og i den anden en
de kom der besked fra en
anden bus, som også skulle
til Wien. At de først lige val'
landet klokken 05.30 i Wien
- og alting var gået skævt.
Se det er en anden historie,
som kræver meget mere
skriveplads. Men de stakler
- hvor vi følte med Jer®

Tiden nærmede sig af
gang til den store hal, og vi
kørte derudaf. Vi kørte for
kert en enkelt gang - men
ellers fandt vi hallen. På
spisesedlen stod der at man
kunne køre op og aflæsse
bilen - men da vi ville ind
og sætte os selv af, stod der
en meget forkølet østriger
med polypper og nasallyde
og sagde at det kunne vi be
stemt ikke ... Så vi måtte føje

Intensiteten
lyser ud af delle
billede, laget i
Luigi Comorios
ring.
Foto: Lennart
Bergstrom
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Af
Lene Glem,
Coogans
MaineCoon

Den danske lejr i
Wien. Lene Glem
sidder vderst til
venstre



Jorgen Jen en dommer honcentreret i Wien. Foto: Lennart Bergstrom
de danske flaz var klar til at blive kan jo aldrig vide. For det er jo et
luftet.

0

fantastisk panel af de forskellige
Den første kategori startede - landes utrolig flotte katte.

Siam/Orientaler. Men vi blev ikke snydt - for den
Den første danske World kom hele to WW'er til Danmark i

Winner som sørgede for et dansk denne kategori. Under stor spæn
jubelskrig. var WW04 Haslunds ding og vild begejstring blev Wy
Zoya. topitlock Kingsley Schakelbolt

Vi fløj op af stolene og klappede, JW udråbt til WW0~. Og he1~ må
mens vi jublede i vilden sky.. Det jeg indrømme, at mme flag .1~ke
var bare så flot! Kæmpe stort kunne tage flere luftture. Sa Jeg
tillykke skal der lyde herfra© stod bare med to stykker plastic

Der blev holdt en pause og der og viftede med dem.. hmm - men
var lige tid til lidt mad og et toi- heldigvis reddede Helle ~ig ?g gav
letbe øg. mig et nyt dansk flag, sa VI kun-

Så skulle der findes bedste hus- ne vifte videre. Igen måtte vi føle
katte . han og hun ... Tja, hvad gåsehuden og Kong Christian stod
kan jeg sige - endnu en gang endnu en gang ved højen ~ast©
måtte det danske flag hejses Og her skulle man sa tro at
med skrålen og Kong Christian festen sluttede - men nej, vi måtte
i højtaleren. For her blev det endnu en gang op af stolene med
nemlig igen en dansker som løb viftende flag og vilde jubelskrig.
med World Winner titlen - WW04 I ungdyr blev vi endnu en gang
Troldepilegaarden 's Shangri- beriget med en danskWW - nemlig
La. Et kæmpe tillykke skal lyde WW04 Chimera s Haze of Love.
herfra" Det var helt vildt! Og endnu en gang måtte Kong

Det var blevet tid til den sidste Christian vandre ud ved højen
kategori, og her var vi jo som mast og stå©
emilanghårsopdrættere meget Aldrig har jeg oplevet noget så
spændte på udfaldet. Der var vildt - og så fantastisk. Stemning
nomineret rigtig mange danske var fantastisk dejlig og alle smi
katte - så vi havde en forhåbning lede, så det ingen ende ville tage.
om, at der måske skulle falde en Nu skal jeg ikke glemme at
enkelt verdensvinder, men man sige, at vi fik endnu en WW04

- opdrættet af Allan o~ Syl~ia
Outrup, og bosidde_nde 1 Italien
WW04 Vita Viola V1gona de Per-
sefelis.

Et kæmpe tillykke herf:a ~ka
0
l

lyde - det var super godt gaet. _Sa
. 1 beskedenheden syntes Jeg
1 a . h f.
godt, at vi kan sige, at v1 H~r ~~t
6 xWW04 til Danmark... ip lp
Hurra©

Stemningen var kanon og stem-
merne var hæse til sidst. Vi skulle
nu sige tak for denne gang og dette
med et farvel til dommerne. Igen
vild jubel da de danske dommere
kom på scenen. Ja, kan man være
andet en stolt og i overophedet
tilstand efter et så flot show med
så mange danske WW. Det mente
vi ikke og havde da også svært
ved at acceptere at showet nu var
forbi.

Vi pakkede vores begejstring
sammen og måtte forlade hallen
klokken 18.00. Turen gik rundt
for at lykønske de mange WW04
- og pludselig var klokken mange.
Vi kunne forlade hallen med alle
vores nyindkøbte ting samt katte,
som var lettere begejstret for at
det var slut.

Turen gik tilbage til hotellet.
hvorefter vi gik ud og spiste. Tid
ligt i seng for at stå tidligt op igen
- da bussen nu satte næsen mod
Danmark.

Det har været en helt fantastisk
oplevelse og vi har mødt mange
nye udstillere på tværs af det
store verdenskort. Det har været
sjovt at få sat ansigter på dem som
man i tidens løb har haft skriftligt
kontakt med - og det har været en
så god oplevelse, at turen til World
Show 2005 i Biella, Italien er ved
at blive arrangeret.

Her skal der dog lige laves et
pitstop med overnatning - så turen
ikke bliver for lang for vores kære
katte. Det er trods alt en lang tur
for dem.

Og også for os, de svært gamle
ejere ... ©

Det hele begyndte egentlig d. 04.
november 2003 hvor vi for første
gang så Wytopitlock Kingsley
Shacklebolt, aka Buller, opdrætter
Anette Becker og Jørn Hansen.

Anette ringede d. 03. november
og sagde, at nu havde Nuffe, aka
GIC. Wytopitlock Fair-y-Nuff, født
4 dejlige killinger. Vores nysgerrig
hed er stor og dagen efter drog vi
til Herning for at se de små killin
ger. Og vi skulle jo ingen ny killing
have©

Vi fløj ind til killingerne "med
overtøjet på", det var der slet ikke
tid til smide.. (Nysgerrig? Os? Nej)
Straks tog jeg Buller op, ene hane i
kurven mellem 3 skønne tøser.

Sad der med ham - han var
det skønneste jeg længe har set.
Kiggede på min mand og samstem
mende sagde vi til Anette, at ham
måtte, ville, skulle vi bare eje!

Stor var vores glæde da vi hen
tede ham. Heldigvis bor vi ikke
langt fra hinanden, så Anette og
Jørn fik ikke fred for os de kom
mende 12 uger.

Bullers positive udvikling fort
satte, og glæden var stor, da vi i
august 2004 kunne fejre ham som
Junior Winner. Kan det nu blive
større? Sikke en oplevelse, at prø
ve det. Det var bare ufatteligt og
så skønt.

Fristen for tilmelding til WS
nærmer sig, da arbejde gør at
ingen af os kan tage fri, er gode råd
dyre. Han var jo kun lige blevet 1
år. Skal han med? Kan han klare
sig nogenlunde? Og tusinde andre
spørgsmål trængte sig på.

MEN, han blev tilmeldt. Pia
Højlund Thomsen (Pitho Maine
Coon) tilbød sin hjælp, da hun vil
le derned.

Og det er vi hende usigelig tak
nemmelige for. Uden hende, var
alt dette ikke sket.

Dagen oprandt hvor han skulle
af sted, vi fik ham afleveret og

kunne nu bare vente, og vente, og
vente, og vente og...

Turen derned havde været
slem. Det er en næsten en historie
for sig elv, men efter næsten 24
timer kunne de trods alt få sig ind
logeret på hotellet.

Vores mavepine ER startet.
Man må sige, at det var mod
bydeligt at sidde hjemme ved
telefonen. Mobilen var varm af
utallige sms'er. i 'lan kunne slet
ikke koncentrere ig. gik bare
frem og tilbage. selvom der var va -
ketøj. rengøring etc. etc. å kunne
de være det samme. Jeg fik intet
serie t lavet.

Så kom forlø ningcn - op
kaldet fra \ ien. Buller havde
fået it certifikat. Del var alt.
hun havde at ige d nn gang.
RGHHHHHHHH, mere mave

pine. Han skulle v l op og kæmpe
om BIV'et også. Jeg vid. te sodt

nok. at der var nogle kønne kat
te imellem der a det ville blive
svært!

Stadig ente. vente o vente...
Normalt er weekenden slut næ ten
inden den er begyndt@

Ikke denne weekend. Vente.
vente vent ...

Telefonen ringede ia n. J g - oc
med den omklamr t i hånd 1. o~
var næ t n h l tak an det. Jeg
var ved både at t:. be te! fon 'n
og kunne knap sige noget. Om
jeg mon var tilfr d, m d BI · og
NOM. purgt Pia. 0. ·?'.'? H le: d:
op, ikk t resul at.

ondaz n gik mege L nasomr.
cencshowc Ior .mil.mgh: n·; Ile

forst starte kl. 16.0
Er nogen mo klr.r ver l 'or

langsomt ~·a lan n ..:.c nd· g kan
gå?

:vr n klok] n bl V 16.00. 0~ l<
d n , [l r c( . 1 '. :') huh)mn els n

At deltage og få en WW04 hjemme
fra sofaen
Om følelserne da DET sker
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Buller i en afslappet stund hjemme i haven
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Buller med sin "reeeruemor'Pia Thomsen i Wien. Foto: Lennart Bergstriim

AfDorteKaae

-~-J .
De dan ihe dommere der repræsenterede Danmark i 1\.'icn: Jcirgen Jenser har et ~l)d{
greb i til ·enstre Annika Hogberg og til hejre D srt« Katu:

tadigvæk stod i København. De taxa haufforer abcnb, n ikke var
var selvfølgelig helt sønd rknus t , int r' q r c i ru ,\-; t~ . ::-a d0
de vi te ikke, hvornår katten ville vid" te ikke.'. hvor ' skulle korc
komme ell- r om de overhov cl t hen. i fil en lill sightse aing. men
ville dukke op i tide. Stor var katteudstilling ~a \-i ikko oge
der glæde ~ lvfølgelig. da en til. De pengene' var lir igt . va ·
taxa ankom med alle katt Ir dag der endelig en chau Io ·. de. L.1d
aften. Sikken opl , 1 e. u l af al rin ' Lil ceui 'nlcu. ~:1 vi

Samme fredag aft n var der nåede da at komme til abr ingen.
middag for os dommere og for men den var allizevcl :, kvarrr-r
ud tillingskommiteen. Det var Iorsinl L. SJ. d gjord' i ·kL' d 'n
ganskehvgrreligt.menefterhånden tor .. kad . V-.. rrc v.u det Io · -t
kunne vi godt tænke os at vide. domm re, som sin pclt hen blev
hvad vi kulle domme dagen efter. smidt ud a taxi n. da do · il· ke var
Det er jo altid inter s ant at ·ide, fl rep nge al kure for -1 r ·tod d,
om det er den ene eller anden midt på gaden uden at vide h or
race. Dommerfordelingen, ja d n do var. De blev dou s' 'l'' he 1t 't
var ganske enkelt ikke færdig. af 'n anden taxi.
og da jeg gik i seng ved midnat bning 'n b 'to li at prr s .ntcre
arbejde de stadigvæk på d n, -å domm rne. tor a · l il de dansl e
det forklarer, h\ orfor ud tillerne ud ·tiller . ina n var i tviv om. at
heller ikke kunne få den om mor- Danmark vur o·odt r præs riter t.
genen. for der bl ,v vink t. klapp t oa

Transporten fra hotell t til nag l. da vi :3 dansker blev budt
udstillingshallen var n mule velkomm n. Hereft r kunne vi
alternativ. Der var bestilt taxier endelig begynde at dømme vore
til os alle, de blev betalt på for- katte.
hånd, så alt burde være i orden. Som Kategori II-dommer var
Chaufførerne fik at vide, at de det igen n alternativ opleve} e.
skulle køre til katteudstillingen, Alle katte, der normalt dømmes
problemet var bare, at Wiens i grupper var her blevet inddelt
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Verdensudstillingen i Wien - set fra
en dommers synsvinkel

Slogan'et for dette års ver
densudstilling var "Die schonsten
Katzen der Welt''. Denne specielle
udstilling, der kun holdes en gang
om året i FIFe er den mest presti
gefyldte af alle, den som man ser
frem til med glæde, spænding og
store forventninger. Dommerne
forventer de smukkeste katte fra
hele Europa, udstillerne ser frem
til hård konkurrence, opdrætterne
venter spændt på, hvad nyt der
er. Alle forventer en udstilling ud
over det sædvanlige, ekstra flot
udsmykning, ekstra show, ekstra
festligt - kort sagt, alle forventer
en udstilling ud over det sædvan
lige.

Blev det så den store ekstra
vagante udstilling? Både ja og nej.
Nu er vi alle temmelig forvænte
med sidste års kæmpeshow i Bel
la Centret, hvor alt var stort, og
hvor mange mennesker havde
arbejdet meget længe og derfor
fået organiseret det meste ret
fornuftigt. Derfor vil alt meget let
blive sammenlignet med sidste
år, og så falder sammenligningen
bestemt ud til Danmarks fordel.

Som dommere boede vi på
Hotel Holiday Inn - et ganske
udmærket hotel, hvor jeg som
ikke-ryger desværre var blevet
placeret i et rygerværelse, og det
levede virkelig op til sit navn!'
Det løste sig dog morgenen efter,
da jeg fik en andet værelse, så
nu var det igen muligt at trække
vejret normalt. Netop fredag før
udstillingen valgte SAS at gå i
strejke- puha - godt at vi 3 danske
dommere Jørgen Jensen, Annika
Hogberg og jeg selv havde valgt
at flyve med Austrian Airlines,
som var en del billigere. Værre så
det ud for flere norske og svenske
udstillere. Fredag eftermiddag
mødte jeg en flok fortvivlede nor
ske udstillere på hotellet. De var
blevet booket om til Austrian
Airlines, men da de ankom til
Wien, fik de at vide at deres katte

Dorthe Raunsbæk
Doanto's Maine Coon

kan stadig ikke helt forstå det,
følelserne fik frit løb og man er
slet ikke sig selv.
Jeg kan slet ikke beskrive

alle de tanker og følelser man
gennemgår, det er ubeskriveligt,
og... Der er mange sorte pletter©

Jeg vil til sidst takke Pia Høj
lund Thomsen som gjorde det
hele muligt. Hun gjorde et kæm
pe arbejde og vi er hende evige
taknemmelige, for hendes hjælp.

Tusinde tak tilAnette Becker &
Jørn Hansen, Wytopitlock Maine
Coons, som har lavet denne vidun
derlige dreng.
Jeg vil også på falderebet tak

ke for alle de skønne mails, knus,
hilsner, blomster, rødvin, og
chokolade ....Tak til alle© Ingen
nævnt, ingen glemt, jeg har stadig
sorte pletter i hukommelsen!

ved ikke helt om det er sandt,
hvad jeg tudende fortæller. Pia
skal på scenen og vi må afslutte
forbindelsen.

Så får jeg atter kontaktet
Anette, som stadig sidder uvidende
og tænker på mit underlige opkald
til hende. Vi bliver ret hurtige
enige om at det skal fejres og hun
vil komme.

Jeg vil skynde mig i Brugsen
efter rødvin, skynder mig i sutsko,
mobil i hånden, tårerne løbende
ned afkinderne og af sted uvidende
om min tilstand, som nærmest må
betegnes som lettere ustabil.

Fandt rødvin, op til kassen,
smed både rødvin, bilnøgler og
mobil op på båndet. Tænkte godt
nok at ham ekspedienten kiggede
lidt underlig på mig, det var først
på hjemvejen, det hele gik op for
mig.
Jeg må virkelig have lignet

noget der er løgn, og kan lige høre
snakken. (Vi bor i en lille by). Vi

har nogle sorte pletter fra den
søndag) ringer jeg Pia op på
mobilen for at høre hvad der sker.
"De bedømmer stadig", siger hun,
"men )JU skal de til at stemme".
Jeg sporger hvad nummer Buller
har, hører i baggrunden speakeren
sige nummeret, samtidig med at
en masse mennesker incl. Pia
skriger ... Jeg skriger også uden
at vide over hvad. Forbindelsen
blev afbrudt...

Jeg aner simpelthen ikke, hvad
der skete. Jeg rendte rundt med
både en mobil og trådløs telefon,
ringende Anette op. (Har jeg fået
af vide, jeg kan simpelthen ikke
erindre det) Får både forbindelse
til hende og til Pia, siger tilAnette
at jeg ringer senere, som sidder
underlig til mode i den anden
ende og tænker: "Hvad hulen
sker der"?

Pia råber: "Tillykke han er
WW04". Jeg tuder og danser,
Tonny glor underligt på mig og
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04 GIP. da IA r:
Opdr. & ejer: ·
Connie Barawiec 1ens Has n

••••••!·~·
ROYALC~NIN
VIDE - - OG RESPEKT

/eimedt tLI n [ærerip cfag!

JYDS.

Tilmelding: Se -esr 5. januar 2005 til nyrup@- sot o, __, 1 r
til Pia lvr o If . 9752 1480.

Pris: Kr. 100,- pr. person. Der S'dl be,a1e, forud for 3~ t.J.
melding er gyl 19 pa konto numm r: Re . 77-0, ~t I 13349-8
(Jyske Bank, S~1ve - Ejer: JYRAK ermnar)
Prisen indbefattsr en o' / vand g 2 s\ . s arre roe! ti, ir .
kost a-nt affe / t e

JVRAK og Roy
inviterer til katte--.,"Y"ljinar!

Lørdag den 15. januar 2005 i Tils Sognegård.

Program:

10.00 - 11.30 Tidlig neutralisation af katte
Altid et varmt emne blandt opdrættere! Kom og hor, hvad dyrlæ
gen har at sige om emnet! Vi får besøg af dyrlæge Jorgen Mikkel
sen, Åbyhøj Dyreklinik, som har adskillige ars erfaring pa område .

11.30-12.15 Frokostpause

12.15-13.15 Royal Canin foredrag
Veterinærsygeplejerske Anja Bonde vil fortælle om Royal Caruns d
sygdomsdiæter. Ste ·: Tilst S 1eg ru cl Ari u

13.15-15.30 Virusinfektioner i katterier
Dyrlæge Stig Feldballe, Skovlunde Dyreklinik kommer og fortæl
ler hvad enhver opdrætter bør vide om virusinfektioner - f.eks. FIP,
chlamydia, calici og herpes. Du har garanteret hort om dem - men
hvad gør du, hvis dit katteri en dag bliver ramt?

To Danske Verdensvindere fra Wien

V\fW04 IC. Rexkwizit's Raven of Bodwin, CRX grp. 1
Ejer: Susanna Toldi Bugge

den helt store Wieneraften med
levende musik og optræden. Det
blev til lidt disco og en enkelt
tale. Desuden fik alle udleveret
en CD med Strauss Kaiserwalzer
sponsoreret af Royal Canin!!! Det
var så den gallamiddag!!!

Søndag var så "dagen", hvor det
store slag skulle stå. Igen var den
danske roligan-skare på plads på
første række. Det var bare super
at være med, altid glade danskere,
der heppede, flagede og ikke
mindst glædede sig sammen og
havde det rigtigt hyggeligt.

I kategori III lagde vi ud i fin
stil med at hjemtage den første
verdensvinder på fertil han.

Herefter blev det til en verdens
vinder for huskatte.

I kategori IV gik vi hjem med
verdensvinder på kastrat hunkat,
og så kom kategori II- den største
og mest spændende. Nej, hvor var
det bare spændende, både voksen
han og ungdyr gik til Danmark.

I alt 5 danske verdensvindere
- det var bare så flot. Hele udstil·
lingen var reddet, og det var bare
rigtigt dejligt at være dansk.

Næste år hedder det Biella i
Italien - vi ses!!!

normalt ikke tillader ejerne selv
at præsentere kattene her. Alt gik
fint med bedømmelserne, vi havde
ikke mere end 45-50 katte hver,
bortset fra 2 italienske dommere,
der af uransagelige grunde havde
fået tildelt 70-80 katte (de havde
bare mega-travlt). Alle nåede dog
at nominere inden udstillingen
lukkede.

Lørdag aften var der galla
middag. Jeg havde forventet

Dorte Kaae på "arbejde" under Best In Show i Wien. Foto: Lennart Bergstrom
efter farver. Det betød, at f.eks.
FO og MCO var sorteret efter

farve og mønster. Først kom alle
NFO n 22, så NFO n 23, derefter
JFO n 24 og så de blåtabby fordelt
på samme måde. Det var rigtigt
"hyggeligt" at skulle til at sortere
efter klasse i stedet for. Ydermere
var der kun 1 steward pr. dommer,
og flere af dem havde aldrig prøvet
det før, så det var lidt specielt for
en verdensudstilling, idet man

Albert Kurkowski ser nærmerepå en Exotic. Foto Lennart Bergstrom



Huskat WW04 Troldepilegaarden's Shangri La
Ejer: Nikie Parry, Danmark
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WW04 GJC.IEP. Noble Pendra ton ojRubieou, . .\! n
På nahhen af ejer or 11 1 iuje, Norge. Foto: Lennart Bcrgrtrtim

FejringafW1,V04JC. Rexkuuzit's Ra1:e11 of Boduiin, Fra rens'rc:
May Loftunger Klein Sccriue u a1111a Bugge (ejer). Hanne
Hende & C:'citie Lo .;id, all; i;-a Danmarh

0

Kategori III

Voksen han
IC. Rexkwizit's Raven of Bodwin, CRX grp. I
Ejer: Susanna Toldi Bugge, Danmark

Voksen hun
SW04 IC. Piupaws Clarabelle, CRX grp. II
Ejer : M. Aha & H. Tepponen, Finland
Kastrat han
GIC./EP. Noble Pendragon of Rubicon, SOM n
Ejer: G. Vinje, Norge
Kastrat hun
CH./PR. Celine Dion von Ebenthal A, BRI c
Ejer: P. Dworan, Østrig
Ungdyr
Bonobo aus Abusir, ABY n
Ejer: C. Kappel, Tyskland
Killing
Igraine degli Elfi, DRX grp. VII
Ejer: L. Manunta, Italien

Kategori IV

Voksen han
GIC. Arhantin Finnish Khan, SIA n
Ejer: M. Loferer, Østrig
Voksen hun
A Lang Thai's Wizardry, SIA n 21
Ejer: H. Lang, Østrig
Kastrat han
WW0l/02/03 EP. Kattilan Ilmari Itåinen, ORS n 25
Ejer: A. & K. Tainio, Finland

Kastrat hun
GIP. Haslund's Zoya, SIA n
Opdr. & ejer: Connie Barawiec & Jens Haslund,
Danmark

Ungdyr
Kattilan Secrut Weapin, ORS ns
Ejer: N-M. Luoto, Finland
Killing
Sweet Cats Tuff N Nuff, SIA a 21
Ejer: R. F. J. Houtepen, Holland

Huskatte
Han
Romeo
Ejer: K. & M. & S. Laine, Finland

Hun
Troldepilegaarden's Shangri La
Ejer: Nikie Parry, Danmark

Ungdyr:
Chimera's Haze of Love, MCO a 22
Opdt: .
Mette Jensen & Anders Lorentzen, Danmark
Ejer:
Anette Becker & Jørn Hansen, Danmark

Killing
Hispanocoon Jeanie, MCO f 22
Ejer: H. Spahn, Spanien

Kategori li

Voksen han:
CH. Wytopitlock Kingsley Shacklebolt, JW,
MCO a 22
Opdrætter:
Anette Becker & Jørn Hansen, Danmark
Ejer:
Dorthe & Tonny Raunsbæk, Danmark

Voksen hun:
SW04 GIC. My Maine av Persicum, MCO f 22
Ejer: G. W. Sørenssen, Norge
Kastrat han:
EC./IP. Krishna von Achor, SBI n 21
Ejer: G. Kamber, Schweiz
Kastrat hun:
SW04 EC./EP. Tassajara's Christa, DM,
NFO n 09 22
Ejer: K. Kronvall, Sverige

World Winners 2004
Kategori I

Voksen han
IC. Maradan-A-Grinch, PER n
Ejer: L. Garcia, Spanien
Voksen hun
CH. Maradan Sal y Pimienta, PER g
Ejer: L. Garcia, Spanien
Kastrat han · B · PER d
WW99/00 EC./GIP. A Pierre de Magie acio,
Ejer: H. Kavan, Østrig
Kastrat hun c r PER ns12
PR. Vita Viola Vigona de Persete is, k
Opdr.: Allan &_ Syl~a Outrup, Danmar
Ejer: G. Saronm, Italien
Ungdyr
Candirand's Romance, PER f 03 23
Ejer: R. Buttner, Østrig
Killing
Campina di Garda, PER n 33
Ejer: K. Bayer & A. Franz, Tyskland

Connie Barawiec & Jens Haslund med deres verdensvinder.
Foto: Lennart Bergstrom

I

Præsentation af dommerne i Wien. Foto: Lennart Bergetrom
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FIFe udstillinger set af en dommer fra
"down under"
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er fra. 0 da det aik op fo · ! a ~
·i fakti k ,r fra Tasmai it 1 o<'" hur
boet i Hobart (min mand ejede pa
et tid punl l et hu· i Tar oria. som
er en for 'Lad til Hobari . som r
b_ - n kro prinsesse .\Iary 10 ' · e ·).
-a gik der t lys 01 ro· chauffor >n'.
Og ja. nn t urligv is m a t r _ han
spørg om vi k nd 'i' hende. nej,
\'i kend r ikke her de m 1 \,i nar
modt hen le f r OO' :· cdrno:. v d cl
s l I ab for t par ar siden .... J 'g
kan 1 u ~e det for mig, chau "foren
har ha ~1 't hjem >l'll'r d. g '"'n-- dom
for, t fort· ,n sin kerne: 'Dug' n ,1·

aldrig hv "m j ,0· havd i ·o:'"n •n i
daal . 'ogl folk fra 'I'as mani ·n
som st n set var abos r il "\far.
i Hobart"!'

Vider il Ribe. som '1' 11 J jlir
by og JYR. Ts uds illing. Dorte.
Ole og resten af J'\'. '-AI : b J -1: T -is,
havd at en d jlig udstilling
op. som var vc lo iganis erct og
sternn ing en var helt i top. , I it
kæve JYRA l rus rninrlor mi
dagligt om nogle jl igc dage.
Grill-party ~t efter 1. dag a1· en
fanta st is k nindev· rdig aften
med jo og ballad og dan til
l ngt ud på natten. Som tidligere
balletelan er har jeg dan et med
mange gode dans re men Loui
Cos te har en måde at svinge
sine partnere på, som gør en helt
svimmel og ør af lykke · absolut
mindeværdigt!

Ribe? I mit tilfælde satte mine
gode venner fra Oslo, Eva &
Erling Minde sig i bussen og kørte
til København. Man skal b ternt
ikke underkende Eva & Erlings
positive indstilling for pluds lige
forandringer, de er både sjove og
spontane. Og vi ha de nogle sjov
dage hvor vi hyggede o ammen.
spiste nogle dejlige frokost r
og middage og eller dr v g k
med diverse københa nske taxi
chaufforer som stadig var i "Marv
mode".

Med til hi t o rien horer at
Erling aldrig gar udenfor uden
sin "Crocodile Dundec" hat. sin
haj-halskæde og in 1- hirr d ~r
viser et kort over Au tralien= han
er virkelier en Au traliphil'

Da vi tog vore første taxa for
at slippe for d n våd danske
sommer, satte min mand itr ind p"
for ædet ved siden af chaufføren
og naturligvis kom pørg målet:
"Hvor er I fra"? Min mand agde
det som det var - ustralien - og
dette blev naturligvis for tærk t
og understreget af den norsk
"Dundee'' Erling på bagsæd t.
Erling har en ikke helt ren au
stralsk accent men det blev vist
ikke bemærket af den benovede
chauffør!

Da først Australien var sat på
kortet for konversationen. blev
chaufføren naturligvis nysgerrig
og ville vide hvor i Australien vi

5 mdr. gammel brunmas/æt Siameser fra Au tralieu som viser den typiske lunedform
ogprofil for australshe Siame ere

Nå, tilbage til Burmeserne:
Jeg havde på denne udstilling
lejlighed til at se en bred varia
tion af hovedtyper. Fra den ty
piske "europæiske" type over til
noget som bedst kan beskrives
som gennemsnitlig amerikansk
type, ikke ekstremt, men klar
amerikansk type. Standarden inde
holder stadig ord og fraser som
"tapering" og "wedge" (dog en kort,
afsnuppet kile) og øjenform kravet
har ikke ændret sig synderligt gen
nem årene.

Da nogle af de amerikanske re
gistreringsorganisationer nu har
godkendt "European" Burmesere,
kan jeg allerede nu forudse et
problem ude i fremtiden, når de
2 typer af Burmesere (European
- eller måske endda skandinavisk
- og amerikansk type) begynder
at nærme sig og ligne hinanden
meget, så bliver det svært at
adskille den europæiske type fra
den amerikanske ditto. Jeg håber
at jeg tager fejl. Hvis man ser bort
fra den fælles historiske baggrund,
så har de 2 typer gennem årene
udviklet sig væk fra hinanden
så vi i dag egentlig står med 2
individuelle racer med hver sin
standard. Personligt håber jeg
ikke, at de 2 i fremtiden bliver
blandet så meget sammen, at man
ikke kan se forskellen på dem.

På samtlige udstillinger jeg
deltog i min "tour de force" var
der mange meget smukke Cornish
Rex'er - stilige, elegante og af
en meget, meget høj kvalitet. I
Finland fik jeg ikke lejlighed til
at dømme Siam & Orientalere
(hvor frustrerende!). Men jeg
så nogle flotte eksemplarer i
nomineringsburene, mens vi
ventede på at Best In Show kom
i gang.

23 år efter min første kolde
& våde afgang fra Finland til
Danmark, blev jeg helt senti
mental. Dengang mødte jeg i
Danmark nogle skønne og glade
mennesker som gjorde mine dage i
landet værd at erindre med varme
og glæde.

Men hvordan underholder man
sig selv i ugen mellem udstillingen
i Finland og JYRAK's udstilling i

nesker som jeg omgående
kunne lide!
Jeg var sidst i Finland i

l977, som en ung og grøn
dommer. furen var dengang
arrangeret af den australske
katte federation (ACF) og var
en del af en tur som kom efter
at FIFe havde optaget ACF
som fuldgyldigt medlem.
Jeg deltog som All-round
dommer i FIFe-terminologi.
Det var i november og det var
koldt, vådt og meget, meget
forskelligt fra Finland i juni!
Jeg er nu forelsket i Finlands
søer, lupiner, syrener og al
det andet som emmer af nor
disk sommer!

På denne tur, juni 2003,
var jeg ifølge mine dom
merkolleger den heldigste
dommer på udstillingen på
førstedagen.
Jeg dømte kategori III

og med den høje standard
af katte som jeg havde i
alle klasser, så var det ikke
overraskende at mange
af mine nominerede katte
vandt i deres respektive
paneler.
Jeg elskede specielt min

allerførste kat på bordet, en
meget smuk brun Burmeser
han - GIC. Jeka-Mis Wild
William. Hans muskler var
hårde som sten, hans tern·
perament var vidunderligt
og hans pels var silkeglat.
For at bevare den form som
han var i, kræver det mindst
100 fulde body-work-outs pr.
dag! Jeg lykønskede både
hans opdrætter og hans ejer
- han var i 200% kondition
og hans type? Uummm...
Han blev også BIS på anden
dagen. Jeg dømte også en
smuk samling Ocikatte og
en af dem blev BIS i sit pa·
nel, både på første og anden
dagen.

Mit eneste problem er -
hvor skal jeg begynde? Ved
begyndelsen ville nok være
en god ting!

Begyndelsen på denne tur
var i Finland ved et show ar
rangeret af Kes-Kis. Denne
udstilling markerede begyn
delsen af en række weeken·
der som jeg tilbragte sam
men med en række for mig
kendte ansigter som jeg var
blevet venner med tidligere,
gode dommerkolleger som
jeg også kendte fra tidligere
besøg og en række nye men-

Den brune finske Burmeser som Lesley uar så begejstret for,
viser "The Burmese stretch"

Marianne har bedt mig
om at skrive en artikel til
KatteMagasinet om hvordan
jeg som dommer fra "down
under" oplever at dømme på
udstillinger i en anden ver
densdel, især med udgangs
punkt i de udstillinger som
jeg dømt på i Europa i juni og
juli 2003 og det er med stor
glæde at jeg gør dette.

Mariannes ide var vist
også, at jeg gerne måtte
sammenligne og især se
forskellen på det udstillings
system som jeg er vant til
og så det I har i Europa.
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Top 5 kastrater
i kategori 3 på
en udstilling i
Australien



Det [orste australske "Open Style Show", ACFNational '93.
Ogja, det er et Dannebrog helt til venstre i billedet

største forskel ligger i hallens
opbygning og de grupper om
dommerne dømmer, desforuden
det faktum at på vores ucl tillinzer

b

skal kattene op i 2, 3, 4 eller endnu
flere ringe (læ : Certifika er kan
opnås i alle ringene kat en er
i) og al dette sker på 1-dags ud
stillinger.

For det første ville en au ·tralsk
udstiller aldrig nogen inde
tilmelde sig en ud tillinc. med
m i n d r de p å fcrh ån d kendte
na n ne på alle cl domm r der
skal domme i deres grupp fra
indbyd 1 en. Udstillerrie e · rneset• 0

s lekt ive' Så pa baggrund af len
forventede mænade til TI ldinsrcr.
kan n domm r være i viteret til
at domme gruppe :3 elle · m~ :kl:
gruppe 1 & 3, 'Iler l vis <let ren
lill udstillin . å bliver dot nier n
inviter t til a' domme all gn p
p rn (all-round dornm ,r). :i.\Ia
kan m dommer domme m .lle:
60 og 150 kat ,_ 111(:11 ·; har 11.c n
også fra kl. 0~.00 til 16.u0 d at
klar jobbet. husk vi - r i .ke
. krcvne be orrun Js 'r.

l hallen er d 'r u-f'o ·m de
ba - ~- I di -q~ base findes a alle
1 tilrn ldte kaLL i den aktu 11
klass . f.eks. all gruppe :j killinger
fi des i en bå ·. Dom rn rbo ·<l t
tur - abninzen af 1·Pt og bur n
funger r både s m udsrill -rbure
g som domm 'Tino-bure . Stole
.r illes op -n at udst illcrnc b n
sidde og ho re b dorn mc ls 'l'll'
og hver enk lt killing :} I tes p:1
dommerbordet og bliver b idornt
mundtligt af dornm eron.
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Lotte Borcli dommer på det [orste "Open Style Shou:" i Au .tralien,
ACF /1.ational 1993

dømmer efter, uanset om man
dømmer i Sverige eller i Italien.
Sådan er det ikke i Australien,
det basale er naturligvis det
samme, men klasserne kan variere
meget fra stat til stat og det kan
papirarbejdet også. Og som jeg
skrev tidligere, så har vi desuden 2
forskellige forbund med forskellige
standarder for de enkelte racer

'så der kan være meget store
forskelle. Men det er jo positivt
for det betyder at vi austral ke
dommere er i stand til at tilpa e
os forskellige udstillingsformater,
klasser etc.

På et tidspunkt dømte jeg 6
weekender i træk. men under 5
forskellige systemer: Mit eget
(ACF) FIFe, TICA. CF \. og i
New Zealand. Det er derfor. at I
som udstillere oplev r at jeg højt
refererer til FIFe tandarden, når
jeg dømmer i FIFe - jeg vil vær
100% sikker på at jeg har fat i den
rigtige standard, for Jere sk -ld!
Der findes ikke noget værre end
en dommer som enten kør r på
automatpilot eller som for ager
at fuppe sig gennem bedommel Er

ved at lade småting fra andre
forbunds standarder komme ind
i bedømmelsen af katte i et h lt
andet forbund!
Jeg vil her beskrive en typisk

australsk udstilling. Vi deler
kattene op i 3 ka .e go r ie r o a
desuden huskatte. Grupp 1 er
PER/EXO & sernilanghår, gruppe
2 er SWORS og gruppe 3 er alle
de andre korthårskatte- gruppe 3
svarer til kategori III i FIFe. D n

af forskellige årsager, er måske
den samme kat som kunne blive
BIS ugen efter. Uanset hvad, så
er jeg trofast overfor FIFe stilen
hos NFO'erne. Jeg var trods alt til
stede i Paris d. 29. november 1977
da FIFe GF anerkendte NFO'en!

Mht. Siameser og Orientaler,
så har I en anden stil end den jeg
er vant til at se. Ligesom Jer, så
forventer vi i Australien, når vi
ser på kattene, ikke at se noget
småt, skrøbeligt og vi har bestemt
heller ikke noget imod en kat af
en vis størrelse, naturligvis under
forudsætning af at katten er i
harmoni og velproportioneret. Jeg
tror at den største forskel er, hvad
der bliver regnet for moderne,
hvad angår hoveder i vores for
skellige dele af verden, på trods
af at vores standarder er nærmest
enslydende. (Med den undtagelse
at vores kræver at ansigt og
ører ideelt set udgør en ligesidet
trekant når katten ses forfra). De
katte som vinder hos os, tenderer
generelt mod at have mere dybde
i toppen set i profil, og måske også
mere dybde i hagelinien. Øjnene er
lidt mere skråtstillede og ikke helt
så dybtliggende. Men som mange
af Jeres katte er de muskuløse og
faste at føle på, samtidig med at de
stadig er elegant byggede katte.

Udstillinger i FIFe er meget
forskellige fra vores, på flere
områder. Når jeg dømmer i FIFe
så oplever jeg, at det som oftest
tager mig et par udstillinger før jeg
er inde i hvordan tingene gøres i
FIFe, processen og mekanismerne
er meget forskellige. Hos os
skriver vi ikke bedømmelser, vi
taler om kattene når de står på
dommerbordet - ikke at man
ikke også taler om kattene i FIFe
når de står på bordet, men man
skriver jo også en bedømmelse
enten efter man har talt om
katten eller samtidig med. For Jer
udstillere i FIFe er Jeres system
et enkelt og nemt tilgængeligt
system, men det er det ikke for
os som er gæstedommere, så I
må have lidt tålmodighed med
os. For en FIFe dommer er det i
90% af tiden det samme system
og det samme antal klasser man

Jeg kan iøvrigt forstå ~t _de
dommerborde som vi havde 1 Ribe
var helt nye og det var første gang
de skulle bruges i praksis. Jeg vil
gerne lykønske desig?er~n. af dem,
for at få bordhøjden lige 1 øjet! Selv
for en lille dommer som mig, fin
des der ikke noget værre end at
stå ved et for lavt bord i 2 dage og
blive helt krumbøjet, både under
bedømmelserne af katten og når
man bagefter skal skrive bedøm
melsen. Men disse var perfekte,
de bedste jeg endnu nogensinde
har prøvet!

Skovkatte er noget forholdsvis
nyt i Australien, og for at være
hudløs ærlig, så er nogle af de
katte som er blevet importeret
ikke ligefrem katte som har et
look som FIFe NFO-opdrættere
ville gå helt i bro over. Man skal
jo her huske, at disse importer
vil præge hvordan NFO'er vil se
ud i Australien i de næste mange
år. Desuden har vi i Australien
problemet at 2 forskellige orga
nisationer har 2 forskellige stan
darder og det kan blive et problem,
især fordi udstillerne og dommere
fra de 2 organisationer frit kan
bevæge sig og udstille/dømme i
dem begge.

ACF, som jeg hører til i, har·
taget FIFe standarden til sig
som den oprindelige standard. I
den anden organisation har man
baseret sig på CFA's standard, så
oplevelsen af hvordan racen kan/
bør se ud er meget forskellig i de
2 organisationer.

Nogle få opdrættere har kloge
ligt udvalgt og fået lov til at
købe smukke repræsentanter for
racen. Katte som også ville kunne
gøre sig i Jeres del af verden på
udstillinger, men sådan er det
desværre ikke for det store flertal
af opdrættere af NFO.

For at gøre det endnu mere
kompliceret, så har man ofte
besøgende dommere fra fjerne
steder til at dømme på australske
udstillinger og det bidrager jo
endnu mere til forvirring af
hvordan racen bør/skal se ud.

Den kat som jeg (og andre
dommer kolleger i Australien)
ville give EXl minus certifikat

sere og denne hunkat kan sagtens
spille med, men hendes øjenfarve
ville få mere end en herhjemme til
at løfte et øjenbryn eller to.

Jeg må sige, at øjenfarven er
en af den australske Burmesers
allerstærkeste sider og jeg ved at
adskillige FIFe-dommer kolleger
som har dømt i Australien, giver
mig ret, de har været meget im
poneret over netop øjenfarven hos
vores Burmesere. Egentlig tror jeg
at netop øjenfarven er den største
forskel mellem vore forskellige
dele af verden. Desuden, kunstig
belysning som der bruges meget i
Europa hjælper heller ikke og kan
give nogle spøjse øjenfarver. På de
fleste australske udstillinger har
man haller med naturligt lys.

Tilbage til MCO'erne. Jeg no
terede mig en del bump i profilerne
og måske ville det være noget
som racen som helhed burde se
lidt mere på? Vi ser dem bestemt
også her i min del af verden og det
er derfor jeg mener at racen som
helhed måske bør se på dette?

Men generelt set så var der
nogle imponerende katte blandt
de udstillede kategori II katte. Jeg
blev forelsket i den sortsølvtabby
m. hvidt NFO killing som blev BIS.
Sikke en dukke! Jeg mener det på
den mest søde måde overhovedet!
Super udtryk og jeg forudser en
rigtig god udstillingsfremtid.

Om lørdagen var det skønt for
mig at begynde dagen med at få
styret mit vildtfarvet Aby-fix.
Vores "for sjov" kat hjemme, er
en udstillingskastrat som deler
vores seng. Han er en vildtfarvet
Aby og jeg savnede ham helt
forfærdeligt!

Kvaliteten var rigtig høj i alle
klasserne, pelsene varvidunderlige
- korte, glansfulde og med det
rigtige snap. Nogle af Aby'erne
havde det som jeg kalder snyde
profil, dvs. at ved første øjekast
tror man at de har en kurve i
profilen, men i virkelighed har de
et bump på næsen, som giver det
indtryk.

I ringen ved siden af mig dømte
Francoise Milcent samtidig en trio
af selvsikre blå Abyer som enten
gik frejdigt rundt på bordet, eller
lå dekorativt på skuldrene af
deres 2 ejere og afventede med
fornøjelse deres tur til at optræde
på dommerbordet. Og når nu de
alligevel lå der på skulderen og
ventede, kunne de jo lige så godt
levende og aktivt betragte hvad
der skete i min ring og i resten af
hallen!

Maine Coon'erne som jeg
dømte var smukke og den enlige
Burmeser jeg havde (en chokolade
tortie) var meget raffineret, godt
typet, men stadig genkendelig som
den europæiske type. I Australien
har vi nogle meget smukke Burme-
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Felis Danicas postboks nedlægges

Ole Amstrup
Formand Felis Danica
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Titelblade til registrering af opnåede titler bør indsendes sammen med stamtavlerekvisitioner.
Hvis de indsendes separat sendes de til:
Felis Danicas stambogsfører
Annika Høgberg
Røjlehaven 52
2630 Tåstrup

Breve til Postboksen vil i en periode blive videresendt til Felis Danicas sekretær.

Af Inge No·d
på rapper '11. E anrl 'n st nrtcr
p· nt fra toppen af rapporten med
kr pp n. men I ag r .s.'. lig« l 1~ 'n
m cl. nu man alligev 11 har ojneno
r lt t der!

De enes t<: domme re. hvor det
vill v· re rvlat in nem l at lave
ma sk in l l c rap porte · h o ·. ·il
, ære ved d -'m der ''.._ [' otograf r r"
h le kai L0n for "refter ·1t fyld
rapportei ud Ira top Lil bund.

.J 'g Iorsi ,i1· god . is ... r mang
ny, udst illeres problem me ur
læse og for ·Lc.l rapport rrie. men
ud stillerne kan nlrid h nrc hjælp
i : k ret ariat er l lcr far rner

irfnrnc udstiller i/opdr. ttcre til
nt hjælpe.

Af Katrine Stilbo

udstilling samme weekend. derfor
vil alle have glæde af computerne.
At få computerne ud til hver klub
når de skal bruge . er for mig at ·e
et enkelt spørg mål om logistik.

Naturligvis ko ter det en vi
sum penge i an kaffel e, men
spørgsmålet er om ikke det er det
værd? Jeg syne det.

Hvorom alting er glæder jeg
mig til igen at komrn på ud tilling
med min mi ebom og få lov at
tale med alle -Ier andre "katte
tos er".

Men i de ringe hvor de lydlø. e
maskiner blev anvendt. blev
forsøget heller ingen ucce ·.

Ud over selvfølgelig at rap
porterne blev læselige. m n dog
ikke så detaljerede som for.

Først og fremmest skyldte
dette, at det faktisk tager længer,
tid, at udfylde rapporterne ma -
kinelt. Og, hver dommer har helt
sin egen måde "at angribe en kat
på".

F.eks. starter een med at kigg
på det generelle og konditionen. og
sekretæren skal så fylde rapporten
ud fra bunden.

Eiler forsøge at huske på, hvad
der blev sagt, når punktet nås

katte havde. Kun en enkelt gang
er jeg gået hjem med en dommer
rapport der har været læselig ...
Vi som udstillere har ikke megen
glæde af en rapport, der ikke kan
tydes. samtidig synes jeg der er
utaknemmeligt overfor dommerne
at ingen andre end dem selv kan
læse indholdet af en rapport som
de har siddet og udfyldt.

En måde at komme denne
problemstilling til livs på kunne
være at man i FD regi indkøbte et
antal bærbare computere. Ingen
af de fire hovedklubber afholder

Nye redaktører

Svar til Katrine Stilbo

Jeg har nu deltaget i 6 udstillinger
i forskellige katteklubber. Det har
været en fornøjelse hver gang. Et
stort stykke arbejde er blevet lagt
forud, under og efter hver udstil
ling. Tak til Jer der yder denne
indsats!
Jeg har oplevet 6 forskellige

dommere, og alle har virkelig gjort
et hæderligt job for at finde den
rigtige kat til BIV og nominering.
Alle de dommere jeg har mødt
har gjort sig umage for at jeg som
udstiller, skulle vide hvilke plusser
og minusser de syntes at mine

Dommer rapporter

"Det gør man altså iKennelkubben,
så det kan man vel også gøre på
katteudstillinger".

Problemet med de ulæselige
dommerrapporter er ikke nyt.

Der har været både forslag
og forsøg er gjort på at ændre på
dette.

For nu snart mange år siden
prøvede RACEKATTEN vel
villigt at imødekomme dette
ved forsøgsvis at anvende en
ringsekretær, som maskinskrev
dommerrapporterne.

I de ringe, hvor det var gam
meldags larmende skrivemaskiner,
der blev anvendt, var dette selv
sagt ingen succes.

Felis Danicas forretningsudvalg har på et telefonmøde d n 26. oktober diskut ret redakto 'posten pa
KatteMagasinet.
Der var indkommet flere ansøgninger til de to funktioner - d Is om r daktør. dels som lay- )U er.
Som nye redaktører er Annie og Ole Orthmann blevet valgt.
De har begge været med i den danske katteverden gennem mang år 0°· Ol" arbejder desuden son zralik r
til daglig.
FU vil gerne byde Annie og Ole velkommen til arbejdet og vi ser frem til et godt arnarb jde fr mover.
Blandt de øvrige ansøgere var der flere som var intere erede i arbejdet som r daktor r. og d vil blive
kontaktet for at høre om de evt. er interesserede i at indgå i en r daktion sammen med \nnic.

Samtidig skal der fra FUs side lyde en stor tak til Iarianne for hendes stor arbejde i den periode, hvor hun
har været redaktør og ligeledes en stor tak til den redaktion gruppe d r er fulgt med Marianne.

Ole Amstrup
Formand Felis Danica
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et fair system når det handler om
lodtrækninger!
Jeg kunne nu sagtens fortsætte

med at fortælle Jer om den ud
stilling i Tyskland som jeg dømte
å ugen efter JYRAK's udstillingfRibe men så ville jeg nok kunne

fylde hele bladet og de~ er j? i~ke
meningen! Det eneste J~g v~l sige
er, at jeg var så heldig, pa. ~;n
udstilling at se 2 NFO er i . x
farverne" og jeg var fantastisk
fascineret af dem!

At sidde her og skrive om min
Europa-tourne får mig til at blive
lidt sentimental - jeg havde en
rigtig dejlig tur, hvor jeg mødte
en masse fantastiske mennesker
og jeg har klart taget en masse
dejlige minder med hjem fra Jeres
del af verden.

For at slutte af med med Peter
Allens ord: "I still call Australia
home, but a part ofme will always
be FIFe"!

kun domme alle killingerne i en
gruppe. simpelthen fordi der er så
mange katte og så mange ringe.
Men lad os for nemhedens skyld
sige at der er 3 ringe.

Dommerne i panelet vælger
så den allerbedste kat fra hver
gruppe, og det kan jo sagtens
være en killing fra gruppe 1, en
voksen fra gruppe 2 og en kastrat
fra gruppe 3. Disse 3 katte fra hver
sin gruppe mødes så til sidst i et
panel og på den måde finder man
udstillingens bedste kat.

Hvis vi har en uafgjort afgørelse,
altså at hver dommer stemmer på
hver sin kat, 1:1:1, så fjerner man
den ene kat ved at trække lod.
Den kat hvis nummer der bliver
trukket, bliver så udelukket
fra konkurrencen foreløbigt.
Dommerne stemmer så mellem
de 2 sidste. Den kat der vinder
der, konkurrerer så mod den kat,
som var blevet udelukket. Måske
er det ikke fair, men fortæl mig om

Felis Danica har i mange år haft en postboks hvor breve m.m. til Felis Danica, skulle sendes til.
Den er nu blevet nedlagt!

For fremtiden skal al post til Felis Danica sendes til Felis Danicas sekretær,
Den eneste undtagelse er titelblade der skal sendes direkte til Felis Danicas stambogsfører.

Altså - post til Felis Danica sendes til:
Felis Danica
Att. Tom Høj
Istedgade 132 2.tv.
1650 København V

Efterhånden som dommeren
kommer igennem de enkelte
racer, uddeles der Bedst i racen.
Så. nar domm ren er færdig med
alle killingerne i gruppe 3. udtager
dornmoren en Top 5 (Top 10) og
viser vinderne frem fra nr. 5 (10) og
frem til nr. 1. Her taler dommeren
så lidt mere om de enkelte katte og
hvorfor de er blevet placeret i Top
5 (10) som de er.

Derefter går dommeren videre
og dømmer de andre. f.eks. gruppe
3 voksne og derefter gruppe 3
kastrater.

Når vi på en udstilling udpeger
en "udstillingens bedste kat" bliver
denne kat som oftest udpeget af et
dommerpanel. dette panel består
af et ulige antal dommere og det
gores normalt sådan her: Hver
dommer har udvalgt sin bedste
fertile. kastrat og killing fra hver
gruppe. Hvis der så f.eks. er 3 ringe,
vil der være 9 katte i hver gruppe.
. ormalt er der mange flere katte
og man kan som dommer måske



Corona fri katterier - er det ønskeligt?
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Kilder:
Fan ie rs-H alt h ma i li ngl ist en.
Lorraine heltens opsummering
v ~d opdræt; r ernn inare: på U
Davis.

2. Sorgfol' at have mange kat
tetoiletter ·om gore i rent otte. efter
om det fors! og [remm si er gen
nem kattebakker, at corona ciru ·
smitter.

1. Hav ikke for mange katte
sammen så der blicer tres. ogpro
blemer mellem hattene.

næsen) Temperaturen i cellerne i
næsen og luftvejene er lavere end
temperaturen i tarmcellerne og
vaccinen blev så justeret ind efter
dette. Men uanset temperaturen
i de forskellige celler. å må man
skabe en vaccine om er tilpas et
den enkelte kat. efter som at
mutationen i den enkelte kat er
højst individuel.

De bedste råd for at undgår
FIP er nok disse:

3. Undgå at u dsæt!e kaiten for
flere tressfaktorer <amtidig , cac
cinering, udstilling, 11. ·t, in a eller
vac .ineri n g, u dst illin e, parring
etc.)

4. urg [or al alle lrattene er
glade og [omojede i h uerdauen, Det
i ig selostyrkcr tratter i immunfor
suar.

Lee Selassa dommer i Wien. Foto: Lenneart Bergstront

det samme ved at ske i vores del
af verden, man har dog endnu
ikke statistik som underbygger
dette udsagn. Desværre ofres der
ikke de samme forskningsmidler
her på FIP som der gøres inter
nationalt.

Et andet interessant aspekt
ved FIP er, at forekomsten af FIP
i katterier ikke ændrer sig med
antallet af katte. I katterier med
flere end 8 katte, er forekomsten af
katte som får FIP den samme som
i katterier, hvor der bor 6 katte.
FIP vaccinen er meningsløs

Ny forskning viser at FIP
vaccinen, som man tidligere troede
var op til 70% effektiv, ikke har
nogen effekt i det hele taget.

Corona virus kan kun leve i
celler i kattens tarm. Vaccin n
blev udviklet for at give di celler
immunitet en slags cellestyret
immunforsvar, men det viste
ig at et sådan for var kun kan
bekæmpe virus som er mut ret
til FIP. u ved vi at FIP viru
ikke opstår for efter corona rims
er muteret i kattens krop. FIP
vaccinen har derfor ingen eff kt på
corona virus (FECV) fordi corona
virus kun kan blive bekæmpet af
antistoffer (riter).

Men hvorfor har vaccinen -å
ingen effekt på det mut red
virus som befinder sig i kutten
tarmcell r? Vaccinen blev kabt
for at for øge at giv et cellestyret
imrnunforsv ar i kattens luftveje:
vaccinen gives nasalt (gennem

katten og man må spørge sig selv:
Er det det værd?

Ifølge Dr. Pedersen er corona
virus tilstede i alle katterier/hjem
som har mere end 6 katte. Han er
ikke hr. hvem som helst og må
antages at vide hvad han taler
om; han har studeret FIP siden
1964 og anses i USA (og store dele
af resten af verden) for at være
den førende ekspert på området.
Accepterer man hans påstand om
antallet af katte i hjemmet contra
corona og man også tror på hans
udsagn om, at FIP er på vej til at
forsvinde i USA, kan det se ud til,
at det man udsætter sine katte
for i sin stræben efter et corona
negativt katteri, er meningsløst.
Selektiv avl

Det er alment kendt at dis
positionen for FIP kan være
arvelig (50%). Ud fra denne viden
anbefales det at en hankat, som
parret med forskellige hunner har
givet afkom som har udviklet FIP,
bør tages ud af avlen. At det netop
er hannen sombør fjernes fra avlen
er fordi en hankat som regel får
mange flere afkom end en hunkat.
Dog, hvis en hunkat får killinger
som udvikler FIP til trods for at
killingerne har forskellige fædre,
så bør denne hunkat naturligvis
også tages ud af avlen.

Når talen falder på arvelige
sygdomme og defekter, så vil
enhever seriøs opdrætter opstille
et avlsprogram som tilsikrer at
man arbejder sig bort fra disse
problemer. Ved selektiv avl kan
man få kontrol over uønskede
egenskaber - og naturligvis også
over dem som man ønsker at
bevare. Når det gælder FIP, så
får man hjælp af naturen til at
avle selektivt. De katte som ikke
"t O 1 " . f0 FIP da er corona virus, ar og ør.
De katte som tåler corona, bliver
aldrig syge.

Man har i lang tid diskuteret
om der er nogle af grenene i corona
virus familien som lettere muterer
til FIP virus end andre grene og
om disse skulle være mere "giftige"
end andre, foreløbig har man
ikke kunne dokumentere dette.
Generelt ser det altså ud til at FIP
er på tilbagetog i USA, måske er

i værelserne som kattene
bor i, skal også være i top,
dvs. at gulvene skal vaskes
grundigt hver eneste dag
i desinficerende sæbe og
kattetoiletterne skal også
tømmes og desinficeres hver
eneste dag.

Man kan ikke udstille
og man kan ikke tage katte
ind til parring, ligesom man
heller ikke kan sende katte
ud til parring, medmindre
man kun samarbejder med
andre opdrættere som også
har corona negative katte og
som har de samme rutiner i
deres katteri.

Katte som lever på
denne made kan muligvis
undgå at blive smittet med
coronav irus. Prisen som
kattene må betale, er et
trist og kedeligt liv, hvor
det eneste lyspunkt er, når
opdrætteren/ejeren kommer
ind for at give mad og gøre
rent og skifte kattebakken
og kæle lidt.
Kostbar testning

Et andet problem for de
opdrættere som stræber efter
et corona negativt katteri
består i, at kattene udskiller
forskellige mængder virus på
forskellige tidspunkter.

Desuden er de tests som
findes på markedet ikke
100% pålidelige. Hvis man
vil være helt sikker på, at
en kat virkelig er corona
negativ, så skal man teste
den samme kat via mange
forskellige test-former:
Blodprøve, afføringsprøve
og diverse andre tests som
findes og det skal gøres flere
gange! Det tager tid og det
koster en hel del.

Et andet aspekt er, at
man skal tage en del blod
p røver på katten. Den
bedste måde at få blod nok
til testen fra en kat er ved,
at stikke den i halsen det

'er ekstremt ubehageligt for

de har en positiv titer for
corona. Det ser ud til at der
er 2 "skoler" som står på hver
sin side i denne diskussion.
Der er den "Britiske skole"
som fastholder vigtigheden
af at have et negativ corona
katteri og så er der den
"Amerikanske skole" som
hævder at det faktisk kan
være en fordel at bruge katte
i avl, som effektivt har vist at
de kan bekæmpe en corona
virus infektion.
Et liv i isolation

Spørgsmålet som de
batteres ivrigt er om det
egentlig er muligt, at sik
re at ens katte aldrig no
gensinde bliver smittet
med corona virus. Hvis
man beslutter sig for at ens
katte ikke skal udsættes for
denne smitte (en beslutning
mange tager når de har set
en eller flere af sine katte dø
af det muterede virus i form
af FIP), så kræver det helt
ekstraordinære tiltag i ens
katteri.

For det første må antallet
af katte som lever sammen
holdes nede. Man kan bl.a.
sætte sine katte sammen i
grupper ud fra deres titer
niveau. De med det mindste
niveau bor sammen i sit
eget territorie, uden kontakt
nogensinde til kattene i de
andre grupper. De negative
bor i sin egen gruppe, de
med lav tit.er for sig selv,
mellemgruppen for sig selv
osv. osv. Men der må under
ingen omstændigheder være
kontakt mellem katten i de
enkelte grupper. Ideelt
bør hver gruppe bestå af 3
katte, eller tilsvarende små
grupper.

Når opdrætteren bevæger
sig mellem de forskellige
grupper, skal han/hun des
inficeres, dvs. skifte tøj og
sko, vaske sig grundigt i des
inficerende sæbe. Hygiejnen

I Skotland findes Dr. Diane
ddie, der forsker i FIP.

Hun har netop oprettet et
register hvor opdrættere
kan registrere de killinger
som e1· såkaldt negative for
corona virus. For hende er
det et oplagt mål at undgå
corona smitte. for næsten
enhver pri .

I USA siger Dr. Niels
Pedersen at FIP er i færd
med at uddø, fordi kattene
er begyndt at blive resistente
overfor corona.

En kat som ikke er smittet
med corona virus kan ikke
udvikle FIP. Det er sådan set
oplagt, at enhver opdrætter
bør stræbe efter at have et
såkaldtnul-titer katteri. Men
er det muligt at gennemføre
det i praksis? Og måske bør
vi tænke over et endnu mere
interessant spørgsmål, er det
ønskeligt?
FIP aftager i USA

Ifølge Dr. Niels Peder
sen fra UC Davis, Cali
fornien er FIP på vej til
at uddø i katterier, fordi
kattepopulationen er ved
at blive resistent overfor
corona virus. I USA er der
nu flere tilfælde af tør FIP
end af våd FIP. forklaringen
på dette fænomen er, at
kattene nu næsten formår
at bekæmpe det muterede
virus, altså før det udvikler
sig fra tør til våd form. Dette
mener man er en indikation
af, at katten har forbedret
sit immunforsvar mod de
sygdomsfremkaldende coro
na mutationer.

Tilbagevendende er der
en ophedet debat på 2 mai
linglister (Fanciers-Health
og FIP4breeders) om det
fornuftige i, at stræbe efter
nul-titer på alle ens katte
før man bruger dem i avl.
Eller om det kan forsvares
at bruge katte i avl, hvis de
er sunde og raske, selv om
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Af Connie
Garfalk
Oversat fra
norsk af
Marianne
Seifert
Thorsen
Eftertryk
forbudt



1. Felis Danica Opdrætterseminar

12.30-13.30: Frokostpause

13.30: Dr. Vet. Susan Little: Om nyfødte killinger - hvad er normalt, hvad er ikke normalt. Om årsager til
dødfødte killinger, håndfodring af moderløse killinger osv.

15.00: Spørgetime.

16.00: Afslutning.

Der kan forekomme ændringer i programmet.

ol

Professor Tim Gruffydd-Jones er dyrlæge med en Ph.D i katte reproduktion. Han forel ser i smådyrsrnc licin
og klinisk patologi på universitetet i Bristol (England).
Han er leder af afdelingen for katte på Bristol universitet og ans s som en ledende eksp ert i katte.

Dr. Vet. Med. Susan Little fik sin uddannelse som dyrlæge på Ontario Vetcrinarv College i Canada.
Hun har arbejdet med katte i over 10 år og har gennemgået en højt p .ialiscrøt efteruddannelse i c.itt e.
En uddannelse kun en håndfuld dyrlæger i hele verden har genn rnfort
Hun er medejer af 2 katteklinikker i Ottawa, Canada. Hende· hovedinteresser er kutreri-forhold. r .produkt i n
og hjemløse kattes leveforhold.
Hun har opdrættet og udstillet i mere end 15 år.
Desuden sidder hun helbredsudvalget i CFA og i be tyrelsen for Winn Felin Foundati n.
Hun holder foredrag om kattereproduktion overalt i verden, udziv er bog r. skriv rart ikl 'r etc.
Senest har hun udgivet "Feline Reproduction" på CD og er medforfatter af" F \ Cornplete C: l Book", C •:-\\:;
nye kattebog for opdrættere.

Præsentation af foredr

Da seminaret strækker sig over to dage kan der være behov for for overnat ning.
Der er et udmærket vandrehjem i Kolding, der til rimelige priser har enkeltværelser og Ile -~png~,·c. -rcls 'l'

Priser kan ses på Kolding Vandrehjerns hjemmeside på adres 'en:
http://www.danhostel.dk/vandrerhjem.asp?lan=dk&id=66

Tilmeldingen sendes til: Formand@felisdanica.dk eller til:
Formand Ole Amstrup, Tarp Hovedvej 31, 6715 Esbjerg N

Navn:

Stamnavn:

Antal personer:

Adresse:

Tlf.nr.: Mailadresse:

Frokost lørdag: Frokost søndag:

Tilmelding

Undertegnede tilmelder sig 1. Felis Danica Opdrætterseminar 09. og 10 april 2005
••••••:·--=.·

ROYALC~NIN
Seminaret arrangeres i samarbejde med Royal Canin

09. og 10. april 2005

Godset i Kolding, Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding

NB: Alle foredrag holdes på engelsk

Program:

Lørdag

09.00 Seminaret åbner

09.30 Dr. Vet. Susan Little: Hankatte: Normal anatomi og formering blandt katte, avlsproblemer,
er> ptorchisme.
Foredrag primært om fertile hanner, problemer og hvordan man håndterer dem.

10.30: Dr. Vet. Tim Gruffydd-Jones: Hypokalemia (af særlig interesse for BUR-folket).

11.30: Dr. Vet. Susan Little: Normal reproduktion hos hunkatten, samt håndtering af diverse
fertilitetsproblemer.

12.30-13.30: Frokostpause

13.30: Dr. Vet. Elise Maladain/Royal Canin: Hormonel cyklus og reproduktion hos hunkatte

15.30: Dr. Vet. Susan Little: Manglende fertilitet hos hunkatte.

17.00: Afslutning

Søndag

09.30: Dr. Vet. Susan Little: Alt om fødsler - fra start af drægtighed til fødsel.
Der er SÅ meget at lære i dette foredrag!

10.30: Dr. Vet. Tim Gruffydd-Jones: Hypertrofisk Cardiomyopati. Ikke mindst af interesse for MCO-folket,
men er interessant for alle racer.

Pris for deltagelse i seminaret er kr. 200,- for begge dage eksl. frokost

Det vil være muligt at bestille frokost både lørdag og søndag, Pris ca. kr. 60,- pr. dag.
Bestillingen skal ske samtidig med tilmeldingen. Øl og vand kan købes til fornuftige priser.
Tilmeldingen er bindende efter Ol. februar 2005. Betaling foretages på kurset.

Professor Elise Maladain blev professor og arbejdede som dyrlæge på Maison Alfort. d r svarer til
Landbohøjskolen i Danmark. På Maison Alfort underviste hun i alt om katte.
Hun er nu tilknyttet Societe Francaise de Felinotechnie, som er en organisation der er specialiseret i ½at~
tesygdomme, -adfærd, -ernæring etc., kort sagt alt om katte. Hun er desuden tilknyttet Royal Canm 1

Frankrig.
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www. katz. as

Kontakt: ka·z ~atz.a
Tlf. 263~1 55

Vi I verer:

Flott I tr miljøer
g sjovt leget j
ti a.le katte.

På mange danske k tteudstHinge og
til din dør på Sjæ land!

Hvis din kat
selv kunne vælge,

blev det levende mus
eller

et Katz kradsetræl

til din ketl
Julegø"er Å

~

Kan ofhen es på vores
lager v. Ringsted
eller i butikke

i Sverige.

Pendragons TipToe. CRX fs 09

Opdrætter: Eric Reijers
Ejer: Heidi Tværmose

Junior Winner

Kategori III
BIS voksen
Carnischa's Mary X-mas, ABY n
Ejer Camilla Scharff
BOXvoksen
Romose's Brage, BRI c
Ejer Theis Romose
BIS kastrat
Piogatta s Brina. SOM ns
Ejer Pia & Johnny Sørensen
BOX kastrat
Chopin's Samson, BRI a
Ejer Bente Christensen
BIS ungdyr
Vertigo's Fleur de Lion, ABY n
Ejer Anne Løhr
BIS killing
Farup Hasse Lucius, BEN n 24
Ejer Eva Hellerud
Kuld
Kranhede (ABY)
Ejer Anne Løhr
Veteran
Hentzel's Calico (BRI)
Ejer Irene Hentzel
Pensionist
Marica's Xantippe (ABY)
Ejer Bodil & Michael Clarin Floto

Kategori IV
BIS voksen
Misbehavin Dali, SIA n
Ejer Anne Wagner
BOXvoksen
Skuld Beyla, SIA h
Ejer Marian Christensen
BIS kastrat
Juan res Figaro, SIA a 21
Ejer Ewa & Harald Jakobsen
BIS ungdyr
Nissen's Lexie, JW, SIA n
Ejer A. & E. Nissen
BIS killing
Nissen's Maskot, ORS n
Ejer A. & E. Nissen

BIS huskat
Troldepilegården's Shangri La
Ejer Nikie Parry
BOXhuskat
Miss Mia Coon's Nougat
Ejer Merete Nielsen

Kategori II
BIS voksen
Fribanikos Al Pacino. _ FO grp II
Ejer A. Mosegaard & L. Bergstrøm
BOXvoksen
Løvehulen's Uptown Girl MCO grp III
Ejer Maiken & Brian Trane
BIS katrat
Doanto's Dirty Harry. MCO grp III
Ejer Pia Jensen
BOXkastrat
Evita Kempes, SBI n
Ejer Inge Vang Olsen
BIS ungdyr
Sebasco's Iceman, MCO grp IX
Ejer Susanne & Per Larsen
BIS killing
Ankicoon's Jasmine of Standsa, MCO grp IV
Ejer Sandra Christensen
Kuld
Dia Chazan (SBI)
Ejer Ketty Hartwich
Veteran
Evita Kempes (SBI)
Ejer Inge Vang Olsen
Pensionist
Antonia (SBl)
Ejer Birgitta Nilsson
Opdræt
Thorkjær (MCO)
Ejer T. & H. Kjær Jespersen
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Kategori I
BIS voksen
Laurfolt's Houdini. PER d 22
Ejer Christel Gunst
BOXvoksen
Kalykke' Break of Dawn. PER g 03
Ejer Bodil [ielsen
BIS kastrat
Cocachin's Remember Me, PER w 62
Ejer Christel Gunst
BOX kastrat
Misty Brown's Nikitta, PER e 33
Ejer Lilian Larsen
BIS ungdyr
Obsession's Woodo-Child. PER n 22
Ejer Lisbeth Kierulff
BIS killing
Keystone Ask Me Later. PER g 21 33
Ejer Charlotte Strange
Kuld
Ojenfryds (PER)
Ejer Lena Breitholz
Veteran
Cocachin's Remember Me (PER)
Ejer Christel Gunst
Pensionist
IC Autum Rose Satin (PER)
Ejer Tina & Rasmus Pedersen

DARAK Jyllinge 07.11.04



forbindingen op. Han ;.;h· 'J. jeg
tudede op· min hand l'.\ sted ·. I-- a ns
tynd fin hue ,·.w :n , crob -lig.
at j ikke kunne m · ·e. om jeg
klipped 'i forbin line 'n el l i. h, rn.
Forbindingen :,;,1 ~, t, ~t . at d 'r
ingen pl ls vir til s· 1.;~e . ellern
d 'n og huden. :;t j .o- klipp de cun
en 1

~ mm ur o-angPn. amt.id ig
skul e det ga ,·tærkt. Foden b cv
mere og mere blu. o0 j O •.ved c
så d L 1 b af nik .JL,a fi · klippet
n revn' hele vejen ned 1 :. langs.
Forbin lingon gav ~i•..,. 1 mm. men
det var nok til al blod L ku ne lob ,
tilbage og fod n b gyndte art 'rat
e normal ud. 'Rmlid.ig havde det.
at jeg haYd i] m ,t det vders , lag.
b virk t at forbinding 011 ru gik
knap å langt op. og han kunne
nu afla ste 'in hofte. dvrrnere
var forb indirigou stadig stiv, og
der kull jo ikke m s rr 'L til for at
holde ben t tift. så de fik lo til
·1t sidd '.
Jeg Ve. r blev 'l 10 ,n- ' ldrv og

havde t kort ojeblik overvej tom
jeg kun aflive ham .clv. for at
, tt n stopper for han · lidelser.
Heldigvis gjorde j g d t ikke.
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www.oejendyrlaegen.dk

Vil du vide mere...

Braueheart bliver vasket af sin mor
længere lade forbindingen sidd
på. Jeg begyndte at tage den af.
Det var svært, for ikke at sig
umuligt. Elastikbindet klæbede jo
på indvendig side. For at få det af
måttejegtrækkeimod med hånden
og det r) kkede jo i bruddet.Jeg fik
første lag og de to tandstikker af.
Jeg manglede kun det lille stykke
omkring hans fod og det inderste
lag. Da jeg tog stykket omkring
hans fod af, brød mareridtet ud.
I samme øjeblik det lille tykk .
ikke klemte omkring han Iill ~
pote mere svulmede hans fod op.
Nu kunne blodet jo komme ned
i foden, men ikke væk igen. Jeg
troede simpelthen. at pot n illc
eksplodere og revne hans tynde
hud. Febril k forsøgte jeg. at få
det inderste lag af, men det sad jo
direkte på hans små dun. og når
jeg rykkede i forbindingen rykkede
jeg jo i hele benet. Benet v ar så lille
og skrøbeligt og jeg var på kant n
af panik. Braveheart skreg - ikke
fordi det gjorde ondt, men fordi
han blev holdt om på maven og
rykket i. Til sidst fandt jeg n
skarp saks og forsøgte at k lipp

gigantiske bryst. Helt mirakuløst
fik han suget sig fast og jeg kunne
forsigtigt slippe ham. Han kunne
selv holde sig "suget fast" i ca. 20
min, og jeg kunne igen "sætte" ham
på. Efter 3 hårde døgn, med at
"koble" ham på flere gange i timen,
havde han så mange kræfter, at
han selv kunne "kravle" hen til
"mælkebaren", når han var sulten,
og det var han tit. På trods af hans
meget ringe fødselsvægt, tog han
10-15 g på om dagen. Det gik bare
godt -Alt for godt.

Da han var 5 dage gammel, fik
jeg pludselig øje på en hævelse
indvendigt på det højre bagben.
Jeg havde indimellem tænkt,
at han brugte det bagben lidt
underligt, men så skudt det hen
med, at han jo ikke havde mange
kræfter. Da jeg så hævelsen, var
jeg dog ikke et sekund i tvivl;
Det ben var brækket. Af sted
til dyrlægen. Ganske rigtigt -
Dyrlægen var helt enig med mig,
men hvordan lægger man gips på
så lille en killing. Han vejede godt
nok lige over 100 g nu, men hans
lemmer var papirtynde. Normalt
ville dyrlægen bedøve og få benet
på plads, inden der kom gaze
omkring, og udenpå det omvikle
med selvklæbende elastikbind.
Jeg afviste bedøvelsen. Hvis

han blev bedøvet ville han aldrig
vågne op igen, det var hans
umodne lunger bare ikke gode
nok til. Dyrlægen afviste gazen,
det var hans ben simpelthen for
lille til. I stedet holdt jeg ham, og
det var en kamp. Han skulle om
på maven, og godt nok var han
lille, men man måtte jo endelig
ikke trykke eller klemme ham og
alligevel skulle benet trækkes ud,
så det kunne gro nogenlunde lige
sammen. Dyrlægen tapede hans
ben ind, og stivede det af med 2
tandstikker. Det virkede stabilt og
skulle sidde ca. en uge.

De to første dage gik godt, men
på 3. dagen blev han blå og hævet
i lysken. Når han pattede blev
benet jo nærmest tvunget udad,
og da han ikke kunne bøje i knæ
eller ankel kom hele belastningen i
hoften. Den næste morgen var han
hævet yderligere og jeg turde ikke

ham. Han føltes hurtigt kold,
og jeg ville egentlig aflive
ham med det samme. En
killing næsten uden hår og
med en vægt på kun 44 g
havde da ingen chance for
at overleve? Jeg tøvede dog
lidt. Juice var ikke stor, så
jeg vidste, at hun ikke havde
mange killinger i sig. Måske
var dette den eneste? Tænk
hvis jeg fik den eneste aflivet
uden at give den en chance?
Jeg lagde ham på Juice's
mave med en lille klud over.
Så kunne han få varmen.

Ca. 30 min senere fik
Juice igen presse veer og
indikerede at en lille ny var
på vej. Denne gang vendte
killingen rigtig, men igen
havde hun mere end svært
ved at føde den. Det virkede
simpelthen som om hendes
skedeåbning var for lille.
Killingen kom fint helt ned
i skedeåbningen og blev
presset udad, men det blev
bare til en stor udposning.
Efter yderligere 3 kvarters
hårdt arbejde kom en lille
tortie killing til verden.
Hun havde, til min glæde,
hår og virkede kæmpestor i
forhold til Braveheart. Hun
vejede 84 g, ingenting, men
dog næsten det dobbelte af
Braveheart.
Jeg lagde Braveheart ned

til tortien ved Juices bryster.
Han havde efterhånden fået
varmen, og til min store for
bavselse så det ud som om,
han begyndte at bevæge
hovedet søgende fra side
til side. Jeg havde ikke
forventet at en så lille, og så
tydelig for tidligt født killing,
ville have sutterefleks. Nu så
det gu' hjælpmø ud som om
den søgte. Den var for lille til
at kunne kravle selv, så jeg
tog den forsigtigt op, og holdt
den hen til en brystvorte.
Sulten og forslugen forsøgte
den at suge sig på det

havde presset og skreget
sig igennem yderligere 3
omgange af presseveer,
uden yderligere skub i
sagen, besluttede jeg mig
for at gribe ind. Ved næste
ve, trak jeg forsigtigt ned og
ud i den lille killingekrop.
Den sad meget fast. Næste
ve trak jeg hårde endnu.
Ingen effekt. Til sidst trak
jeg så hårdt, at jeg faktisk
regnede med at killingen
var trukket i stykker. Han
gav sig lidt og med et svup
kom han til verden. På
det tidspunkt havde jeg så
godt fat i hans lille krop, og
trak så hårdt, at jeg faktisk
frygtede at kun kroppen var
kommet ud og hovedet stadig
sad inde i Juice. Lettelsen
bredte sig, da jeg så at hele
killingen var med ud. Min
forbavselse var stor, da den
faktisk bevægede sig.

Da jeg kikkede nærmere
på den, bredte fortvivlelsen
sig. Godt nok var den hel,
men den var lille, meget lille,
og den havde næsten ingen
hår, men kun små rødlige
dun, der svagt indikerede
at den var rød makrel. Den
burde være blevet mast ihjel
under fødslen, men den
levede. Juice fattede intet
og ville slikke sig selv og
ikke killingen, så jeg tørrede

Forestil dig en pakke gær.
Del den i 10 dele og smid den
ene del væk. De 9 resterende
former du til en lille killing.
Den er ikke ret stor vel?!
Mit lille mirakel var endnu
mindre. Braveheart som han
bliver kaldt, vejede 44 g ved
fodslen og det var i våd til
stand med navlestreng.

Egentlig er han slet ikke
min. men Birgittes fra True
Trust Maine Coon. Hun
skulle på ferie og jeg lovede
at tage "mor" Juice i pleje,
da hun skulle føde midt i
Birgittes ferie. Juice kom
derfor over til os ca. en må
ned inden fødslen, så hun
kunne falde godt til i min
flok, inden det gik løs.

Juice gik i fødsel helt
normalt. Hun fik presseveer
på 64 dagen fra første par
ring og gik planmæssigt i
gang med at presse. Det
første jeg så af Braveheart,
var hans halespids. En lille
centimeter der gled lidt
frem og tilbage, men ikke
rigtig kom videre i forløbet.
Det var Juice's første fødsel,
så jeg havde ingen erfaring
med hende. Efter 45 min.
og megen pressen og hylen
kom han ud. Dvs. han lå jo
til en sædefødsel og efter
ca. tre kvarter blev alt født
på nær hovedet. Da hun

Braueheart som lille og ny, bemærk hans størrelse

Verdens mindste største mirakel
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IC K\·illes Fr. Han~t•n
NFO n, 0. 23 Fodt: 10-0G-0:2
Opdr.: Eit'r
Ejer: Birgit Lar"en
\Vismar 0-1 C,\ 'IB
Fr.o<und 0-1 i\ IB
Odder 0-1 CACll3 *

nrozzando's 'ih-t•r .vdonis
EUR n: :2:2 Fodt: :27-0(i-0:2
Opdr.: Ejer
Ejer: .Iolumscn-Lnnghotr'
\\'orld how 0:1 r. \C IB
I Ierlcv 0 I :-\CJ 11
Ljungbyhcd 0,1 C.\ lB

GIC Wiki's Jacqou
BRI a Fodr: 16-07-01
Opdr.: Ej r
Ejer: Winnie Nielsen
Glostrup O C \GCIB"
Ribe 0-l CAGCrn
Usti n. Labcm 04 CAG IB"
Usu n. Labcm 04 CAGCIB
Holstebro 0-1 'AGCIB
Gorr ·dijk 04 C'AGCIB

'~ = nomineret

I Grcnobles Kinu Oherou
ERI e Fodt: 31-0,- .l)J
Opdr.: Uwe ZL'plin
Ejer: Winnil' i\"ic·l>'c'll
'sti n. Labem Ol C.\ClB

Brorup 0-1 .\ '!B
flrorup 0-! C,\C'l lJ

1 Curczzundos Silv> · Cecili.:
EUR n:< 2:2 Fn I : l0-01-(J:J
Opdr.: Ejer
Ejl'r: -Iohauscn-Lnnrrhofl'
lfojby 0-1 '.\ :m
Fr.sund 0 I '. \ 'IB
Liunghyhcd I C-\CIB

GIC Bijeto's Effy von Silv r
SOM ns Fodt: 05-1:2-01
Opdr.: Birgitte Jen en
Ejer: Mnriann Z. -Iacobs n
World Show 03 AGC'IB
Koge 03 \GCIB
æstved 0-1 C,\G lB "

Herlev 0-1 C,\GCIB BI\""
Wismar 0-1 AG IB
Ljungbyhed 04 :\GC'113

EP Hentzel's alico
GRI g 03 Foclt: 28-01-9!)
Opdr.: Ejer
Ejer: Irene Hentzel
Herlev 03 CAPE*
Krusaa 03 CAPE''
Taastrup 03 CAPE "
Flensburg 03 r\PE"
Most 04 APE BOX
Most04 \.PEB!~
Ribe 04 C'r\PE"
Fr.sund 0-1 C.--\.PE BOX
Jyllinge 0-1 ,\PE"

EP Ailuro's Rumpleteazer
MCO d 22 Fedt: 13-01-01
Opdr.: Danielle Villefranc«
Ejer: Pia Hojlund Thomsen
Litomerice 03 CAPE*
World Show 03 CAPE
Hjallerup 03 CAPE "
Giessen 03 CAPE BIS
Giessen 03 CAPE BOX
Kolding 04 CAPE
Hedensted 0-1 CAPE BIV *
Holstebro 04 CAPE
Brørup 0-1 CAPE

EC Castle Rock Voyagcr
MCO n 22 Fedt: 10-11-02
Opdr.: Pil Ref trup
Ejer: Lene & Peter Glem
Geteborg 04 CACE BrV *
Holstebro 04 CACE
Brorup 04 CACE Bf\ *
Brørup 04 CACE
Malmo 04 CA E BIV BIS
Malrno 04 CACE
Odder 04 CACE
World Show 04 CACE
Vissenbjerg 04 CACE

GIC Bitris Nikl:.t::
BRI a 03 fodt: 26-01-03
Opdr.: Else & Ole Henrik sen
Ejer: Winnie Nielsen
Ribe 04 AGC'IB ''
Usri n. Labem 0-1 CAGC'lB B X
Ust i n. Labern 04 C \GCIB
Holstebro 04 CAGCIB
Brorup 04 CAGCIB
Gorredijk AGCIB

GIC Fjeldkatten·s 1br
FO n 09 Fodt: 18-07-01

Opdr.: Inger 'I'horbye
Ejer: Tanja & Peter Perl rsen
Szczecin 03 CAG IB
Svinninge 03 CAGCIB
G vninge 03 CAGCIB BIV *
Koge 03 CAGClB
Næstved 04 CAGClB
Luckenwalde 0-1 CAGCIB

selv. Igen havde jeg været ved at
afskrive ham, men han ville det
anderledes. Efter 7 dages medicin
var han helt sig selv igen og jeg
åndede lettet op.

En uge senere fik han til
bagefald. Igen blev han lynhurtigt
meget fladbrystet, mistede appe
titten og hev efter vejret. På peni
cillin igen og denne gang blev
dyrlægen og jeg enige om at tage
en 14 dages kur. På den ene side
ville jeg undgå at beskadige hans
nyrer med for langvarig og for
kraftig medicin, på den anden side,
så skulle den lungebetændelse
altså slås ned nu, en gang for alle.
I første omgang skulle han nu bare
overleve. Efter 1 døgn på medicin
var han ikke bedre. Han virkede
svag og mat, og jeg bestemte mig
for at var han dårligere næste
morgen, så var det slut. Næste
morgen var hans tilstand uændret,
så han fik til om aftenen. Da jeg
kom hjem fra arbejde havde han
taget 1 g på - helt selv. Hold da
fast, hvor jeg tudede. Jeg ringede
straks til Birgitte og fortalte den
glædelige nyhed.

De næste dage gik med at
blive sig selv - både ham og jeg.
Birgitte og jeg blev enige om,
at fik han endnu et tilbagefald
efter denne omgang, så ville vi
ikke længere. Han skulle også
leve med værdighed, og en kat,
der kun levede fordi den var på
evig penicillin, var ikke et liv, vi
synes var værdigt, for en så ung
killing.

Han er nu 11 uger gammel. Har
ikke fået medicin de sidste 5 uger.
Han vejer 1.300 g og blev testet
ved dyrlægen i sidste uge. Hans
ben var groet lidt skævt sammen,
men det havde kun kosmetisk
betydning. Det havde for øvrigt
været brækket to steder kunne vi
nu mærke. Hans lunger er uden
mislyde og han er bare dejlig.

Det har været en hård og
følelsesmæssig ulidelig kamp,
men når han i dag fræser rundt
og tumler på lige fod med alle de
andre killinger, ja så smiler mit
hjerte og min mund synger: "Min
kat den danser tango, tango,
tango".Braueheart

til Birgitte og skrev, om der var
noget jeg kunne gøre eller om jeg
bare skulle få ham aflivet. Lide det
skulle han ikke. Tidligere på året
havde jeg mistet en anden nyfødt
killing med samme symptomer og
der gjorde vi alt, og alligevel endte
hun med at dø. Jeg havde bestemt,
at så langt skulle det ikke trækket
ud med ham.

Birgitte anbefalede at få ham
på penicillin, men at han skulle
reagere på det i løbet af 1- 1½ døgn
ellers var der ikke noget håb. Hvis
det var lungebetændelse kunne
medicin hjælpe, var hans lunger
bare for umodne - så hjalp intet.
Han havde mistet al madlyst, så
jeg måtte i gang med flasken og
formåede at undgå at han tabte
sig. Efter 1 ½ døgn kunne han
pludselig selv opretholde sin vægt
mellem de måltider jeg gav ham
og efter 3 døgn spiste han igen

De næste par dage gik fint og
jeg var lige ved at slappe af og
nyde ham. Han var en fighter og
charmetrold. men jeg spekulerede
stadig på om lungerne ville holde.
Jeg vidste. at blev han først 2 uger,
så var ban ovre den værste fare,
så da han blev 10 dage i fin stil
begyndte jeg at håbe.

Jeg havde fra starten lovet mig
selv, at han ikke skulle ind i mit
hjerte. Jeg ville ikke knytte mig
til ham, for risikoen for at han
døde, var alt for stor. Da jeg var
ved dyrlæge med hans dårlige ben,
kunne jeg dog godt mærke, at den
holdt ikke. Mit hjerte var allerede
solgt og jeg ville kæmpe for ham til
sidste blodsdråbe.

Om aftenen på 10 dagen hav
de han pludselig kun taget 3 g
på. 11 dage gammel begyndte
han at trække vejret tungt og
blive fladbrystet. Jeg SMS'ede

Braueheart og soster; nu har han indhentet hende i størrelsen
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IP Kamikuze's Findus Fy
MC'O n Foclt: 28-02-03
Opdr.: Brita Rodam
Ejer: Mnriunnø Leth Jen en
Wismar 04 CAPIB *
Wisrnar 04 CAPID
Holstebro 04 CAPIB

CH Jylcat' Expres. o
BRI b Fodt: 17-0 -03
Opdr.: Lone Espersen
Ejer: Winnie Nici ·en
Holstebro 04 CA '
Brørup O CAC
Brorup 04 CJ\C Titel

* = nomineret
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CH Wytopitlock Xymphadora Tonks
'.\I O n. 22 Fodt: 03-11-03
Opdr.: '\nclle Beckcr
Ejer: Pia Hojlund Thom st-n
Brørup 0-1 CAC 131\1
Brørup 0-1 CAC
Gorredijk 0-1 CA BIV

CH Kamps Beladdi ·
RUS Fodt: 13-07-03
Opdr.: Merete Kirkegaard
Ejer: Yrsa Ander;:e~
Ribe 04 CA
Holstebro 04 C,\C
Odder 04 CAC

. ,•

...

CH Fribanikos Faith
NFO fs 23 Fodt: 2-1-09-03
Opdr.: I3. Bunt.zen & L. Jorgensen
Ejer: Anita & John Tofteng
Ribe 04 CAC BIV *
Fr.sund 04 CAC
Holstebro 04 CAC BIV

IC Librian's Zeu.
~FO ds 09 23 Fodr: 20-05-0::l
Opdr.: Ejer
Ej r: Lisbet & Brian Sorensen
Wismar 04 CACIB *
Brorup 04 CACIB
Brorup 0-t CACIB

IC Narnia' Conrad
DRX ns 09 Fodt: 22-05-03
Opdr.: L. Sand & J.L. Petersen
Ejer: Jytte Klitgaard
Holstebro 04 CACIB
Kri tianstad 04 CAC1B
Kri tianstad 04 CACIB

CH Golden Eye von Himmelblå
PER e 03 Fodt: 15-04-01
Opdr.: Ejer
Ejer: Inger Mølholt Buk
Aars 02 CAC
Odder 02 CAC
Holstebro 04 CAC

CH Li ten to your Hcart
of Red Square
PER e 03 Fedt: 2-1-03-99
Opdr.: Ejer
Ejer: Diana Molhol Bak
Aar 02 C,\C
Hjallerup 03 C,\

· Holstebro 0,! ('

H Xana's '.\I,;. Hollvwood
PERg0221 Fodt: 17-01-01
Opdr.: '.\f. 11:unnwr"l.inrl
Ejer: K:nl-11 •inz B:11·1,•!
lleclen~ted 0-1 C.\
Ribe 0-1 C'.\ BOX
Odder 0-1 C~\

IC Rosita 02-100
ABY o Fodt: 08-07-02
Opdr.: Else Ipsen
Ejer: Hanne Bej kjær
Hjallerup 03 CACIB
Kolding 04 CACIB
Kiel 04 CACIB BIV *

IC Vita Douchet af Vendsyssel
EXO c 33 Født: 22-08-02
Opdr.:
Ejer: Norma Hassing
Beverwijk 04 CAC1B
Ribe 0-1 CACIB
Brorup 04 CACIB

CH Hassellidens Brown Onezti
EXO n 24 Født: 12-06-03
Opdr.: Margaretha Flyckt
Ejer: Marjun Nielsen
Ribe 04 CAC
Holstebro 04 CAC *
Odder 04 CAC

CH Hassellidens Tabby Entrirno
EXO n 22 Født: 16-08-03
Opdr.: Margaretha Flyckt
Ejer: Marjun Nielsen
Ribe 04 CAC BIV BIS
Holstebro 04 CAC
Odder 04 CAC BOX

CH Midnat tjerncn's -Iuprter
FO n 22 Fodt: 2..t-07-03

Opdr.: J.E. Dahl · 'J. B:111g
Ejer: Lisbet & Brian . orensen
Ribe 04 C,\
Brørup 0-l ,\C
Brørup 04 ',-\('

CH Sarnfinu's The Red Baron
MCO d 09 22 Fudt: 22-0G-03
Opdr.: Lillian Kristensen
Ejer: 1-1. Nielsen & E. J msen
Glostrup 0-t CA '
Harlev 0-1 C.\ 'Bl\'.,,
Fr.sund 0-1 C/\C

PH 'umi~rha" Kcnnu Ih\"
BLR d Pod : :.!~-U l-ll:l
Opdr.: Camilla St:h.1rt1·
Ejer: P. GadP ,\.: E. Gyldl nk,t rne
1-1,•rle, ll-1 ',\I'
llarlc,· -I '.\.P*
Bro ·up ll I C'.\P Bl'

PR Gaia E\'a-Vla"ta
Pl::R n 3:J Fudt: 07-0:i-O I
Opdr.: P.\':I Fnxon1
Ejer: L ..\nder,-en '· I<. lb~•-Smidt
I3rorup O l C',\P
Bronq O I C.\P 131:3
Odd 'r 0-1 C'.\l'
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PR Prnrn.:cnpaw,: ,\.lbpic •. D'.\l
PER g 33 Fudt: 2i1-03-~l
Opdr.: \'ir~inin Kinl!
Ejer: Jeanette Yuing ,Juul
lGcino:::thcim Ol .,\P m::,:
Kleinosthcim 0-l AP Bl
Luckenwald • C'AP ·'

CH Wostcity's Aslan
l\'ICO ns Fodt: 0H-0-1-03
Opdr.: Gitt & Ole Leach
Ejer: Lotte Rosenborg Dam
Holstebro 0-l C \(' BfV
Brorup 04 CA(' .,,
Odder 04 C/\C

CH Indina Fortuna's Helena
NFO f 09 Født: 30-04-02
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk & Jorgen Ravn
Odense 03 CAC
Grornitz 04 CAC
Odder 04 CAC BIV *

IC Zafiramis Hector
SIA n 21 Fodt: 17-02-03
Opdr.: Ejer
Ejer: Hanne Nording
Hojby 04 CACIB BIS
Fr.: und 04 CACIB
Kristianstad 04 CACIB *
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ham yderligere. Archie var dygtig
til at fortælle. hvornår han gerne
ville ind, og hvornår tlet kunne
være nok. Jeg lukkede ham altid
op ovenpå, når han bad om det.
og han var kun ned , når je var
hjemme. Hver gang doren gik op,
var der et par katte der byttede
plads - bare ikke blådyrene. D
måtte pænt bliv nede. Der var
tydelige. at Archie var banze for
stuerne. For t turde han km sidde
på skød t af mier i Ge1 nsyn stol n.
Så indtog han sofaen. Langsomt
blev han modigere. os da Iorå ·
kom, turde han god ,. re i
løbegård n ammen med cl
andre - hvis bare jeg bar ham fo 'bi
havestuen.

rchics ben blov fterh and 1

boj igen. og j g gl· -dcdc mig over
hans m; Ian dv ind i 1ger: H~ n
b gyndte al ca ov: r rlort a' ·s1· ,1 n
selv. og en sk o tnc dag s p i s t o
ha n af rnadskul 'l1l' i! av est ue
- n anden dag- g mop og ha _ s1.
dårlize an, som ror tigger o0
fik alt hvu l hun kunne ygf! ) - o~
plucl selig 1 c\ g sprung han op
i karlek amm 'l's ng ·n o~ lage· 1:
, ig samrn '11 mor hele r ~l 11 af
flokken. d r bol ham velkcn men
i k a t t , 1-d u 1 1 p p 11 - r o n .\r h i c
fortrod lic I efr r i,. 'n. Det gik o
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Archie er den ouerste af de 2 brun moshc le til hujre i billedet.
Taget 1. gang han lagde i h •11 til de andre--•---------~-c-----,

venlig at oplyse sit telefonnummer
i bogen, ringede jeg til hende for at
få professionel hjælp. Det var ikke
en opløftende samtale: Godt nok
var det efter hendes erfaring ikke
umuligt at genforene dem, men
hun kendte også tilfælde, hvor
dyrene aldrig var blevet forsonet.
I et enkelt tilfælde er det lykkedes
at bringe to kastrater på talefod
igen, men lige så snart der sker
noget uventet, farer de op igen og
giver hinanden skylden.

Marianne Thornberg gav mig
nogle konkrete råd: I en periode
skulle jeg holde de to adskilt
- gerne med en netdør imellem.
så de kunne e hinanden. Når d~
var sammen, skulle vi lege med
tillidslegetøj (fiskestang. fjerko tog
den slags) - og sluttelig anbefalede
hun sin eaen "Stres af''-blancling
af Bach's B1omsterremedier. å
må ke. Men udsigterne var ikke
ly . Det me t ned lående ar
nok. da hun spurgte mig, h rorfor
jeg ab olut .ille tvinge rchie ind
i flokken igen - men mit var var:
"Fordi han selv beder om det!"

Der fu lztc en Ia n gvari g og
van kelig proce . Jeg fik aldrig
bygget n n tdor, men de aridr
råd fulgt - j g. Dråberne ga jeg
i drikkevandet for ikke at tres

med ham, og Archie jamrede af
skræk. Den stolte kat, der plejede
at spankulere rundt med rank
holdning og høje ben, krøb langs
panelerne på larvefødder og med
halen mellem benene. Det var
tydeligt, at han ikke kunne holde
ud at være i stueetagen, så kan
blev fast installeret i soveværelset,
der samtidig blev erklæret for
blådyrs-fri zone. Husets andre
katte skiftedes til at holde ham
ved selskab. Ovenpå var han helt
sig selv, men når jeg bar ham ned
i stuen, ændredes hans adfærd
totalt.

Det var hjerteskærende: Om
aftenen, når fjernsynet blev tændt,
stod Archie foran den lukkede dør
og peb. Når jeg åbnede døren, stod
han ubeslutsomt på tærskelen og
kiggede længselsfuldt ind i stuen,
men turde ikke gå ind. Så vendte
han om og gik op ad trappen igen.
Jeg forsøgte efter dyrlægens råd at
give ham Serene-Um og satte en
Feliway-diffuser i stikkontakten
til at uddunste fredelig stemning
i stuen. Jeg begyndte også at
træne med Archie: Når han peb
foran døren, løftede jeg ham op og
bar ham over tærskelen og hen til
den gode stol. Så kunne han sidde
på skødet af mig - og det gik fint
lige indtil Clemente kom og gloede
på ham. Så peb Archie og ville op
ovenpå igen, hvad han selvfølgelig
fik lov til.

Det var det mærkelige: Cle
mente GJORDE ham aldrig noget.
De to var bare helt ude af stand
til at kommunikere: Archie - en
fin ældre herre med slipsenål og
hvide manchetter - og Clemente
- en lømmel med kasketskyggen
i nakken og hængerøv i bukserne.
Clair Renaissance havde egentlig
ikke noget udestående med Archie
- det var først når Clemente havde
fået ham ned med nakken, at hun
gik til angreb (den lille mokke).

Min gamle mor, der altid
har vist mine katte en rørende
interesse, var så betænksom at
sende mig en bog, hun havde
hørt omtalt: "Kattens adfærd
og problemadfærd" af Marianne
:'hornberg. Den læste jeg med stor
mteresse, og da forfatteren er så

hunkat. Det havde trukket
ud med hende, og Clemente
var så småt begyndt at
strinte, men jeg forsøgte at
holde ud. Clemente's mor,
Quanna, ventede og~å på
løbetid, og da hun ifølge
Clemente begyndte at dufte
interessant bagi, spærrede
jeg hende inde i soveværelset
ovenpå og holdt Clemente
nede i stuen. Husets fire
andre katte fordelte jeg hos
de to efter en nøje udtænkt
turnusordning, så alle (und
tagen Clemente) ind imellem
fik lov at komme med op om
natten.

En aften var fordelingen
sådan, at min 12-årige
hankastrat, Archie, gik ne
de i stuen sammen med
Clemente og Clair Renais
sance (også kaldet "blå
dyrs-alliancen", fordi de,
lige siden resten af kuldet
blev solgt fra, har klæbet til
hinanden som (ja, undskyld!)
siamesiske tvillinger). Næ
ste morgen vågnede jeg
op til et sandt ragnarok!
Archie sad vidskræmt oppe
på klaveret og trykkede sig
helt ind i hjørnet, og da
døren gik op, satte han i et
skrig og styrtede ud og op ad
trappen - skarpt forfulgt af
Clair Renaissance. Hvad der
er hændt i nattens løb, får
jeg aldrig at vide, men der
var tegn på, at det har været
voldsomt: Jeg fandt store
mængder af afføring både på
klaveret, i vindueskarmen i
vaskehuset og inde i hulen på
vores gulv-til-loft-klatretræ,
der tilmed var væltet. Det
er mig en gåde, at jeg intet
havde hørt i nattens løb.

De næste tre dage skete
der flere ting: Quanna blev
sendt til hankat, Clemente
?lev kastreret - og jeg måtte
mdse, at Archie havde fået
intet mindre end et psykisk
knæk! Blådyrene jagede

søvndrukne af sengevarmen,
indtil vækkeuret ringede
igen og spolerede morgen
stemningen for alvor. En
dagligdags foreteelse, der
knap er værd at nævne -
hvis det da ikke lige var for
de begivenheder, jeg nu vil
berette om.

I januar 2003 var Cle
men te en håbefuld ung
han på 15 mdr., der af
kontraktlige grunde ikke
måtte parre i Danmark,
men gerne i Tyskland, og
vi gik netop og ventede på
løbetid hos en lille tysk

Clemen te forrest, Archie bagved. Venner igen

Da vækkeuret ringede her
til morgen, kunne jeg mærke
den varme og bløde fornem
melse af "kat under dyne"
mod min krop. Jeg stak hån
den ind og mærkede efter.
Der lå mine to drenge, Archie
og Clemente, pels mod pels,
parallelt klemt inde mellem
min venstre arm og flanke.
De vågnede ikke rigtigt ved
berøringen;

Clemente gav halvt i
søvne Archie et par slik i
nakken, Archie spandt et
par gange som kvittering,
- og begge faldt til ro igen,

Fred i flokken
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Archie til venstre
og Clemen te til
højre.
Taget sensom
meren 2002 hvor
alt endnu er idyl

Af Lone
Ebbesen
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Bolle nyder en
stille stund i
haven

Af
Lene Glem,
Coogans
Maine Coon

er ha :'." i' .t . h i· 1 , potger
ham.
Jeg tror n kat hvis Bolle

skull ige noaet - su er i
gode Q<T e sk 'lige slav .r f r
ham O

og nuss 1· med o · - ligger og
fylder hel hovedpuden om
natten. hv ilk«t h It klan

med i i senbj rg. En ko-
k rdc om har faer t .rc -
plad n her i hu. et. Lig,
ved indgangen til vo ·es hus
- for all skal c at Bell •r
blevet Eurcpr Chnmj ion.
QP- vi er stolte - m O t ~L ilr o
over Boll . \ i l ·k ~r ham

Det er stadig ikke cået
op for mig at Bolle er blevet
Europa Champion - å j g må
knibe mig lv i armen eller
kigge på den flotr kokard .
som JYR K b lonnecle o

at nu er det slut. Ikke flere
udstillinger til Bølle og ikke
mere jagt på certifikater.

Men vi, Peter og jeg, har
allerede besluttet at Bølle da
skal med en gang imellem.
Men lige nu skal han have
lov til at få en lang pau e ca
hygge sig herhjemme. Så må
vi se hvilke udstilling r der
skal have æren af hans be og
til næste år ©

Bølle er blevet Europa Champion
Ja tænk en gang- min baby- Ellers har han taget
dreng, Castle Rock Voya?er, samtlige certifikater, nogle
er blevet Europa Champion. BIV og NOM. For ikke at
Jeg kan den dag i dag stadig glemme hans Best In Show
huske, da vi var inde og se i Ljungbyhed i Sverige. Det
ham første gang hos Pil og var en kæmpe stor dag for
Thomas - 5 uger gammel. os. Endelig blev Bølle be
Lille og fræk, med små tykke lønnet for hans hårde udstil
benstammer. Man kan godt lingskarriere - det havde
sige at han havde lår i _sko- han virkelig fortjent. Jeg
ene - og de er bestemt ikke nærmeste tudede mig selv
blevet mindre. til det helt store. Jeg var så

Vi købte Bølle til avl, stoltoverBølleog å glad på
udstilling måtte komme i hans vegne.©
anden række. Men selvføl- Bølle har været suveræn
gelig skulle vi da vise vores at have med på udstillinger
smukke dreng til alle - og · ingen sure miner eller
derfor tog vi på den første fertile opstød. Han har end
udstilling i Her lev som da præsteret at strinte i et
killing. Bølle lagde hårdt ud dommerbur - hvortil jeg kun
med et EXl og BIV. Nu var kunne sidde med tore ojne
vi tændte på at udstille noget og se meget forbavs t ud.
mere. Men vi havde aldrig i Men hey - han er jo og ·å t
vores vildeste fantasi regnet mandfolk der ved hvad det
med at vi skulle køre Bølle til går ud på, nemlig at gøre sig
Europa Champion på 1 år. bemærket. ©
Det er jo helt uhørt - men Bølle har altid, æret sod af hele vor :,, hj rte og han
nu også ganske hyggeligt. ho dommerne. og vist ig fra giv '1' o_ .'å manne gocl" time r
Hyggeligt fordi Bølle er den sin gentleman ide. ret i hv .rdaaen. Hun kyss 'r o-;
som han er. Glad og altid nysgerrig og no 1 g nao
optimist. har han også ovcrra k L

Bølle elsker at være på domm r n. ved at nærme ·t
hotelværelser. Høj hale- tygg ig iaennem tea ren.
føring, mens han undersøger Men så kunne d jo 0°· å bare
samtlige sprækker i tapetet lade være med 1t svinge med
eller i gulvet. Intet går glip den lige foran han n· se©
af Bølles tilstedeværelse og I skrivende tund idder
alt bliver kortlagt til fineste jeg stadig med en folelse af,
detalje - mens han nærmest
går rundt og smånynner ...
Stadig med halen i vejret.

Vi havde ikke lagt planer
for, at Bølle skulle køres så
hurtigt til EC, men da vi i
mellemtiden blev de stolte
medejere af Wytopitlock
Hestia Jones og hendes kar
riere tegnede til en JW titel,
tog vi Bølle med på alle de
udstillinger, som Hestia
skulle på.

Og det gik rigtig godt med
Bølle - han har misset et
certifikat og det var det første
i hans karriere i klasse 9 på
WS i København sidste år.

skridt frem og et tilbage. Men det gik. Døren var
stadig lukket, så han når som he:st kunne trække
sig tilbage til sin helle oppe ov~n?a.

En dag sidst i juli stod Archie igen foran døren og
ville ind. Jeg kunne se det på ham: Han var ikke bange
mere. Men da jeg skulle rejse på orkester.stævne i en
uge og ikke kunne lade kattepasseren s~a alene med
ansvaret, blev apartheid opretholdt en tid endnu. Da
jeg kom hjem, stod han der igen - me~ strakt hals
og lange ben, der trippede af utålmodig~ed. Døren
blev åbnet - og den er aldrig blevet lukket igen. Efter
et halvt år var freden genoprettet - og blådyrene fik
langt om længe adgang til soveværelset igen.

Det er nu næsten et år siden. Der har været lej
lighedsvise tilbagefald, hvor Clemente har nidstirret
Archie, men det har aldrig udartet, og nu finderArchie
sig heller ikke i det længere. Så sent som i aftes prøvede
Clemente at udfordreArchie, men.Archie løftede poten
advarende, og Clemente dukkede nakken, lukkede
øjnene og sagde pænt undskyld. Han er også blevet
voksen i mellemtiden og næsten helt fornuftig.

Alt dette løb igennem mine tanker i morges, da de to
lå og gassede sig sammen under min dyne. Hvor skal
man dog være glad, når der er fred i flokken. Men det
opdager man først, når der pludselig udbryder krig.

WW04 Chimera's Haze of Love, MCO a 22
Opdr.: Mette Jensen & Anders Lorentzen
Ejer: Anette Becker & Jørn Hansen

En Dansk Verdensvinder fra Wien
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BIS huskat sondag i Brarup

Huskatte
BIS
Trold pilegaard n's Babv Th Super "11 'I'
Ej r Nikie D. Parrv
BOX
Nixon
Ejer Dorthe Holmen

BIS Killing
Manilla's Diva, BML
Ejer Maiken Mortensen

Kategori IV
BIS Voksen
Chao TI's Faboulus Fairy Tale. IA
Ejer Heinke Ballin
BOXVoksen
Ingen
BIS Kastrat
Haslund's Zoya, SIA n
Ejer Ha lund & Barawiec
BOX Kastrat
Bengalis Ebony, ORS n
Ejer Annette Thornina
BIS Ungdyr
Nis en' Lexie. SI'\ n
Ejer nneli e & Erik ri , en
BIS Killing
Ni sen's Ma kot, OR" n
Ejer nn lis · Erik :\'is n

Kategori I
BIS Voksen
Well-Done's Magic Silver, PER
Ejer Annetta & Jan Deleuran
BOXVoksen
Ormeryds Serena Williams, PER n
Ejer Vivi & Jan Lassen
BIS Kastrat
Gaia Eva-Vlasta, PER a 33
Ejer L. Andersen & K. Bay Smidt
BOXKastrat
Keystone No Matter What, PER e 33
Ejer Heidi Agerbo
BIS Ungdyr
Well-Done's Miss Sophy, PER ns
Ejer Annetta & Jan Deleuran
BIS Killing
StellaAf Jurian, PER g 03
Ejer Kristine Kristensen

Kategori II
BIS Voksen
Wytopitlock Kingsley Shacklebolt, MCO
Ejer Dorthe & Tonny Raunsbæk
BOXVoksen
Timian's Bertha, NFO
Ejer Tina & Bent Hansen
BIS Kastrat
Europa's Jacob Haugaard, NFO
Ejer Vibeke Telkamp
BOXKastrat
Shengo Anastacia, SBI c 21
Ejer Mette & Carsten Usbeck
BIS Ungdyr
Zimexis Tequila Sunrise, FO
Ejer Vibeke & Kjeld Jørgensen
BIS Killing
Olmocabe's Galadriel, MCO
Ejer M. & 0. Bonnichsen

Kategori III
BIS Voksen
Baaswell's Nicol, BRI a
Ejer Britta Sørensen
BOXVoksen
Hann Of The Cream Vom Tonkay, BRI
Ejer Renate Wiesekopsiecker
BIS Kastrat
Camischa's Keanu Riv, BUR d
Ejer Else Gyldenkærne
BOXKastrat
All-Saints Claudette Colbert, BML
Ejer Annemette Jørgensen
BIS Ungdyr
Pendragon's TipToe, JW, CRX grp. IV
Ejer Heidi Tværmose

Racekatten Brørup 26.09.04
Kategori III
BIS voksen
Kisismayu's Daiquiri, ABY o
Ejer Vivian Sørensen
BOXvoksen
Hann of The Cream Tonkay, BRI
Ejer Renate Wiesekopsieker
BIS kastrat
Why Forget R.U.T.H, BUR n
Ejer Charlotte Baagø
BOXkastrat
Wimmerhale's Pepe, ABY o
Ejer Margit Thomsen
BIS ungdyr
Pendragon's Tip-Toe, JW, CRX grp IV
Ejer Heidi Tværmose
BIS killing
Kibutata af Fredenslund, BEN n 22
Ejer Lis Rhymer Friis
Kuld
Cheetarpur's, BEN
Ejer Anne Risager
Veteran
Piogatta's Brina, SOM ns
Ejer Pia & Johnny Sørensen

Kategori IV
BIS voksen
Kirsty v.d. Grunstiege, ORS h
Ejer Trine Piltoft
BOXvoksen
Hensleek Henry, ORS ns 22
Ejer Karin Pedersen
BIS kastrat
Haslund's Zoya, SIA n
Ejer Haslund & Barawiez
BOXkastrat
Amon Ra v. Trapphof, SIA c
Ejer Gry Bentsen
BIS ungdyr
Nissen's Lexie, SIA n
Ejer Annelise & Erik Nissen
BIS killing
Nissen's Maskot, ORS n
Ejer Annelise & Erik Nissen
Veteran
Bengalis Ebony, ORS n
Ejer Annette Thorning

Huskatte
BIS
Troldpilegaardens Shangri La
Ejer Nikie D. Parry
BOX
Jiggins Klaus
Ejer Karin Sørensen

Kategori I
BIS voksen
Petovia' Rocky, PER ns
Ejer nn larie Andersen
BOXvoksen
Light Air Blue Tutty, EXO a 24
Ejer Karin Pedersen
BIS kastrat
Lankhara Walking On Sunshine
Ejer Karin Peder en
BOXkastrat
Keystone o Matter What, PER e 33
Ejer Heidi Agerbo
BIS ungdyr
Well-Done's Miss Sophy. PER ns
Ejer Annetta & Jan Deleuran
BIS killing
Obsessions's Woodo-Child. PER n 22
Ejer Lisbeth Kierulff
Kuld
Pfaff. PER
Ejer Lena Pfaff

Kategori II
BIS voksen
Zygot's Garibaldi, FO grp IV
Ejer J. Dahl & T. Bang
BOXvoksen
Mighty Claw's Galadriel, NFO grp VI
Ejer Grit Wessel
BIS kastrat
Europa's Jacob Haugaard NFO
Ejer Vibeke Telkamp
BOXkastrat
Shengo Anastacia, SBI c 21
Ejer Mette & Carsten Usbeck
BIS ungdyr
Zimexis Tequila Sunrise, NFO grp V
Ejer Vibeke & Kjeld Jørgensen
BIS killing
Olmocabe's Shadowfax, MCO
Ejer Majbritt Ehlert
Kuld
Allycoon, MCO
Ejer Charlotte Sørup
Veteran
Oliver af Kærvej, SBI
Ejer Mette & Carsten Usbeck
Pensionist
Løvehulen's Napoleon, MCO
Ejer Annette Agerbak
Opdræt
Trønninge, FO
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• Petfoodwww.ohvers.dk 43641364

Tilmlcnde for m,nge er at OLIVER'S udelukkende bruger 1ngre 1 •mer god' endt ul !T'enn skc'od var r. et
f.lktum man bade kan se og dufte. når mJn s r med en port,on i hlndcr.. At ruge sl od · in;red 1eos r, giv r t
meget lækkert og appetitligt m:iltid. si det er mc et s1ældent a m.in horer om kat c. der Ikke kan lrde ell.r ok
OUVER'S.

ER'S

Siam/orientaler
BIS
La Bell Stingray, JW, ORS n
E: L. Madsen & J. Andersen
BOX
Kirsty v.d. Gri.instiege, ORS h
E: Trine Piltoft
BIS Kastrat
San-T-Ree Gentle Touch. ORS a 2
E: Camilla Olin
BOX Kastrat
Haslund' Zoya. SIA n
E: J. Haslund & C. Barawiec
BIS Ungdyr
Nis ens Lexie, SU n
E: A. & E. Nissen
BIS Killing
Anatolian Me Too. ORS cl
E: K. Foldager & K. Han 0n

Som kunde hos OLIVER'$ er du altid sikker p:i gr:ius lever111g. en virkelig god 6
service & rndgivning, same vor<!S unikke TRIBEL GARANTI. Iwer du altid kan
returnere resten af posen. skulle du opleve problemer med smagen. msven eller
allergi.

Kontakt os og hør
0 LI VE R, S®hvad vi kan gøre for dig og din kat

OUVER'S er et helt unikt iod rfirmJ. oros ftlcsofi r at det ulnm: «ve Iodcr starter med v1:& t af d~ u't ~1't., •
råvarer og at den service vi nlbydcr ski l rnarchc foderet. D t berycer bl:1 grati"i lt.1t~r1r'\ • h_:c hi'dct. D uc "'l
normalt bl've rcrnrnchg bekosteli t. men OUVER'S kommer d,rcktc ir:i vores egen n-odu t,oa I Cac ica. D tg ,~r
en pris for vores kunder der ligger ca. ! 00 kr. b -ere per pose. end ;wis OUVER"S var t trad .•.cne.t h., ,, c,; cl.i
tilmed selv skulle hente posen!

OLIVER'S er Danmarks storm: direkte foder! vcrandor, o v1 I verer t<hg foder I cv •r 50 k:icte:i r og nun;;c
tusinde familiekatte landet rundt. HovcdJ.rsag n til denne an rkend:?1~c. er er~, cn 1.!S c11C~ k. :il,tct og Sr.:r 1cc

Korthår
BIS
Astyages Gina, BRI a
E: Bruno Baastrup
BOX
Grenoble's King Oberon, BRI e
E: Winnie Nielsen
BIS Kastrat
Van Grebst Luic, ABY n
E: Christel Orthmann
BOXKastrat
AbyRivers Mira of Via Nova, ABY n
E: Jens & Tom Høj
BIS Ungdyr
Indian Summer from Farce, BRI f 22
E: Jette Rybak
BIS Killing
Minivers Nive, BRI f 24
E: Helle Hansen

Langhår
BIS
Star Wars Zam Wesell, EXO f 22
E: A. Hogberg & J. Jensen
BOX
Hasselidens Tabby Enrimo, EXO n 22
E: Marjun Nielsen
BIS Kastrat
John-lngs Blue Merlin, PER a
E: M. & E. Gustafsson
BOXKastrat
Cecilie af Jurian, PER g 03
E: Anette Vohnsen
BIS Ungdyr
Hightime-Cat Ramazotti of Mandrake, PER d
E: A. Hogberg & J. Jensen
BIS Killing
Star Wars Parade Gown of Mandrake, PER f 22
E: A. Hogberg & J. Jensen

Semilanghår
BIS
Wytopitlock Kingsley Shacklebolt, MCO grp 3
E: D. & T. Raunsbæk
BOX
Shengo Olivia, SBI a
E: Aase Nissen
BIS Kastrat
Kiru's Miss Wildrose, SBI n
E: Kirsten Ulsø
BOXKastrat
Micheyl's Dali, SBI n
E: Micheyl & Peter Vinther
BIS Ungdyr
Backkara's Sweet Fashion, SBI n
E: N. & F. Mikkelsen
BIS Killing
Søkjærs Cille Cheri, SBI a
E: Else Kjær Sørensen

Pensionist
Wehnert's Aristocat
Ejer: Susanne & Claus Wehnert
Kuld
Anfi's
Ejer: Renate Syltern

Kategori ITI
BIS
Godsk Lakanka, BRI a
Ejer: Rosanna Will
BOX
Nasse Nøff på Kino af Khartoum, ABY n
Ejer: Bodil & Michael Floto
BIS kastrat
WW03 Luna-Tick's Jenny Juniper, ABY a
Ejer: Marianne & Lars Seifert-Thorsen
BOXkastrat
Via Nova's Vol. 2, ABY n
Ejer: Tom & Jens Høj
BIS ungdyr
Misomali's Warrn And Special, SOM n
Ejer: Vivian Sørensen
BIS killing
Miniver's Nive, BRI f 24
Ejer: Helle Hansen
Veteran
Zarin Lilit, RUS
Ejer: Kirsten Kaae

Kategori IV
BIS
Sandvreten's Torin Egeskjolds, SIA a
Ejer: Susanne Qvick
BOX
Kirsty v. d. Grunstrege, ORS h
Ejer: Trine Piltoft
BIS kastrat
WW04 Haslund's Zoya, SIA n
Ejer: Jens Haslund & Connie Barawiec
BOXkastrat
0 Toyo's Spotted Sir Toby, ORS n 24
Ejer: Susanne Sonne
BIS ungdyr
Nissen's Lexie, JW, SIA n
Ejer: Annelise & Erik Nissen
BIS killing
Nissen's Maskot, ORS n
Ejer: Annelise & Erik Nissen
Kuld
Sweet Catleya's
Ejer: Gry Bentsen

Huskatte
Bedste voksne han
Jiggin's Klaus
Ejer: Karin Sørensen
Bedste voksne hun
Tox
Ejer: Heidi Bojsen

Kategori I
BIS
Astrid af Kambyses. PER g
Ejer: Li~ Staunskjær
BOX
Persefelis Silver Kirjon. PER ns 11
Ejer: Allan & Sylvia Outrup
BIS kastrat
Anabel afAmalia, EXO g
Ejer: Vibeke Jensen
BOXkastrat
Keystone No Matter What, PER e 33
Ejer: Heidi Agerbo
BIS ungdyr
Hightirne-Cat's Ramazzotti of Mandrake, PER d
Ejer: Annika Hogberg
BIS killing
Star \\ ars Parade Gown of .Mandrake, EXO f 22
Ejer: Annika Hogberg
Avl
Autum Rose Satin
Ejer: Tina Nielsen
Opdræt
Persefelis v. Allan & Sylvia Outrup
Veteran
Anabel af Amalia
Ejer: Vibeke Jensen
Pensionist
Engelhards Jasmin
Ejer: Pia Engelhard Larsen
Kuld
Nasada's, EXO
Ejer: Lene Balle

Kategori II
BIS
WW04 Wytopitlock Kingsley Shacklebolt, JW,
MCO grp III
Ejer: Dorthe & Tonny Raunsbæk
BOX
Shengo Olivia, SBI a
Ejer: Aase issen
BIS kastrat
Kiru's Miss Wildrose, SBI n
Ejer: Kirsten Ulsø
BOXkastrat
Llndskjalv's Vile, NFO grp IV
Ejer: Lis Sørensen
BIS ungdyr
Europa's Undulat Dræber, . FO grp VIII
Ejer: V. & K. Jørgensen
BIS killing
Starkad's Bølle Bob, NFO grp VIII
Ejer: Anne Køhn
Avl
Hass Pongo, FO grp III
Ejer: Renate Syltern
Veteran
Oldenburg's Pumba
Ejer: Lisette & ,Jesper OJdenburg
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Indavl og alt dens væsen og alt dens
gerning ....

25%

25%

Vores avlshan

fnyptihut

ingen mu!ig ed for
idereqivelse a;' 5 %

fnyptihut

Enten

Eiler

Far

' fnyptihut
r---- -·--

...- - - - · 4- -

,,. I· I ---- --- -- I

Eiler

Enten

Hvis han har haft d t. er .andsynligl -den igen
50% eller 1~ for at han ikke hm givet d 'l \ id 'r ... -- c
det er 50% Iler halvd 1 n ard, .- )I\ , Ir, 'or. 't Pr
50 ~o af 50(Jti - "11 r halvdel 'n :.if halvd ~l 1 - ulrsa en
fjerded 1 ll "l" 25qo_ Man an skrive det som 1 ~ ,·- ~!.

,1} r 1~f. Det varer il det mi lt rst e cilf.r-ld .
D t giver tilsamm n ,5°11 sandsynlighed for at

vore h'- nkat ikke b~ rer genet fer i'n_ ptihut - og
der kal end med at .ære i· lt 100°0. forel' vi ved.
at noget er d r sket. Vi .tår rent f kt isk med en
l end kat. De idste 251

\, f. -ldes ud af cl t tilfc Ide.
hvor, orc hankats far havde g 'net, ou l\.:IU Iakti +
gav det vider .... Del r det tilf, ilde, m· n kan s oversr
på figuren.

_ u har vi så ber smet. at s rids ·nligh d 'n for. al
vores udvalgte hankat bærer g n t for Invpt il ut. '·
25% eller ¼ eller (~'~V

Så kigger vi på hunkutt 'n. Ho · hende 'r det
(tilfældigvis, fordi det 'l" lettere al, O\' rsku i cl nn
ammenhæng) n ren hunkatt - lini op til den

forfader, der har g net for In ·p ihur. D r er blot re
generationer. ikke to - hun r altså hans oldebarn.
hvor hankatten var hans barn ,b- rn.

Beregningern er [uld t ndig analog I ild t for I
tilfælde til vi kommer til h nde mor - d r har 25%
chance for at bære "n 1 opi af g net for fnyptihut. Men
her er vi så n g n ration længere ude. og d rfor må vi
endnu engang gange med ½ - fordi sand ynligheden
stadigvæk er 50%1 Iler ½ for at netop denne kat
giver genet videre, hvis den har det. Der er ingen
akkumulation af sandsynligheder- sands) nligheden
kan ikke se tilbage i tiden. Den er der bare.

Sandsynligheden for at vores udvalgte hunkat
bærer en kopi af genet for fnyptihut er ½ * ½ * ½ -
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Eller faderen har tadig haft det, men har ikke
givet det videre til ham.

Eller han har ikke haft det, og har ikke givet det
videre.

Fig. 2: tælletræ, genets tilstedeværelse

Sandsynligheden for at han ikke h r hal"t er
50% eller½.

Det er d t n derstc tilf Ide på fis. :Z.

Fig 1: illustration afgen, der går videre til af
kom. Far har to gener, eetpiles ned til afkom.

Nu bliver denne kat imidlertid far til den hankat, vi
kigger på- og vi er nu interesserede i sandsynligheden
for, at hankatten bærer genet. Læg mærke til. at vi
på intet tidspunkt kan sige at han gør det eller ej. Vi
taler udelukkende om sandsynlighed. Der er aldrig
nogen, der har set en kat de med sikkerhed kunne
sige havde gen for fnyptihut. Så havde de ihvertfald
røget noget forbudt.

Der er tre tilfælde eller mulige udfald af denne
situation:

Enten har vores hankats far haft genet, og har
givet det videre til ham.

r---------
1, J

fnyptivit

fnyptihut

Disse gener er faktisk lige så meget ting som æbler
og pærer, de er bare meget mindre.

Vi kender alle udtrykket "han har sin fars øjne"
_ofteudtalt med stor patos af div. bedstemødre. Her
lønner det sig at overveje, at far stadig kan se - og at
det, sønnike har arvet, er en kopi af sin fars øjne.

Ligeså med de famøse gener i stamtavlerne hos
kattene. Der nedarves kopier af gener, ikke elve
genet- det har farmis og mormis stadig.

Hvis en forfader til en kat - f.eks.- har et gen for
fnyptihut, og er forfader til både en hunkat og en
hankat - der bliver parret med hinanden - så står
vi med et tilfælde af indavl.

Den oprindelige forfader - har fået to børn: Det
ene af børnene er forfader til hankatten.

Denne kat har 50% chance eller en sandsynlighed
på½ for at bære genet for fnyptihut. Vi ved ikke, om
den gør det. Vi ved derimod, at sandsynligheden er
50% eller½.

Det er den, fordi enten har katten fået det, eller
også har den ikke. Disse to muligheder er de enest
eksisterende. Man kan ikke halvvejs få et gen. D t
er lige så .sandsynligt at den har, som at den ikke
har. Derfor er der 50% chance for hvert tilfælde.
Tilsammen skal sandsynlighederne udgør 100%.
Det er lige så svært at forklare hvorfor. om det er
at forklare hvorfor to plus to er fire.

For at kunne bruge en
sådan indikering af ind
avlsgrad skal denne selv
følgelig være beregnet sådan
at den reelt siger noget om
graden af de faktorer vi kan
være bekymrede for.

Mange afde tommelfinger
regler der ofte anvendes er
derfor faktisk ubrugelige, da
de ikke siger noget om hvor
indavlet individet er.

Vi er derfor interesserede
i at betragte en bereg
ningsmetode der baserer sig
på sandsynligheden for at et
givet gen ender i to kopier
hos individet. Eller sagt på
en anden måde: Udtrykker
hvor stor en del af det
samlede genom i individet
der statistisk set vil være
ramt af en "fordobling".

Indavlsgraden eller -
koefficienten udregnes som
den sandsynlighed for at et
givet individ har arvet netop
to kopier (dvs. een fra far og
een fra mor) af et gen, som en
fælles forfader har haft.

Det er lidt indviklet, så
jeg vil her bede d'herrer og
damer om at holde tungen
lige i munden.

Et gen kopieres ned
gennem et slægtstræ.

Hvert individ besidder
halvdelen af hele faderens
gensæt og halvdelen af hele
moderens gensæt. Det bety
der også, at hvert afkom hun
arver halvdelen afgenerne
- den anden halvdel smides
~æk. (I betydningen; bruges
ikke i dette individ.)

Det kan virke forvirrende
men man skal her tænke
meget stringent: Hvis jeg
har to frugter, et æble og en
pære, og giver dig een - så
har du ikke fået den anden!

overvejelse. At genetikken
også spiller en rolle, er der
ingen tvivl om, men det er
ikke det primære.

Vores katte har ikke den
slags problemer. De er dyr,
og som sådan forholdsvis
immune overfor socialpolitik.
Forskellen på dyr og mennes
ker er stor her, og det skal
man nok huske på i disse
overvejelser.

Hvis en hunkat ikke har
andre hankatte i nærheden
end sin egen søn, og hun er
i løbetid, så er det en bedre
investering af hendes energi
at lade sig parre af ham end
slet ikke at blive parret.

De såkaldte fritlevende
katte - f.eks. gårdkattene
- har ofte forholdsvis stor
sandsynlighed for at være
meget indavlede. De har boet
på en gård eller en håndfuld
gårde i generationer, og de
er allesammen i familie - og
den store hankat i området
kan være far, farfar og
oldefar til de fleste af dem.
Den, der .overtager hans
plads, når han går til, er
sandsynligvis en søn eller
et barnebarn eller begge
dele. Der er naturligvis en
vis vagabondering, men der
er grænser for hvor langt
katte går. (Læs: Gider at gå.)
Derudover er det også svært
at komme ind på allerede
optagne territorier...

For at kunne arbejde
med indavl som begreb
til daglig og i vores avls
arbejde, er vi nødt til at
have en systematisk måde
at beskrive mængden eller
graden af indavl for et givet
individ. Kun på denne måde
kan vi f.eks. sammenligne
forskellige muligheder, vur
dere risici etc.

Indavl!! Ryste i bukserne.
fyha skamme...
Nej. vel?
Skal vi være lidt civiliserede
og videnskabelige og se på
det?

Indavl er betegnelsen
for avl med beslægtede indi
vider.

Man avler 'ind' i bestan
den. Det er en forudsætning
for alle husdyrracer, fra
katte til kvæg.

Hvis man starter med
at tænke som almindeligt
menneske der ikke har an
det med avl at gøre end at
den mælk man køber i Brug
sen er fra indavlede jersey
køer (som man iøvrigt ikke
aner er det), og ens begreb
om opdræt er lidt tåget - så
er det naturligt nok at man
kigger på noget man kender
for at få en ide om hvad det
er for noget.

De fleste mennesker
kender til mennesker - og
tager derfor deres ideer
derfra.

Vi mennesker kan faktisk
også være meget indavlede
- hvis man kommer fra en
lille landsby der ikke har
haft megen udskiftning over
generationerne, f.eks.

Men detværste skræmme
billede hos mennesker er
naturligvis den tætte (og
forbudte) indavl. Derfra
kommer rigtig mange af
vores fordomme.

Med god ret, iøvrigt - der
skal være en stopper et eller
andet sted på den slags. Ikke
i første omgang af hensyn
til genpulje og arvelige
sygdomme osv. - men for at
stabilisere vores samfund.

Det er i langt højere
grad en politisk/social for
anstaltning end en genetisk

MJane
Thurah
Nielsen,
Thurah
Orientalere
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ptimale fors'kring mod
r

LOPPEBEKÆ 1PELSE
HELE A ET RUNDT

CYCLJO

Lad mig slå
en EFFEKTIV klo

i de lopper!

Cvgj,o er den
lopper.

EN..:.S E SPOT-0 0
DER VIRKE 1 3 M

Virker også på kat ens nærrnll]o.

Killinger fra 1 kg sam dræg ·ge katte an
behandles.

Er dokumentere uskadelig for børn og
voksne.

Glædelig J · I
og godt nytå
til alle læsere
ønskes af

den afgående
redaktør

Hans IC er relevant, fordi den angiver han
grad af homozygocitet (ensartethed, indavlethed)
_ og det har naturligvis en indflydelse på, hvor stor
sandsynligheden er for at afkommet også bliver
homozygot på en given plads iblandt generne.

Sagt lidt firkantet: Hvis han kun har to en at
byde på på en given plads, så er d~r ikke andet at
vælge imellem, og afkommet nederst 1 stamtavlen har
en større risiko for at arve netop dette gen dobbelt.
(Matematisk set er der jo så 10_0% sandsynlighed for
at han giver netop dette gen videre).

Hvorfor så gange med½ udenfor summationen?
Fordi: I virkeligheden skal vi gange med ½ to

gange - (½)2 - men vi skal så også gange med to
fordi vi skal tage i betragtning, at vi både skal se på
fnyptihut og fnyptivit. Det bliver så 2*½0':½ = ½.

Så vi har IC(afkom) = ½ * (½)5* (1+IC(forfader))
Fornemhedens skyld antager vi i dette eksempel.

at forfaderens IC er nul. Det giver et ligning der ser
sådan ud:

IC(afkom) = ½*(½)5 = (½)6 = 1/(26) = 1/64 = ca. 1.61/o
som vi også fandt ovenfor.

Hvis de ærede damer og herrer føler ig lidt
udmattede af den megen tungegvmna tik på
nuværende tidspunkt, så er det fuldt forståeligt .

Til sammenligning er forfatteren til denn artikel
fuldstændig lige så indavlet som vore ek mpelkat
-idet mine forældre var grandfætter og grandku ine
til hinanden.

En udemærket lille regneøvelse!
(Husk her på, at to af mine oldeforældre rar

helsøskende - jeg har altså to forfædre. der går
igen på min stamtavle, hhv. min tipold mor oz
min tipoldefar. I dette tilfælde skal man lco gg all
bidragene sammen).

Mor

Barn

I fnyptihut?

Forfader

vl \
v2

Far

højt. Man skal tænke på det som to u_afhængige ting;
ten betragter vi genet for fnypt1hut, eller ogsåen . o d 1genet for fnyptivit. Til sidst ser VI pa en sam ede

sandsynlighed for, at katten har arvet neto~ to ens
af disse to. Det er de to isolerede sandsynligheder
lagt sammen.

Derfor: 2 * (1/8 * 1/16) = 2/128 = 1/64 = 0.015625
= ca. 1.6 %

Som det ses. er denne kat ikke specielt homozygot/
indavlet.

Og nu bliver vi endnu en tand mere tekniske- hold
på hat og briller.

Fig3:Etbilledeafvejene i denne stamtavle. Skal
bruges til at udlede formlen.

Formlen lyder:
IC (afkom) = ½ *L((½)v1 * (½)v2)(1+IC(forfader))
Summeret over alle fælles forfædre.
Det mærkelige tegn er et sigma, et græsk s, og det

betyder at vi skal tage summen af alle bidragene.
vl er vejlængden til forfaderen fra den ene

forælder, v2 fra den anden.
Med lidt simpel brøkregning kan vi gøre det

hele lidt enklere: ((½)"1 * (½)"2) er det samme som
(½)vl+v:l

Det betyder i praksis at man skal tælle hele vejen
rundt - fra far til forfader og videre ned til mor. Det
er den samlede vej fra forælder til f65*orælder vi er
interesserede i. '

I vores tilfælde er vl = 2 og v2 = 3 - hvilket logisk
nok giver vl+v2 = 5.

Vi kan se bort fra summationen fordi vi antager,
at der kun er denne ene fælles forfader.

Det e: forholdsvist nemt at udvide udregningerne,
for a_lle bidrag fra fælles forfædre udregnes uafhængigt
af hinanden, og lægges sammen til sidst.

eller ( 1:.: )' • i hu ker, at hendes mors sandsynlighed
for det samme var 25l!o eller ~:.! * ~~-

Her fremkommer en regneregel: For hver
generation skal man gange med ~:i.

Det betyder at vi har
S= (12)11
Hvor n er antallet af generationcr siden forfaderen,

og S er sand ~ nligheden for at individet i denne
generation har en kopi af samme gen.

I dette tilfælde S = (~~? = 12.5% eller 1/8 da vi er tre
generationer efter forfaderen. (Barn= 1., barnebarn
= 2 .. oldebarn = 3.)

Det vil samlet sige. at vores hankat har 25%
eller ~~ sandsynlighed for at bære en kopi af genet
for fnyptihut, og vores hunkat har 12,5% eller 1/8
chance for at gore det samme.

Dette angiver. hvor beslægtede de to forældredyr
er.

For hvis der for hvert gen er 12 5 % respektive 25
% sandsynlighed for at det er det samme, så vil det
gælde for alle gener- og hvis man nu igen lige holder
tungen lige i næsen, vil man kunne indse at det er
en betydende med at af alle generne er 12,5% resp.
25% de samme som dem, forfaderen havde.

. u er det vi er interesserede i at fastslå hvor
stor sandsynligheden er for at en killing efter disse
to katte arver en kopi af genet for fnyptihut fra begge
forældre.

Igen, d'herrer og damer - tungen lige i øjet.
For hver af forældrene gælder det at hvis de har

genet, har de 50% chance for at give det videre. Det
tilfælde eller det udfald, vi er interesserede i, er det,
hvor de begge gør det.

For faderen gælder det at der er ½ * ¼ = 1/8 =12,5%
chance for at han gør det. For moderen gælder det
at der er ½ *1/8 = 1/16 = 6, 75% chance for at hun
gør det.

Dvs. at afkommet har 6,75% chance for at få det
fra mor og 12,5 % chance for at få det fra far - så nu
skal vi bare regne ud, hvad chancen er for at begge
dele sker.

Det er det samme som at gange de to brøkdele.
1/8 * 1/16 = 1/128 = 0.0078125 - dvs. ikke særlig

meget!
u er det så, at vi skal tage ind i betragtning, at

dette gen for fnyptihut også havde en makker. Gener
kommer jo i par.

Igen: Tungen lige i øret. Hvis den ikke kan nå, så
brug sidemandens.

Makkeren, genet for fnyptivit, er også relevant,
for vi ønsker at finde ud af, hvor homozygot dyret er
som følge af forældrenes fælles forfader.

Alle de ovenstående betragtninger er også
gældende for makkergenet.

Da vi ønsker at finde netop sandsynligheden for,
at et genpar er ens som følge af den fælles forfader,
må vi også taget genet for fnyptivit med i betragtning
- og tallet for den kat, vi står med, er dobbelt så
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Alle oplysninger om hunkatten:

Stambogsnummer, navn/titel, og EMS kode - eneste felt der er frivilligt er ID (chip/tatovering).

Attester Hankatten har killinger registreret i Felis Danica
Hunkatten har killinger registreret i Felia Danica
Navlebrokattest medsendes (han- & hunkattø)
Attest om korrekt testikelplaceringmedsendes (hankatte)

'

Høreattest medsendes (hvide katte)

Fødselstidspunktet for kuldet (det er der vitterlig mange der glemmer!!):

Efter ovennævnte parring er der den (dato) født følgende killinger:
Attester der skal indsendes i kopi, hvis det er første gang en kat skal have rem t t killi · F 1·Danica: gis rere 1 mger 1 ~ e 1s

KatteMagasinet har fået ny r d ktør,

Al materiale incl. tit ltager skal .endcs til:
Anni Orthrnann. Ankj: r 119. ~· 00 Od l r

lller: katt maga inet@feli danica, k

HUSKAT

Det er opdrætterens ansvar at sikre at alle di -e oplysninger er til stede.
Stambogssekretærerne kan sende de indsendte papirer tilbage il opdr· tt ern . hvis der mangler dot en
eller flere oplysninger.
Nu kunne man tro at det hovedsageligt er nye opdrætt re der glemmer di se ting. en ler ·i· r :-:ig son
oftest at det er nye opdrættere der er bedsr til at samle oplysning rn og indsende dem 01T +t. m 'Il:.- et
er gamle garvede opdrættere der gl mmer.
Disse stramninger træder i kraft fra Ol. januar 2005. og . tarntavlcrne udts rdigcs til den takst t r Pr
gældende på det tidspunktALLE oply .ningerne er ho · . tambog sekret rem'.
Taksterne for stamtavler er for tiden:
Stamtavle 0-3 mdr. pr. stk.: Kr. 150,
Stamtavle 3-6 mdr. pr. stk.: Kr. 200.-
Stamtavle 6-10 mdr. pr. stk.: Kr. 300.-

På forretningsudvalgets vegne
Ole Amstrup, Formand Felis Danica

Desuden skal alle oplysninger om opdrætteren også udfyldes:

Ejer af Navn: Klub:

bunkatten
Adresse: Post nr.: By.

I

E-mail: Telefon '.\Iobil:

Jeg erklærer hermed. at jeg ejer bunkatten og at den har foel ovennævnt . killin er.

Underskrift:

Oplysninger om kuldet:
Køn, EMS kode og navn· avls-forbudet markeres kun hvis man øn ker det.

EMS-kode Navn Fdis lJBIU'.'11
{Q,,An /{, l'.,~un\ :-1,J ~' - -~ -·. /Y"> nnll-'''""·'"

ID (chip/tatovering)EMS-kode:Navn (inkl . titel):Reg. nr.:Hunkat

Navlebrokattest og attest for korrekt placering af testiklerne

For hvide katte skal der desuden indsendes attest på at katten er hørende.

Her kan der markeres i felterne - også hvis katten allerede har registreret killinger!

Hankat Regnr.: Navn (inkl. titel): EMS-kode: ID (chip/tatovering)

Ejers navn: Klub:

Adresse: Post nr.: By:

Undertegnede erklærer herved, at jeg ejer ovennævnte hankat og at den er parret med nedenstående
hunkat.

Underskrift:

Stamtavlerekvisitioner/
parringsattester .
Stambog sekretærerne udfører i forbindelse med registrering af killinger et stort arbejde forud for
registreringerne. De checker samtlige stamtavlerekvisitioner der indsendes. .
Beklageligvis er der mange. der indsender disse rekvisitioner uden at alle oplysninger er korrekte eller at
alle attester er med. Det betyder et betydeligt ekstra arbejde for stambogssekretærerne .og kan betyde at
oplysningerne først bliver afsendt fra opdrætterne længe efter at killingerne er fyldt 3 maneder.
Derfor har Felis Danicas fire klubber besluttet, at stamtavlerekvisitioner først er modtaget, når ALLE
oplysninger er til stede.
Det vil betyde, at hvis f.eks. kryptorchid-attesten først modtages efter at kuldet er 3 måneder vil stamtavlerne
blive udfærdiget til taksten for 3-6 måneder - altså med et tillæg på kr. 50,- pr. stamtavle.
Det er altid opdrætterens ansvar at alle oplysninger er til stede inkl. forskellige attester.
Det man skal sikre sig, når man søger om stamtavler er at alle felter på stamtavlerekvisitionen er
udfyldt:

Alle oplysninger om hankatten:

Navn, stambogsnummer, farve og titel samt alle oplysninger om ejeren af hankatten samt han
katteejerens underskrift - eneste felt der er frivilligt er ID (chip/tatovering).



radserp k I e0 r
til voksne lopper. Sværere er det faklis i e ...
MODELKONl<URRE CE: Indsend et foto af din kat og
deltag i konkurrencen om 10 hundedyre digitalkame
raer. Tag en folder hos dyrlægen, apoteket eller
Matas. Eller gå ind på: www.loppestop.dk

PRCfGRAM VET + CAPSTAR.VET = ÆG + LOPPER FJERNES
I- ►F\. <''· ( N ! l f ? 1 R ,\ ,I/

Pnigrwn V9t llulenuron)~ Kontrol af kJ!-'per hos h
med andeleklD!&dSllæll middel med v, oa de ud'.
beflaooles.Dosemg Kane. mikstur 30 mg pr. lig lc!qems
VISl1lllgen I pakken,~. 1l6 miks e .:i 13
oØ III 7 kg legemsvægt 116 talllettL'! .\ 204.9 mg Ul hund)f 40kg ;gem., ~1
\. ) N OVA RT I S 2100 ·m o

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 lopperne men ikke loppernes
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

En dobbeltløsning der giver pote,

Første gang, vi så en Ocikat, var
da Grethe Højgaard præsenterede
sin nyerhvervelse i et ugeblad, og
vi tænkte: "Sådan een må vi si111.
pelthen have"!
Af forskellige grunde blev det

først i 2001, vi fik en killing, Minnie
Albolita. Nu er hun jo voksen, og
som min gamle mor på 94 år sagde:
"Hun ligner nu ikke en kat, men
hun er godt nok flot"!

Det er sjovt at have en kat, som
ikke er helt almindelig, men hun
er også et dejligt kæledyr, meget
hengiven, men også meget helt sin
egen - og hun er en bestemt dame,
der godt kan fortælle, hvad hun
ønsker. Hun er meget loyal mod
familien, tolererer andre - især
hvis de tilfældigvis har en reje i
hånden.

Hun er meget omsorgsfuld
overfor sine killinger - og da det
bedste sted i hele verden er under
mors dyne, blev hendes første kuld
selvfølgelig anbragt der i nattens
løb - jeg var ikke særlig tryg ved
at have 5 helt nyfødte killinger
som sengekammerater - desuden
var der knapt nok plads til mig,
missemor skulle jo også være der!
Hun bliver ikke vores sidste Ocikat.

Han var kommet hjem med kone
nr. to. Hun var en modbydelig per
sonage, og hvad skulle hun i mit
hjem? Vi skulle gå bag ham op ad
en vindeltrappe, og sørme om hun
ikke troede, at hun skulle gå først?
Ikke tale om! Jeg tog fat i hende
og rev hende ned forbi mig. Det
blev hun vred over, og slog ud ef
ter mit ansigt. Grebet af raseriet
vendte jeg lynhurtigt hovedet og
bed hende i fingrene - hårdt!

Og vågnede ved at Frede hvæ
sede forskrækket af mig! Jeg
skyndte mig at spytte hans pote ud
af munden, og forsøgte at vågne.
Jeg havde hurtigt og effektivt

fået fat i den store trædepude på
hans venstre bagpote med mine
fortænder, som vi lå der og sov -
han på hovedpuden, lige ved siden
af mit hoved.

Det er svært at trøste en for
virret og overrasket kat, når man
er ved at flække af grin og ikke
engang er helt vågen.

En dyremishandlers
bekendelser
AfJane Thurah Nielsen, Thurahs Orientalere

Lidt om min Ocikat
Af Sys Nielsen

Jane & Frede i en fredfyldt stund
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Opdrættere
i Felis Danica EC Haslund's Ramses

SIA n, fodt: :26.9.199
Far: EC epp
Mor: Players Ursul«
Connie Gron
Brolæggerplad-en
:2635 Ishoj
Tlf./fox: 43 71 -! j 0

GIC. Svctozur Ch.ingi-Tur-a
~m n :2:2. Fodt: os. ll.:!00:2
Fnr: IC. Lore :--:arll>nd
Mor: IC'. 'oiiu hmzi-Tar.i
Laila \lc-ldgaai·d Ra::- nusseri
S ulvnnesvej 9.'>. , 900 R:inuer,
Tlf.: :20 '5 00 :,:-;
www. ·ritk -im •ld" :,u·tl--.-ibni:-'.·.d'·

Annoncer/Præmier
1/1 side \ r. 200.-
1/2 side kr. 125,-
Ka\alogstr. AS, priser incl. moms.
Annoncer skal forudbetales til
kassereren. se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding
Præmier: Kirsten Foldager,
Lovrupvej 35, 6690 Gørding

Stewarder
Er meget velkomne. Henvelse·

1 Lykke Madsen Tlf 57 80 60 41
email: praerni @kalteklubben.com
Stewarder honoreres med kr. 200.

, eller udsl.gebyr + fro' ost

Dommerelever
, Er mege vel ornne. Hen -else til
Kirsten Foldager. ur 7517858➔ .
show@kalteklubben.com
eller Susan Elvekjær, tlf 36492258
webrna ter@katteklubben.com

Avlshanner

Gratis
kr. 50.-

gratis
kr. 300.
kr. 100,
kr. 125,-

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

Meldgaards
Petersen & Meldgaard
Skelvangsvej 95, 8900Randers
20 65 50 58
www.ka tterirneldgaards
sibirisk.dk

Siameser
Klingeskov's
Brunmaskede siamesere
Kis & Mogens Østerby
Tlf/Fax 64 82 18 44
kirnoe nypost.dk
home6.inet.tele.dk/oe terby/
Kragemose
Brun & Blåmasket siam
Egen import, seriø t opdræt
Flemming Mortensen
Tlf/Fax 55 45 65 15
flm@Tiscali.dk

Misbehavin
Blå, brun & chok. masket ,
Lis Højensgård
8270 Højbjerg
86 27 48 10
misbehavin_dk@hotmail.dk

Sibirisk kat

Dommere der har accepteret
Eric Reijers, CZ, Kh,Siam -111,IV
Luigi Comorio, I, Lh, Slh-1, li
Martti Peltonen, S, Kh,Siam - III.IV
Annika Hi:igberg, DK, Lh,Slh-1,11
Jørgen Jensen, DK, Lh,Slh-1,11
Anne Veland, N. Kh,Slh-11,111
Anne Køhn, DK, Slh - li
Annelie Persson, S, Slh - li

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

Åbningstider
Publikum - 10.00 - 18.00
Udstillere - 8.30 - 19.00

Lørdag d. 22/01-2005: Semilanghår, Siamesere & Orientalere
Søndag d. 23/01-2005: Langhår, korthår, huskatte

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld

. Vet./pens., ekstra
: Avl og opdræt
, Katteriklasse (4 katte
fra en ejer i samme grp)
1 kat, alene i et dobb.bur

1 Pr. l<aUkuld udf.bed.
' Kuld udenfor bedømm.

~ For medlemmer af
I Katteklubben
j Til salg bur
, Avl og opdræt
I

Tilmeldingsfrist: d.5/01-2005 eller ved opnået hal, j Udstillingsgebyret
dommer- eller burkapacitet. indbetales til:

! Kirsten Ulsø. Hovedgaden 52, 6435
i Agerskov. 1

I Giro: 157-6089 inden udstillingen
1 eller på check vedlagt tilmeldingen.
, Ved betaling pa udstillingen
I opkræves et gebyr pa kr. 10, - pr.
kat.

Tilmelding:
Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
Tlf 75178584, mail:show@katteklubben.com
Tilmelding kan ske via internet:
http://www.katteklubben.com

Anjela
Opdræt af sølvkatte
anjela@get2net.dk
www.anjela.dk
55 45 46 12
40 86 46 10/20 69 86 48

Persefelts
Silver & golden perser/Exotic
Sylvia &Allan Outrup
48 79 64 68
outrup@tdcadsl.dk
www.persefelis.dk
Von Gørtz
Chinch./golden-PER/EXO
Emilie Hørstrup
9530 Støvring
Tlf/Fax 98 37 35 45
www.von-gortz-cattery.dk

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

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

KATTEKLUBBEN indbyder til International
Racekatteudstilling d. 22. + 23. januar 2005 i
Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge, Tlf 56 65 61 12

orientaler
Kville
Birgit & Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kvi11e@post12.tele.dk
home12.inet. tele.dk/kvillet
La Foret
Store racetypiske/alle farver
Dorte Garde Varup
2300 København S
32 97 22 20
www.la-foret.dk
Tilia Nova
Alle farver m/u hvidt
Bette & John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
tilianova@get2net.dk
Uldtotten
Ketty Christoffersen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
ketty@uldtotten.dk

Ocicat
Acama
Sys Nielsen
Clausholmvej 46
8900 Randers
86 44 78 04
www.ocikatte.dk
Betonica
Chokolade & kanel spottede
Gurli Pedersen
Strandgade 5a, 5610Assen ·
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.hindkjae1@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
Vinbæk
Choko - sort - blå og kanel
Sonja Vinbæk
66 18 74 73
www.ocicats.dk
vinbaek@tdcadsl.dk

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

Alfheim
B. Hartoft & H. Vigold
Annettevej 9, 2970 Hørsholm
45 86 87 94
alfueim@mail.dk
home20.inettele.dk/alfheim/dk
Big-Bang
+ Ragdolls
Susan Jonassen
49 19 38 08
www.big-bang-nfo.dk
postmaster@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
Stueopdræt med hund.
Berit Sigersen
56 52 90 Ol, St. Heddinge
sigersen@racekat.dk

Primprau's
med en mild jernvilje!

1 Camilla Baird
45 76 86 31/20 97 75 35
mail@korat.dk
www.korat.dk

Maine Coon

Sinklair
Susser & Fl. Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70
sinklaii a tdcadsl.dk

Korat

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
naughtynatun@mail.tdcadsl.dk
www.naughtynature.dk

' Pleione's
Malene Børsting
8700 Horsens
75 62 65 02
www.pleione.dk
pleione@mail I .stofanet.dk

Norsk Skovkat

Bodwin
[u også Devon Rex
Susanna T. Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet

I 86 27 28 19
Løveid
Højbenet & bølget!
Cecilie Løveid
København 0
35 55 33 21 / 29 44 38 17
www.loveidcats.com

Yeoman
Skjershede & Alster Klug
Krogebjerg 94, 2720
Vanløse 38 76 11 73
www.dk-yeoman.dk
mass@dk-yeoman.dk

Europe

Colourpoint
Westpoint
Di,·. farver. Spec: Tabby
Maiken Christiansen
47 16 1-1 44
westpoint@get2net.dk
home.image.dk/~westpoint/

Cornish Rex

Vipperødhus
I Fuldfarve. Tortie & m/Hvid

Susan & Rene Rasmussen
59 18 20 22/22 15 20 22
kat a vipperodhus.dk
www .vipperodhus.dk

Wiki
Kærligt opdræt i flere farver
\Yinni Nielsen
9220 : lborg Ø
9 15 -10 99/28 1-1-1099
www.wi-ki.dk

Langhusets
Sort silver tabby
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49 20 19 33
langhuset@stofanet.dk

' Hellig Birma
Heras
Inge Brønserud
Lathyrusvej 19
3500 Vær løse
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

British Shorthair
Apiatif
blå. sort. lilla. chokolade
Pia Kjeldgaard
800 Viborg
86 62 92 31
www.apiatif.dk
Cat 4 You
Creme. chok.,blå, lilla
Lea Winther-Jørgensen
2700 Brønshøj
3 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.romose.com

Valhalla
Blå
Helle Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
Hel1eSchulz§mail.tele.dk

~by~sini~!
Fletchers
Vivi Fletcher
2610 Rodovre
36 72 20 09
fletchervi get2net .dk
hjem.get2net.dk/Oetcher
Iah-Ra's
Sorrel og vildtfarvet
Lysgaard ogAmundsen
Skolekrogen 56 A
3500 Værlo e
4--148 40 6tlah-lli€get:2net.dk

Via Nova
Jens & Tom Hoj
Istedgade 132. 2.tv.
1650 Kobenhavn V
33 79 33 99/40 59 13 19
www.Yia-no,·a.d_k
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' Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
den 6. februar 2005 i Kalundborghallerne, J. Hagemann-Petersens Alle t 1, 4400 Kalundborg

I
I

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internationale
racekatteudstilling i Herlevhallen 5. og 6. marts 2005

· Tvedvangen 198, 2730 Herlev
2 certifikat udstilling

1 "Bær og præsenter selv" udstilling

1 En "bær og præsenter selv" udstilling

Inviterede dommere:

61

SUA - Abyssinier & Somali
JSyn B· den
Violimej 9. 'lnngbjerg
3G:-o OL-tv l ,
Tlf.: -l, 1001 -14

Solvkatten af 1990
_\llan Outrup
Bc uln,·cj 5
3:200 H 1-inge

Langhårskatten
Mette Blume
St. Ladegårds, ej 1
4180 Soro
Tlf.: 57 82 20 82
Maine Coon Klubben
Danmark
Kurt Oles n
Xorrcbjerg Rundcl 1 116
5220 Oden -e SØ
Tlf.: 65 93 4-4 67

Norsk Skovkattering,
Danmark
Anne Kohn
Lun.db_ \. j -L Orcby
4261 Dalmose
Tlf.: .- 1 5 5

Rex & Sphynx lubben
usunna Bugg:

Kævlodde 7
320 ?\lat::'lL'L

Tlf.: 'G r 2 ' 19
Russia B ue lubbe
Kml Holsl
Finsens ·ej GL l. th.
:2 )00 Fre erikslwrcr
TlL :1, :3:3 0-1 g;~

Si meser &
Orientaler-klubben
Inge .., •sn:
Pctet· 1psens Al[('., :J .I. I.31
:2-100 l<obcnhnvn . ;\'
Tlf.: '.-h H1 -l 1 6:2

Soko e lubben
_ .ell1:: C'ecl 1rqui 1

I3_vagernj 102 K
;yrn Betl 'r

Tlf.: 6 ;3 - 1 61

SP for ussian
Blue af 1990
Lars Preuss ~iclsen
Herr gånlspnrkcn '1
8700 Horscn~
Tlf.: ,6~-!007'l.

Specialklubber
under Felis Danica
BB - Burmeser &

1 British Shorthair
i Helle Schulz

Klevehøjvej 8
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 99 46 99

Bengal Association,
1
Denmark

. Hanne S. Pedersen
1

Nybøllevej 26 B
2765 Smørum

, Tlf.: 44 64 05 95

Bicolouren
Lis Vindex >licl en
Grønningen 87
4293 Dianalund
Tlf.: 5 24 17 Ol
el. 22 55 13 16

Colourpointen
Gurli Petersen
Agcrvængct 25
4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 47 7~)

Cymric- & Manx
klubben
i\Iickey Thomsen

• Gronnedalen 14 A.st.mL
7100 Vejle
Tlf.: 75 72 77 7

Dans!c Siameser &
Orientaler Ring
Trine Piltoft
Nygad 52
700 Hor ens

Tlf.: 75 62 96 Ol

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Sond rvnna n 60
3460 Birkcrod
Tlf.: -15 81 Ol 75

; Ankara Kedi
Barbara S. Ha. cntcufcl
Krusem ntevej 16
9400 Nørr sundby
Tlf.: 98 17 95 09

i DASK - Dans Abyssinier &
; Somali Klub

Lene Bay
'Irekonergade 37.
2500 Valbv
Tlf.: 26 24 12 -1

1 Den Hellige Birma
1 Nanna D. Mikk l en

Clausholmvej 14
2720 Vanløs

I
Tlf.: 38 7-l 82 78

1 Europe-klubben
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingor
Tlf.: 49 20 19 33

Sjælland
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Tlf.: 35 28 28 28
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
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 Rasmu sen

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-Branth
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

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

Ingen katte måtorlade udstillingen
fø-kl.19.00

Åbningstider for publikum
kl. 10.00 - 19.00

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

Hanne Kaarsberg
Bylaugsvmget 55
2791 Dragø
hanne.kaarsberg@darak.dk
I/ I side kr. 250
I /2 side kr. 150
Kun reproklart materiale

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

Aase Nissen
SØlej 2, 4771 Kalvehave
tlf. 5538 9088
aase.nissen@darak.dk

Standplads på udstillingen
Standplads kan reserveres hos
Jan Høyer på tlf. 70 23 20 28 eller
pr. e-mail:
standudlejning@racekatten.dk
Husk at angive antal meter.

Annoncer til kataloget
Materiale (A5 til tryk) sendes se
nest sidste tilmeldingsdato til:
Birthe Schobius, Toftholmvej 25,
3660 Stenløse. Tlf. 4 7 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 21.
januar 2005 - dette gælder også
revaccination.

50

kr. 220
kr. 250

kr. 50
kr. 50
kr. 300

kr. 100

kr. 150
kr. 110

kr.

kr. 220
kr. 250
kr. 50

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld

Særlige udstillingspriser KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 195
3. og efterfølgende katte kr. 170
1 killing fra kuld, som er
tilmeldt til bedømmelse
(send separat tilmelding) kr. 0
Opdræts-/avlsklasse kr. 0
"TIL SALG" bur kr. 150

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld
Veteran-/pensionist
klasse, ekstra
Opdræts-/avlsklasse
Kat alene i dobbelt bur
Bestilt farvebedømmelse
inden udstillingen
Farvebedømmelse
på udstillingen
Kat uden for bedømmelse

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

Dyrlægekontrol og indsyn
Mellem kl. 6.30 - 9.30.
Stamtavler og vaccinationsattester
skal forevises.
Hvide katte skal væe chippet og
medbringe hø'ecertifikat.
Vaccination i fdge Felis Danicas
regler.
Vaccinationen skal senest foretages
19. februar 2005.

Avl og opdræ
Veteran/pensionist (ni de
dønmes i anden klasse)
For medlemmer af DARAK
,J ilsalg'ibur kr. I 50
Udstillingsgebyr bedes indbetalt
samtidig med tilmeldingen senest på
afmeldingsfristen til:
Postgirokonto 9 00 39 75
Kasserer Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv,
2300 Kæenhavn S

Ved betaling påudstillingen opkræes
IO kr. ekstra pr. kat.

Allround
Allround
Allround
I+ II
I+ II
I, II+ IV
IT
II + III
III
III+ IV

E eline Prei . Østrig
Jannick Renault, Frankrig
Francoi Milcent, Frankrig
Leslie an Grebst, Danmark
Albert Kurkowski
Kri stiina Rautio. Finland
Janka Lund, orge
Fabio Brambilla, Italien
Marianne Roth, Danmark

1 Martti Peltonen. Sverige

Ret til ændringer forbeholdes
I

! TIimeiding
Tilmeldingsblanket sendes til
Vivi Fletcher. Kærbyvej 134, 2610 Rødovre, tlf./fax 70
23 24 21 eller pr. e-mail: udstillingtg'racekatten.dk

1 Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæf
, tede word-filer af den 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 pr.
check. Ved betaling efter sidste til- og afmeldingsfrist,
opkrævet gebyr på 10 kr. på kat. Der kan betales på
udstillingen.

' Sidste til- og afmeldingsfrist den 16. januar 2005
, eller når halkapacitet er nået.

I
1 Tilmelding
j Tilmelding kan foregåonline (læ mere påwww .darak.dk)
' eller original Felis Danica tilmeldingsblanket endes til

Jette Rybak
Røikæcevej 43
2630 Tåtrup
Tlf. 4399 9088
jette.ryba.k@darak.dk

1 Vi modtager ikke vedhætede filer
I

Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
21. februar 2005.
Medsend venligst frankerer svarkuvert.

Dommere
Dortemarie K. Niel. en. Danmark. II
Anne Kdm. Danmark. II
Bette Lind. Danmark. li
Annika Hrgber g. Danmark. I + n

1 Jørgen Jensen. Danmark. I + II
Maj-Britt Stein, Finland. All-round
Eivor Andersson. Sverige. Allround
Anne-Gro Edstrøn, or ge. Allround
Martti Peltonen. Sverige. III-IV

1 Barbro Helmer, Sverige. III
Ret til ædringer forbeholdes
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Værd at vide om:
Stamnavne og stamtavler m.m.
Hjemmesiden Et stamnavn kan slettes, neste skal ifølge FIFe og FD
På Felis Danica's hjemme- hvis ejeren ikke ønsker at regler foretages skriftligt.
side: www.felisdanica.dk opdrætte mere. Fortryder Aftalen skal udfærdiges in-
finder du mange nyttige op- ejeren, skal der gå mindst 5 den katten overdrages eller
lysninger. Kig på hjemme- år, før et nyt stamnavn kan avlstjeneste benyttes.
siden inden du kontakter oprettes. Et slettet stam-

Afbetalingskøbklubben - du vil som oftest navn kan først bruges igen
finde svar på dit spørgsmål. 20 år efter det sidst var i Er der truffetaftale om køb på
Du kan bl.a. downloade: brug. Fritagelse for stam- afbetaling, skal dette frem.

navn kan fås i tilfælde af, at gå af overdragelsesaftalen.
■ Regler for FIFe du kun ønsker at opdrætte Stamtavlen skal følge kat-
■ Regler for Felis Danica et kuld. Killingerne vil så ten, og må ikke tilbagehol-
■ Opdræts- og registre- kun få et navn samt en evt. des som pant.
ringsregler farvebetegnelse.

■ Udstilling Stamtavlekopi
(ind- og udland) Stamtavler Er originalstamtavlen bort-

■ Rammer for avlsrådets Parringsattest og stamtav- kommet, kan du få en ny
arbejde lerekvisition fås gennem stamtavle ved henvendel-

■ Stamnavn egen klubs stambogssekre- se til egen klubs stambogs-
■ Parringsattest tær. Kattens navn må højst sekretær. Kopistamtavlen
■ Standardaftaler bestå af 20 tegn udover stam- ligger hos stambogsførøi-en
■ Karantæneregler navnet. Hele kuldet skal 3 måneder efter ansøgning.

stambogføres på en gang og
KønsskifteStambogsfører inden kuldet er fyldt 10 må-

Felis Danica har en stam- neder. Fra 3 måneder sti- Er killingen forkert køns-
bogsfører, som udfærdiger ger prisen gradvist, og Felis bestemt sendes stamtavlen
stamtavler for hele Dan- Danica anbefaler, at stam- til egen stambogssekretær
mark. Hver hovedklub har bogsføre inden kuldet er og der betales for ny stam-
en eller flere stambogssekre- fyldt 3 mdr. tavle.
tærer. Parringsattest skal være
Al henvendelse vedrøren- underskrevet af både han- Farveændring

de stamnavne og stamtavler katteejeren og hunkatteejer- Er killingen forkert farvebe-
sker til egen klubs stambogs- en. Parringsattest og stam- stemt, sendes stamtavlen til
sekretær. Priser kan læses tavlerekvisition må ikke egen stambogssekretær og
under Betaling. klippes over. der betales for nyt indlæg.

Har en hunkat to ejere med
Stamnavn hvert sit stamnavn, skal beg- Avlsforbud
Blanket til ansøgning om ge ejere underskrive stamtav- Påstempling »Må ikke bru-
stamnavn fås hos egen klubs lerekvisitionen. ges til avl« påføres gratis
stambogssekretær. Der skal Stamtavle skal medfølge når det sker i forbindelse
indsendes mindst 3 forslag. hver gang, du overdrager en med udstedelse af stamtav-
Stamnavne må højst bestå killing, ungdyr eller voksen le. Når først stamtavlen er
af 15 tegn incl. mellemrum. kat, uanset om der er tale om udskrevet kan den mod et
I Danmark starter alle nye salg eller gave. gebyr påføres Avlsforbud.
stamnavne med DK Der kan Første gang en hankat bli- Dette avlsforbud kan kun
gå op til 2 mdr. inden du får ver far medsendes hans kryp- ophæves ved skriftlig an-
svar. Betaling for stamnavn torchidattest. Første gang modning fra den person,
skal ske ved bestillingen. der registreres afkom efter der har anmodet om avlsfor-
Stamnavnet er personlig en kat, skal kattens navle- budet.

ejendom og er gyldigt i 30 brok-attest medsendes.
år efter det sidst var i brug. Der kan ikke udstedes Opdræt af hvide katte
Stamnavnet kan efter eje- stamtavle til katte over 10 Inden en hvid kat første

rens død overtages af en di- mdr. gang anvendes i avl, skal
rekte arving. Dette meddeles den chipmærkes eller øre-
Felis Danica. Hvis ingen øn- Overdragelsesaftaler tatoveres og have udført en
sker at videreføre stamnav- Alle aftaler om overdragelse høreprøve hos autoriseret
net, slettes det efter 20 år. af kat eller brug af avlstje- dyrlæge. Første gang der sø-
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ges stamtavler skal attesten med
sendes.
Dyrlægeattesten skal indeholde:

Kattens navn, stambogsnummer,
chipmærke eller tatoveringsnum
mer samt høreprøvens resultat.

påføring af titler
Ved opnåelse af en titel, skal den
registreres hos Felis Danica.
Kun BIV eller højere placering

hos killinger og ungdyr samt CAC,
CAP eller højere placering hos
voksne katte kan påføres.
Forfædrenes titler påføres auto

matisk afkommet.
Senere erhvervede titler kan på

føres afkommetved udskrift af nyt
indlæg.
Husk derfor at få registreret tit

ler i god tid før rekvisition på stam
tavler. Indsend titelblad samt kopi
af diplomer til:

Annika Hogberg
Røjlehaven 52
2630 Taastrup

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

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

Annullering af stamtavle
Dør din kat, indsendes stamtavlen
til Felis Danicas stambogsfører
Annika Hogbørg, hvorefter stam
tavlen annulleres. Du vil modtage
stamtavlen retur påstemplet an
nulleret.
Husk at medsende frankeret

svarkuvert.

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

Kattens navn og
stambogsnummer samt
købers navn og adresse

Ved overførsel til USA forlanger
CFAi visse tilfælde en 5-generatio-

ners stamtavle eller for visse racer
en 8. generationers stamtavle.
Nærmere oplysninger kan fås hos

egen klubs stambogssekretær.
Når der er udstedt transfer på

en kat, kan det danske stambogs
nummer ikke længere anvendes.
Annulleres købet og katten igen

ønskes optaget i det danske regi
ster, skal transfer samt stamtav
le indsendes til egen stambozsse
kretær, før stamtavlen ka; an
vendes ved stambogsføring i
Danmark.

Import
Har du købt en kat i udlandet, skal
stamtavlen overføres til dansk
stamtavle, før du kan bruge kat
ten i avl og udstille den.
Den udenlandske stamtavle

samt transfer fra sælger land
sendes til egen klubs s ta rn
bogssekretær. Der betales for en
stamtavle 0-3 mdr. Er katten købt
i USA eller et andet land uden for
FIFe regi. kal cl n udenlandsk
stamtax le være> certificer t« dvs.
udstedt af d t pågæld nde land
hovedorganisation.
Stamtavler udstedt af opdr· t

teren anerkendes ikke. En 3. ge
neration stamtavle er nok. men 0n -
skes den 4. generation påført den
danske stamtavle, skal d n uden
landske stamtavle in leholde tJ ge
nerationer.
Stamtavler fra klubb r der

ikke er medlem af FIFe - do
med undtagelse af G CF. CFA
os TICA - kan ikke autornati k
b

overføres. Hver enkelt stamtavle
skal først godkend s af Feli Da
nica A\ 1 råd samt i tvivlstilfæl
de desuden af Felis Danicas For
røtningsudvalg
Katte fra klubber der ikke r

medlem af FIFe kan ikke udstil
les før stamtavlen er godkendt af
avlsrådet.

Avlsrådet
Felis Danica's Avlsråd kan
kontaktes via Felis Danica
sekretær:

Tom Høj
Istedgade 132, 2. tv.
1650 København V

Der er en ekspeditionstid på·
maksimum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og
registerkort
Betaling sendes altid til egen klubs
kasserer. JYRAK og Racekat en
har forudbetaling for al1e ydel
ser.
Ved betaling samtidig med

bestillingen, med end da check
eller kopi af giroindbetalingen.
Alle ydelser der ikke er betalt

forud. sendes pr. efterkrav med et
ekspeditionsgebyr.

Priser (ind. moms)
Registrering af kuld:
0-3 mdr. pr tk kr. 150
3-6 mdr. pr. s k. k ·. 200
6-10 mdr. pr. stk kr. 300
Import kopi tarntav le kr. 1 -o
Ændrinz ri stamtavle
(køn. farve. nyt indlæg) .... kr. 100
Tran f r. in l. 5. Iler

. g n. starut vle kr. 100
Indførsel af vlsforbud
Eft r registrering T. 100
Ophævels ,f
avlsforbud kr. ;300
Stumnavn ,r. 600
Ek pedition gcby l'.. kr. :2;'5

Karantæneregler
ontakt din klub for oplysninger

om kurant · -"n real r e.

Felis Danica's Disciplinær ævn
Di ·iplin· rru vnct Pr åb -nt fe ·
·1lle.
Klag r ovr r medlemmer f klub

b r und r r -lis Danica skal ::. 'n
de tLl:

Tom Hoj
l t daade 1 :32.. :2. t Y.
lo50 Kob nhavn V

Kuverten mærkes:
"Disciplinærriæon'

Klag r skal være skrif'tlige og
begrunded og skal vedl g · s cl
kl geg byr på kr. 2 0 pa che k ,}.
ler po tanvisning.
Man b "des riridre. at der for

de fleste sag r vil være en for
ældelse fri t pa w år.
Disciplinærn vnet kan kun

behandle skriftlig klager og det er
vigtigt for klagens behandling, at
parternes indlæg er dokumenteret,
ligeledes skriftligt.
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-1 Værd at vide om:
Udstillinger

Udenlandske FIFe klubber ••
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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'
udstilling sekretær.

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 svarkuvert.

Kun katte med hals
nummer bliver bedømt.
Afvises en kat i dyrlæge
kontrollen, skal alle katte
fra samme ejer hjem
tages.
Katte udstilles på udstil
lerens eget ansvar og
bedes venligst transpor-

teret i lukket kasse til ud
stillingen.
Ingen katte må forlade
udstillingen før det offici
elle lukketidspunkt.
Kattens kløer skal være
klippede, før katten an
kommer til udstillingen.
Hvide katte skal fremvise
hørecertifikat.
Dommerens afgørelse er
inappelabel.
Det er forbudt at dryppe
kattens øjne med det for
mål at få kattens øjne til
at blive større.
Killinger og ungdyr med
klippede tænder ikke kan
opnå Excellent.
Vandskål, grusbakke,
burgardiner m.v. skal
medbringes. Grus fore
findes på udstillingen.
Burmål:
Enkelt: 75 x 60 x 60,
Dobbelt: 150 x 60 x 60.

FIFe-kokarder
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.

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.

Udstillingspriser
ind. moms
Pr. kat kr. 220
Pr. huskat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, pensionist
hvis de også dømmes
i deres respektive
klasser kr. 50
Avls- og opdræts kl. . kr. 50
Avlskåring kr. 50
Farvebedømmelse
(medd.ved tilmeld.) .. kr. 100

Argentina (ARG)
Asociacion Felina
Argentina AFA,
Av. Belgrano 2694,

o . "C"10 piso, ap. ,
1096 Buenos Aires
Tel/Fax: 54 11 4943-1305

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

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

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

Frankrig (F)
Federation Feline
Francaise FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 Paris
Tlf. +33 1 46282609
Fax. +33 1 43424309

Grækenland (GR)
Feline Federation of
Greece
Polykleous 2
GR-11636 Athen
tlf. +301 9021302
fax. +301 9011038

Holland (NL)
Felikat
Naarderstraat 147
NL-2574 PE Den Haag
Tlf: +31 70 323 1413
Fax: +31 70 323 6161

Mundikat
Kerkstraat 12
NL-9649 GR Muntendam
Tlf. +31 5986 27335
Fax. +31 5986 27649

Hviderusland {BY)
Felinolog
Lggojski trakt 39-1-327
2-0090 Minsk
Tlf.lfax. +375 172619768

Island (IS)
Arrnuln 36
IS-108 Reykjavik
Tlf./fax +354 5 0304

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 1143-1462"'
Fax. +390 11 4332479

Kroatien (HR)
Savez Felinoloskhi
Drustava Hrvatsko
Vinograd ka 2a
HR-Zagreb 10000
Tlf./fax +3 5 1 3 -11 9

Letland (LV)
CFCA
Aspazijas bulvaris 2t
LV-1050 Rign
Tlf. +371 7212052
Fax. +371 72:2-! 0-!

Lichtenstein (FL)
Gapont 3-!
FL-9495 Tri sen
Tel: +4~3 392 1 ~~
Fax: +423 39:2 34 5-l

Litauen (LT)
Sv. Gertrudes -IH
LT-3005 Kaunns
Tel/Fax: +370 ~ 3_-15-13

Luxembourg (L)
Luc Cat Club
B.P. 526
L-2015 Luxembourg
Tlf. +352 371 569
Fax +352 2637 4030

Malaysia (MAL)
Lot 1271 B. Jalan Sungci
Sekamat Kajang
MAL-43000 Selangor
Darul Ehsan
Tel/fax: +60 3 87366 10

Mexico (MEX)
A ociacion Felinofila
Mexicana A.C. AFEMEX
Cero del Otale 20
Col R de Terreros
04310 Mexico D.F.
T1f./fax +52 5 5543575

Norge (N)
Norske Ra ekatt klubber
Riksforbund IBR
Cappelen gat 13
3015 Drammen
Tlf: +-17 3_ 9 2 00
Fax: +47 12 c 9 60 :25

Polen (PL)
SHKRP
ul. Burpnska 2/-1
kr. Po ·zt. "O
PL-02-919 Warszawa -6
Tlf: +-1' 22 61- 60 -c'
Fax: + l ~:2 630 6( 9

Portugal (P)
lube Port ugucs

de Felinicult ura
Rua Dr. Farin d~
\ usconcclos 1 '. I r/ · DC
P-1900-207 Li. boa
Tlf./fn. ·. +3'5 1 2 l -17 GC I

Rusland (RUS)
.\RCC'.-\
ul. oo-t ,tijn Moskvy
:3-2- H! . l :2Tt 1 Xlosc: w
Tlf./fa ·. +7 09:- -It-i ).J.3:2G

Schweiz (CH)
Federation Feline
Helv ~tique - FFH
olothurn strnssv '3

C'H--l05:·3 Brise I
Tlf. +-11 61 361 706-1
Fax +41 G l 3G3 S)09:Z

Slovakiet (S )
lov ensky ZV:-\Z

Chovat •l "
I rizna -14

1 - 2,n6 Brui islnvn :26
T l: +-121 7 5557115<.'
Fnx:+-1:217.--;7115'-

Slovenien (SI)
ZFDS
Gra il ska 2. L-;-3000 C' •lj
Tel./fax. +3 6 3 5-!5052

Spanien (E)
Aso .F lina E panola
ASFE
Conde de Arande, 68. 3"1

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

Sverige (S)
SVER,\_K
'_ bogatan 33.
-50-1 56 Boras

Tlf. +46 33 101565
Fax: +46 33 100 .99

· · k~'. Xlasko ·a ;{
25.) Prag

Tlf. +-12 2-6( < ;3 J:37/
G c'J4-10
Fax. +-12 2-G ~,'1 :1:2
uuuuusssitissssuu
urn rsiclr: . ihous.h! r,,
oply:ur om I ilmeldinl_!s
adress<' for de,,, /;l'/1, , I m.-~.

Tyskland (D)
l. D ;Ez\· •.\.
Berlint•1·, ·1 r.i. 1:,
D-:~5(' 1-1 .h:-:1, r
Tlf. + IJ t'i 11 l ;-s 17
Fax.+!9 ·•t!l,'7lL~

U raine {UA)
Ukrai11ian F, linu ll'.!\
.\, . o ·iati n ·
Box 11 :2. U.\-01ll:1 l,~·i,·
T r. +::~ lll -1 1 ~:v, :..1>t>~
Fa.·. +:\~O -! ! :2:3- :! '71

Yugoslavien (YO)
l-' ,Iinology .\,~. Bd!! ·a<lv
7,i,· >jinn L kica ,·aj, l'd :} l
· -11070 1 -on Bt•ograd
Tl!'lLt. -r-:3?- l l :J 1 ' G 'l l

Østrig (A)
KKO
a~t ·lk•zgn~::-' '/1

, - 10:20 Vic'n
Tlf.+!;~ 1-:2117'GO
Fa·.+ !:i l-:21 :.W 191

OVEK
Lit•eh l' 1 ·L ·in:tl·n:-:(.• I ~f
.\-10 0 Wi 'Tl
Tlf.+ 1;1 1-:n. 6 1:2:
Fa:.+ l:11-:,10 :ij Il)

Yderligere information om
klubberne fås på FIFes Web·
www.fifeweb.org
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FIFe's Udstillingskalender Kommende udstillinger i Danmark
2005Januar
8/9 Sollentuna (2 cert.) S
8/9 Ostrava (2 cert.) CZ

Padova* (2 cert.) I
15/16 Harmover" (2 cert.) D

Locarno* (2 cert.) CH
Amberieu* (2 cert.) F
Gaillac* F

16 Haarlem* NL
22 Orebro S
22/23 Køge* Katteklubben

Salzburg" (2 cert.) OVEK A
Romagnat* CH

29/30 Pistoia (2 cert.) I
Strømmen (2 x 1 dag) N
Bratislava SK
Kufstein* (2 cert.) KKO A
Helsinki* (2 cert.) FIN
Bordeaux (2 cert.) F

2005 Februar
5/6 Plzen (2 cert.) CZ

Ljubljana* (2 cert.) SI
Stockholm (2 cert.) S

6 Kalundborg Racekatten
12/13 Germersheim* (2 cert.) D

Warszawa (2 cert.) PL
Busto Arsizio* (2 cert.) I
Wien* (2 cert.) KKO A
Molndal" (2 x 1 dag) S

19/20 Prag (2 cert.) CZ
Geneve" CH
Jyvaskylå (2 cert.) FIN

26/27 Stockholm (2 x 1 dag) S
Verona (2 cert.) I
Tallinn (2 cert.) EST

27 Rosmalen* Felikat NL

2005 Marts
4 Hennefk D
5/6 Hennef" (2 x 1 dag) D

Frauenfeld* (2 cert.) CH
Riga* (2 cert.) LV
Malmo S
Bratislava (2 cert.) SK

6 Herlev* DARAK
Haugesund* N

12/13 Prag (2 cert.) CZ
Mar. di Carrara* (2 cert.) I
Stockholm* (2 x 1 dag) S

19/20 Randers*(2 x 1 dag)
JYRAK

Linz (2 cert.) OVEK A
Montelimar (2 cert.) F
Trondheim* (2 cert.) N
Opole* (2 cert.) .. PL

26/27 Bregenz* (2 cert.) KKO A
Cluny F
Uddevalla* S
Stockholm* (2 cert.) S

27/28 Cento* (2 cert.) I
Arnhem (2 cert.)
Mundikat NL
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2005 April
2/3 Sursee*(2 cert.) CH

Turku* (2 cert.) FIN
Bergen* (2 cert.) N
Warsaw PL

9 Hradec Krålove CZ
9/10 Oslo* N

Våsteras" (2 cert.) S
Torino* (2 cert.) I

10 Luxemburg L
16/17 Grornitz" (2 cert.) D

Sandnes* (2 cert.) N
Boden* (2 x 1 dag) S
Geteborg" (2 cert.) S

23 Ostrava m. Zilina SK CZ
24 Zilina m. Ostrava CZ SK
23/24 Kolding* (2 cert.)

Katteklubben
Helsinki* (2 cert.) FIN
Askim* N
Rom (2 cert.) I
Stockholm* S

24 Zoetermeer* Felikat NL
30/1 Dietikon* (2 cert.) CH

Lorenskog (2 cert.) N
Ostersund* (2 cert.) S
Suzzara* (2 cert.) I

2005 Maj
7 Jonkoping" S
7 Bollnas* S
7/8 Niirnberg* (2 cert.) D

Oslo* (2 cert.) N
14/15 Most (2 cert.) CZ

Cagliari* (2 cert.) I
Lodz* (2 cert.) PL
Stockholm* S
Zagreb (2 cert.) HR
Beverwijk* (2 cert.)
Mundikat NL
Geteborg (2 cert.) S
St. Gallen* (2 cert.) CH

22 Hårlev* Racekatten
27/28Malmø FIFe GF S

2005 Juni
4/5 Ostrov n/Ohri (2 cert.) CZ

Rheinberg* (2 cert.) D
Tallinn* (2 cert.) EST
Tampere* (2 cert.) FIN
Harstad" (2 cert.) N
Orebro S
Krakow (2 cert.) PL

11/12 Kitzbiihl* (2 cert.) KKO A
Riga* (2 cert.) LV
Lund* (2 cert.) S
Fribourg* (2 cert.) CH
-Iårnsa (2 cert.) FIN

18/19 Usti n/L* (2 cert.) CZ
Biassono* (2 cert.) I
Oslo* N
Uppsala* S
Kalmar*(2 x 1 dag) S

25/26 Krusaa* (2 cert.) JYRAI{
Valtice (2 cert.) cz
Tromsø* (2 cert.) N

2005 Juli
2/3 Bielefeld* (2 cert.) D

Oulu (2 cert.) FIN
Kristiansund* (2 cert.) N
Arendal* (2 cert.) N
Karlstad* (2 cert.) s
Zug* (2 cert.) CH

9/10 Hønefoss* (2 cert.) N
Gavle" (2 x 1 dag) s

23/24 Weil am Rhein*
(2 x 1 dag) .. D
Oberwart* (2 cert.) OVEKA
Stockholm* (2 cert.) S

30/31 Helsinki* (2 cert.) FIN

2005 August
6/7 Orkanger* (2 cert.) N

Karlstad* S
Uppsala* (2 x 1 dag) S

7 København DARAK
13/14 Flensburg* (2 cert.) D

Tallinn* (2 cert.) EST
Kristiansand* (2 cert.) N
Varberg* (2 cert.) S

20/21 Usti n/L* (2 cert.) CZ
Vantaa* (2 cert.) FIN
Våsterås" (2 cert.) S

27 Porsgrunn* N
27/28 Borås

Scandinavian Winner S

2005 September
3/4 Nyborg* (2 x 1 dag)

JYRAK
Neuchåtel (2 cert.) CH
Parma* (2 cert.) I
Wroclaw (2 cert.) PL
Helsingborg (2 cert.) S

10/11 Asslar* (2 cert.) D
Zliv (2 cert.) CZ
Riga* (2 cert.) LV
Goteborg" S

17 Split HR
17/18 Kupio* (2 cert.) FIN

Milano* (2 cert.) I
Bratislava (2 cert.) SK
Bergen* (2 cert.) N
K.ufstein* (2 cert.) A
Lmkoping* (2 x 1 dag) S

18 Schiedam* Felikat NL
24/25 Ki:istianstad (2 cert.) S

Wien* (2 cert.) A
Borlange* (2 x 1 dag) S

25 Falster* Racekatten

Aktuel udstillingskalender og
information: www.fifeshowa
genda.org

* = ,,bær selv" udstilling

2005 Januar
22/23 Køge •··•··········· Katteklubben

Rishøjhallen, Skolevej 7, 4600 Køge
Lør.: Kat. II & IV. Søn.: Kat I, III & HUS

Februar
6 Kalundborg Racekatten

Kalundborghallerne,
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg

Marts
5/6 Herlev (2 cert.) DARAK

Herlev Hallen, Tvedvangen 198
2730 Herlev

19/20 Assentoft (2 x 1 dag) JYRAK
Stadionvej 41, Assentoft, 8900 Randers
Lør.: Kat. I, III, IV & HUS. Søn.: Kat. II
Lør.: Specialshow BRI. Søn.: Specialshow 1 rFo

April
23/24 Kolding (2 cert.) Katteklubben

-meth pr
Nem app1i

Maj
22 Hårlev Racekatten

Juni
25/26 Krusaa (2 cert.) JYRAK

August
7 København DAR.AK

September
3/4 Nyborg JYR!\T
25 Lolland-Fal ter Racekatten

Oktober
22/23 Hor. ens Kattekl 1b en

Spe ialshow for Hellig Birrna

ovember
6 Kobenhavn D.\R~\I'
19/20 Hjallerup (~ c rt.) JYR:\K

December
4 Remi ·n (National) I · c skatte
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ERNÆRINGSRIGTIG KOST

FREMHÆVER DIN KATS SKØNHED
Prægtig at se på, blød og lækker at røre ved... der er ikke noget dejligere end en kat, hvis velplejede, blanke pels
fremhæver dens harmoniske kropsbygning. Men det kræver en 100% sund og rask kat.

BEAUTY& IT er udviklet af Royal Conin's forskere og er det første foder, som aktivt bidrager
til at få kattens naturlige skønhed frem ...

• Præcise, målrettede tilskud af mikronæringsstoffer giver pelsen næring i
dybden og sikrer, at pelsens farveintensitet er optimal.
En proteinrig opskrift sørger for, ol den flotte figur bevares.

• En eksklusiv kombination af antioxidanter med synergieHekt bidrager til
at holde katten ung.


