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Mange hilsner
Ole Amstrup

Formand

Sraristikken i sin fulde udstrækning vil snarest være rilg.cngelig på Felis Danicas
hjemmeside.

Statistikken over de stambogsførte katte i Felis Danica er netop blevet færdi00-jort.
Der er ikke noget refereret i dette nummer, men der vil blive bragt for kc:llige intere · nrue
statistikker i næste nummer. Igen i år kan vi konstatere, at antallet afopdra.rre le karre
igen i år er stigende - mere end 6000 killinger er <ler r gistreret. Igen er <let ;'v( 0 der
ropper hitlisten med lidt mere end 1700 killinger rær fulgt af FO med ca 1 _Q0. En
gang imellem kan man godt blive lidt svedt ved denne popularitet - der er en stignin::,
for MCO med 200 % og for NFO med 100 % over de sidste 10 ar. D sværte har cl 't
også resulteret i et stort antal killinger der bliver annoncerer i Den blå avis eller i Gul
og gratis af disse racer - både med og uden stamtavle.
Jeg håber det store antal opdrættede katte betyder, ar man også er i stand ri! ar udvælg ·
avlsdyr af en hoj kvalirer, så man sikrer races frcmridigc eksistens.

Der har gennem den seneste rid været adskillige sager - både i Feli Danica og i
klubberne vedrørende underskriften på parringsurresten ell ·r rettere mangl ·n<le un I ·r
skrifter. Tilsyneladende er denne underskrift i mangt! tilfælde blevet kobler . ammen
med at betalingen for parringen er sket.
MEN der er ingen sammenhæng. Hankacreejeren er jf. Fclis Danica regler Al:rID
forpligtet til at skrive parringsanmeldelsen under. Hvis der ikke sker betaling for denne
ydelse, har det intet med underskriften at gøre. Denne regel er naturligvis laver for at
alle killinger der fødes efter registrerede avlsdyr også k:111 blive stambog fon.
Jeg vil derfor foreslå, ar man som hurikarreejer, der har kobcr en parring hos en frem
med hankat, rar skrevet parringsattesten sammen med ar parringen er forcrag..:r - og
selvfølgelig også sørger for at betale for parringen'.

Felis Danicas nye tiltage- er opdrætterseminar - ser i krivendc rund ud til ar bli ·
et tilløbsstykke. Indtil nu er der tilmeldt lidt over 70 per ener, og der vil bliv · lukker
for tilmeldinger når antallet når 150, som er det maksimale der kan være i lokal -rnc.
Seminaret hedder l. Felis Danica Opdrætterseminar og det indikerer, ar der i fremriden
vil komme flere- så hvis der er nogle aflæserne, der har ly r til ar komme m ,d oplæg ri!
det 2. seminar, er man meget velkommen. Viljen til ar lade ig in pirerc er ril stede!

Med i dette nummer er dagsordenen for Felis Danicas Plenarforsamling. Ocr har
været nødvendigt ar stille forslag om atjustere priserne for Fclis Danicas ydelser og for
udstillingsgebyrer. I nogle år er der ikke sker justeringer, og der kan syne. som tor
stigninger. Vi har diskuteret problematikken, i Forretningsudvalget og vil fremover
bestræbe os på, at justere priserne løbende i steder.

Postvæsnet kræver sit for at distribuere bladene og underskuddet ved at producere
og udsende bladet er temmelig stort, så vi har et fælles ansvar for at der er læseværdigt
stof til bladet, så det er underskuddet værd.

Du sidder nu med detførsrc nummer afKatte Magasiner
lavet af de nye redaktører - Annie og Ole Orchmann.
Jeg glæder mig til samarbejdet og håber at de kan holde
skansen et godt stykke tid.

Det er dog værd at huske på at alle indlæg er velkomne ril
Katte Magasinet - ligesom billeder af en god kvalitet og

opløsning er en mangelvare. Vi må alle være med ril ar hjælpe til at gøre Kam: Magasinet
til et læseværdigt blad.
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Hollænderhallen. Dragør

Fotografering af kat - tilm !ding ne lvcndig

Hvordan fodrer i bedst. 1-1' ordan x d vi kat len' far de ting.
om de har brug ror i fodret. I lv r stor ~)r · · 1 er det p·
killingefod r og oks n fod r. Hvorf r ~r ler fot.l 'r til
forskellige racer cct. v/ek: pen fra Ro 1::1! .anin.

Generalforsamling

Kinesiolog Mette Pedersen, alternativ behandler' ine siologi,
som bygger på, at I roppen skal fungere som en helhed.
nerver, celler skal være; uden blokeringer, der benyt: 's
forskellige former for terapi. Kom og hor hvordan \·i kan
bruge dette hos vores dyr.

Bær selv din kat herunder, hvad kan du gøre hjernrn og
hvordan gør du på ud tilling r. Hvordan bliver du steward.
hvor henvender du dig og hvordan forcznr <let v,
foredragsholder chefsteward Flemming \l .Ish

Fød slcr og opfostring af killinger. hvad bør man \ ide - n
opdrætter. For dragsholder Nanna Mikkel· n

Dyrlægeaften 0111 hudsygdomme. foredrag-IH lder oplyses
senere

I. marts

8. februar

I. november

5. april

Opdrætsannonce
Det koster kun kr. 200,- pr. år at rn sit navn g slamnavn pa klub ·ns
hjemmeside samt i årets kataloger.

På hjemmesiden er der og å plad til bade ernailadresse. hjcnuncsi lcadrcs · 'n,
en beskrivelse samt et billede.
Ønsker du også din egen opdrætsannonce, kontakt ·r du bare Hanne ' .. arsbcrg.

Også i 2005 give diplom til dem ·om har deltag l i mindst 4 m d r.

4. oktober

2. maj

Medlemsmøder
Alle er velkomne. Hvis ikke andel er nævnt, afholdes møderne i Brøn høj M dbor
gerhus, Brønshojvcj 17. kl. 19.00

6. september

Killingelisten
Det er stadig gratis at tilmelde kuld på DARAK · I illingciistc. Du kan s ·h·
tilmelde og ændre dem online med dit medlem nr. på ,1 .p.darak.dk.
Killingelisten annonceres hver uge i D n Bia Avis.

i----- - -·- - --

l Udstillinger i DARAK 2005

! 5.-6. marts Hcrlevhallcn, Herlev 2 certifikater

l7. august~- novembe_r T_a_· s_tr_u_ph~l-le_rn:~ ~-as_i_ruP _

'------------- -- - . -- -

Udstillingsgebyrer
Pr. kat kr. 220
Kuld kr. 250
Veteran, avls- og
opdrætsklasser,
ekstra kr. 50
K1111for Daraks medl.
"Til salg" bur kr. 150

Kontingent
Husstand kr. 275
Hovedmedlem kr. 250
Pensionist kr. 100
Pens.husstand kr. l2_5j

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 6 I

Lokalgrupper
Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 2 I
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06

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

Svarre's mindepokaler til de
bedste katte inden for birma, så
vi håber at se rigtig mange af
racen.

Vores sommerudstilling vil
blive den 7. august i en spæn
dende hal nemlig Hollænder
hallen i Dragør. Det bliver
første gang, der bliver afholdt
katteudstilling i Dragør og vi
forventer mange svenske ud
stillere.

Efterårsudstillingen den 6.
november vil blive afholdt i
Tåstrup Hallerne, dejlige rum
melige haller hvor der virkelig
er plads. Desværre kan vi ikke
bruge Frederikssunds hallerne
mere på grund af allergi blandt
børnene, som bruger hallerne.

Vores GF vil blive afholdt
den 8. februar - og af udsendte
indkaldelse kan medlemmerne
se at vores mangeårige kasserer
ønsker at stoppe, vi opfordrer
jer på det varmeste at prøve og
finde en afløser til denne til
lidspost.

Husk medlemsmødet den l.
marts hvor et spændende emne
kinesiologi vil være på pro
grammet, mødet holdes som
sædvanligt i Brønshøj Med
borgerhus kl. 19.00. Se nær
mere om møder og emner på
vores web-side www.darak.dk.

Mange hilsner

Aase Nissen
Fonnand/DARAK

www.darak.dk

Kære medlemmer,
I ønskes alle et godt og frede
ligt nytår. Efter den forfærde
lige stormbølge i Asien, som
medførte død og ødelæggelse,
er der ikke rigtigt noget, vi kan
klage over kun være taknem
melige over at orkaner, flod
bølger og lignende ikke har
nået vores breddegrader endnu.

Vi har fra vores fælles FD
stambogsfører modtaget en
oversigt over klubbernes ak
tivitet med hensyn til rekvi
rering af stamtavler i året 2004,
og man kan kun være tilfreds
og glad over fremgangen af
racekatteopdrættet. DARAK
har fået registreret 1334
fremgang fra sidste år med ca.
I 00 stk. Der vil være en
statistik over alle klubbernes
registreringer på FD -web
sider. Vi iler også med at sige et
stort tillykke med JW-titlen til
Signe Hvide Jubatus, NFO w
ejer Mette Rahm og opdrættet
af Jette Eva Madsen.

Vores program for næste års
udstillinger er fastlagt således
at Herlev udstillingen den 5-6
marts vil blive afholdt som 2
certifikat udstillinger, hvor
Daraks bedste Top katte vil
blive præmieret og hædret om
søndagen. Birmaklubben har
deres præsentation af årets
birmaer om lørdagen med det
traditionelle flotte kagebord
med et glas til. Darak vil på
denne udstilling uddele Vibeke

Stiftet 1931
Formand

Aase issen
Søvej 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 38 90 88
aase.nissen a 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: 1 00-6207

Ole Johnsson
Keplersgade 22, st.tv.
2300 København S tlf. 4 7 17 70 79

Sekretær
Vivi Lassen
ødebovej 42, Nødebo

3480 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83 ~
vivi.lassen@darak.dk

Suppleant, stambogssekretær
Inge Vang 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
1 ilian.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 Nykøbing Falster
tlf. 54 86 12 73 (17.00-19.00)
lone.ebbesen@darak.dk

Suppleant
Poul Kiærulf
Fakkelvænger 8, 2640 Hedehusene
tlf. 45 59 62 62
pouI.kiaeruif@darak.dk
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Kirsten Bunn
opdrætter , i.uncscre
Tlf.: 49 0 96 60

Marina Bom ·n
opdrærrer Briter & Burrn .scrc
Tlf.: 98 26 Q_ 73

Sonja Kristensen
opdrætter Persere
Tlf.: 9 42 85 l-t

Gerda Andersen
opdrætter Hellig Birrna
Tlf.: 75 61 34 87

Helle Højbye
opdrætter Burmesere
Tlf.: 76 3 I 20 19

Kun adgang for medlemmer - . t -mrncrer h,ir alle medlemmer on-r
16 år, der har indbcralr konrin,~em ·enest Jen 05. f ·bruar 2005.

Der kan ikke stt'mme ved fuldmagt.

Dag ord ·n ifo\g~ vedrægrern ·.

Der kan forudb .srill . mad pa kroen -Tlf.: T 16 °'O 0

Indkaldelse til gen ralforsamling
Lørdag den 19. f bruar 2005

på Guldager Kro, Guldager Sta· ionsvej 104
6710 Esbjerg kl. 13:00 - 17:00

Lis Rhymer Friis
opdrætter Abyssiniere
Tlf.: 64 89 15 03

Specialshow for NFO
Assentoft 20. marts 2005

JYRAK inviterer til specialshow for kovkarre. Til at dømme har vi f:-let
den første opdrætter af skovkatte i Danmark og lnt. FIFe dommer til
at komme, nemlig Doncmaric Kaplers Nielsen.

Specialshower er en ekstra udstilling i Assentoft, så der skal rilmcldes ri!
specialshower og kun katte som deltager på JYRAK udstillingen kan
tilmelde .
Showet forløber som en "look alike" CFA udstilling.
Der udtages karre til voksen-, kastrat- og killing/ungdyr finaler.

Kattene konkurrerer forsr i gruppen mod de øvrige karre i samme o-rupp...
opdelt i ken/kla: se, der uddeles vinderbånd i kb sen os rilsid t Be. 1 o
2nd Bese i gruppen, for voksne kastrater os I illinz/unzdvr Der sives~ 0 t, ::,,· ::,

en kort mundtlig udtalelse.
Efter endt bedømmelse vælg de kam: ud som kal ddtag' i lin..1kn.
Her gives der en mere ~ ldcsrgorendc mundrlig udtalelse om karren
kvalir ter.
I finalen placere I arrene fra 1 til l 0., om præmie mo lta'.'cr kattene ·n
kokarde med deres pla ering påtrykt.

Husk at forny kontingent senest 05. februar,
hvis du vil have stemmeret på generalforsamlingen!

Kontingent fornys nemmest gennem
http://betaling.jyrak.dk

eller giro: 5 06 85 09

eller netbank:
Korttype: 01 - Reg. nr. 1199

giro-nr.: 2872021

JYRAK1s konsulenter og ammeformidle e

Studiekredsleder
Lone Gram Jensen
Tlf.: 97 20 96 70 efter 17.00 el.
lonegram@jensen.tdcadsl.dk
Alle møder: Hjemmeværnsgården
i Herning, Akacievej 10.
Alle møder kl. 19.00
Torsdag 03. marts
Grundlæggende genetik
v. Susanne Wehnerr
Torsdag d. 07. april
Kreativ aften v. Lisbeth Steen
Lørdag d. 07. maj
Hobbyudstilling i Selskabslokaler
ne, Cypresvej, Herning

Randers---------
SrudiekredsI eder
Esben Jørgensen
Tlf. 86 43 OS 95 el. 20 82 06 96
Alle møder:
Vorup Bibliotek kl. 19.30.
Kaffe + kage kr. 15,-
Onsdag d. 02. marts
Planlægning af udstillingen
Assentofthallerne.
April
Tur til Billund lufthavn.
Yderligere oplysninger hos Esben
Onsdag d. 04. maj
Dyrlægeaften

Struer
------
Studiekredsleder
Anne Korsbakke
arjuna@mail.dk
Mødested: Østre skole,
Gimsinghovedvej 8, Struer
Alle møder kl. 19.00, hvis ikke
andet er nævnt.
Tirsdag d. 01. marts
Udstillingsrilmeldinger.
Peter Hansen fortæller om hvordan
man rilmelder ri! udstillinger.
Tirsdag d. OS. april
Siarn/Orientaler + tabbymønsrre
v. Kirsten Foldager
Tirsdag d. 03. maj
Karrefoder v. repræsentant fra
Royal Canin

Herning

Sidste år skrev jeg, at JYRAK
havde besluttet at få udviklet en
ny hjemmeside. Vi havde håber
på, ar den var klar til nytår, men
som mange andre af den slags
projekter, er tidshorisonten ble
vet lidt længere end ventet. Vi
håber nu ar den er klar i løber af
februar måned. Det er planlagt,
at det bliver en flor og informativ
hjemmeside.

Fordelen bliver, ar den bliver
let at vedligeholde for bestyrel
sen, studiekredslederne og kon
sulenterne. Desuden kommer der
en ny og gratis killingeliste, hvor
du som medlem selv kan sætte dine
killinger på.

Der kommer en ny opdrætter
liste, hankatteliste, liste for ældre
katte m.m. Samt mulighed for ar
sætte diverse interessante artikler
på, plus alle de funktioner, der
allerede findes med stamtavle
ansøgning, tilmelding til udstil
ling, betaling med Dankort eec.

Den 19.-20. marts holder
JYRAKustilling i Assentofthaller
ne. Der er er score program med
uddeling af præmier til JYRAK's
Top-5 katte, Specialshow for Bri
rish Shorrhair same et "specielt"
Specialshow på Norsk Skovkar,
hvor kattene bedømmes ligesom
i TICA og CFA.

Der bliver spændende og lidt
anderledes, så kom og deltag eller
kom og kig.

Dorte Kaae,
Formand

Jydsk Racekatte Klub

HUSK:
Som medlem af en rac~katteklub skal du srambogsføre dine killinger

og altid alle i kuldet på samme rid.

Kære JYRAK-medlemmer
og læsere
Er nyt år er begyndt - som sæd
vanligt er det nu årstiden, hvor
Jydsk Racekatte Klub holder sin
årlige Generalforsamling og dagen
efter er der Felis Danica, der holder
sin Plenarforsamling. Sommedlem
afJYRAK kan du se dagsordenen
til Generalforsamlingen på vores
hjemmeside. Her kan du bl.a. se,
hvilke B-medlemmer, suppleanter
og revisorer, der er på valg.

Desuden er jeg som formand
på valg, og som mange sikkert
allerede ved, har jeg i år valgt at
prioritere min rid anderledes, og
stiller derfor ikke op igen.

Der bliver lidt vemodige at
sige farvel efter en lang årrække i
JYRAK's bestyrelse og lige så lang
rid i Felis Danica, men til gengæld
skulle der gerne blive en del mere
tid til overs til familien og til mine
egne siamesere/orientalere.

Jeg har mødt så utrolig mange
søde og rare mennesker, og det
er blevet til en masse gode oplev
elser i årenes løb, og det er jeg
kattesporten meget taknemmelig
for.

Generalforsamlingen er den
19. februar på Guldager Kro, og
jeg håber, at så mange som mu
lige har rid og lyse til ar deltage
og til at byde vores nye formand
velkommen.

Der er den dag, hvor du som
medlem i allerhøjeste grad har
mulighed for give din mening til
kende, ri! ar komme med gode
ideer og ril at møde andre JYRAK
medlemmer.

JYDSK RACEKATIE KLUB
Stiftet 1934

Bestyrelse
Formand

Done Kaae
E ·bj rgp.irkcn - . 9220 Aalborg Ø
Tlflfix: 98 15 93 18 kl. 19 - 21
E-mail: formand mj_ rak.dk

Næstformand/sygdomskonsulent
Ol' Amstrup
Tarp Hovedvej 31. 6715 Esbjerg N
Tlf.:751681 -1
E-ma.il: naesrformand0'jyrak.dk

Kasserer
Arrene B ckcr
Borglurnvcj 80. Tjorring 400 Herning
Tlf.: 8 79 50 50
E-mail: ka erer a jyrak.dk
Giro: 5 06 85 09

Stambogssekretær
kat. I + II + III + IV

Bertina Peter. en
Grøfrhøjparken 164, 4. lejl. 51 8260 Viby J.
Tlf.: 22 58 31 38, Træffes kl. 19 - 21
E-mail: ra.nnader@j)Tak.dk

Udstillingsleder JYRAK
Peter Han en
Græsvangen 123 8381 Tilst
Tlf.: 8 41 01 50 kl. 19- 21
E-mail: udstillingjyrak@jyrak.dk

Katte rig od kendelser
Carsten Bircow Lassen
Åbyve] 8, Biersted 9440 Åbybro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: kaneri@jyra.k.dk

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

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

Buransvarlig
Freddie [ørreskov Jen en
Kornmodsbakken 92, 8210 Århus V
Tlf.: 86 75 07 75 kl. 19-21
E-mail: burmand@jyrak.dk

Suppleant/sekretær &
kontakt til nye medlemmer

Vibeke Jensen
Søndergade 40, 7600 Struer
Tlf.: 97 85 18 54
E-mail: vibeke@jyrak.dk

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

Udenfor bestyrelsen
Killingelistebestyrer

Linda Palm
Nordka.nalvej 8, 8500 Grenaa
Tlf: 86 33 99 JO
E-mail: ki1Iingelis1en@jyrnk.dk
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Bestyrelse KATTEKLUBBEN Tilmeldingsblanket til Katteklubbens Topliste 2004

Kontakt Heidi Tværmose for indmelding

9

Point

Vinderne vil bliver præmieret pa Katteklubbens
udstilling i april 2005

Tilmeldingen kan IKKE sendes via mail !!

Point-system

Højeste placering medregnes fra hver udstilling.

BIS 200
BOX 150
Nominering 110
BIV,CACE. CAPE 95
Ærespræmie kl. 1 +2 90
CAGCIB,CAGPIB 85
CACIB,CAPIB 80
CAC,CAP EX1 l~illing/ungdyr 75
Øvrige EX 70
tvlG 50
Øvrige 0

Klasse ResultaterUdstillingssted

Katteklubben 2004

TOP 10 for voksne katte (over 10 mdr)
TOP 5 for ungdyr/killinger (3-10 mdr)
TOP 5 for kastrater (over 10 mdr)

For at deltage skal følgende opfyldes:
1. Katten skal have en Felis Danica stamtavle
2. Du skal være medlem at Katteklubben
3. Voksne/kastrater skal have deltaget på mindst 4
int. FIFe-udstillinger. Dvs der skal medsendes 5
resultater hvoraf mindst 2 skal være fra Danmark.
4. Ungdyr/killinger skal have deltaget på mindst 4
int FIFe-udstillinger, hvoraf mindst 2 skal være i
Danmark
5.Alle resultater skal være opnået i 2004
6. Tilmeldingsblanket, kopi af
bedømmelser/diplomer skal være Katteklubben i
hænde senest 1. marts 2005
7. Listen beregnes ud fra de 5 bedste resultater
indsendt for hver kat

Skal være Lykke Madsen, Døjringevej 39, 4180 Sorø i hænde senest 1. marts 2005 !

Underskrift

1

2 ._I
3 'I

4 I I
I

' I

5 I
I

Kattens navn

Fødselsdato

Stambogsnr I
EMS-kode I

l
Opdrætter I

I

Ejer I
Adresse I
Postnr & By

Telefon
!

275,00 Kr
150,00 Kr

Vores næste udstilling bliver 2-
certifikat-udstillingen i Kolding.
Og, der får vi et alvorligt problem i
klubben/bestyrelsen.
Hverken Kirsten Foldager eller
Kim Hansen kan deltage.
Som de fleste vel ved arbejder
Kirsten og Kim i restaurations
branchen og den week-end er der
altså konfirmationer under hele
forløbet, inclusive fredag, hvor vi
skal stille udstillingen op.

Så vi er på "spanden". Der er altså
der, kære medlemmer, vi får brug
for hjælp fra ekstra hænder. Der
skal være en til at forestå bur
opsætning samt servicere udstil
lerne, når et bur ikke er i orden,
en til at hjælpe i dyrlægekontrol,
en til at hjælpe Heidi med lotteri
salg, og ikke mindst udtrækning
af "lojjerne". Så giv en i bestyrel
sen en melding om, hvad du vil
lave, så skal vi sætte dig i gang.
Så kan Kirsten og Kim holde
"deres" konfirmationer uden at
skulle være nervøse for hvordan
katteudstillingen går, men bare
nøjes med at ærgre sig over, at de
ikke kunne være med.

Inge

FOR ALLE RACER

Medlemskontingent

Husttandsmedlem
Pensionistmedlem

Kære medlemmer.

Jeg havde håbet på, at jeg allerede
i denne leder kunne meddele, at
personen, som sendte dødstrusler
til en opdrætter, var fundet!
Og, - at der var taget hånd om
sagen! Det kan jeg ikke!

Selvom "almindelige" mennesker
for længst har kunnet opspore
afsenderadresserne og dermed
ogsa kunnet lægge to og to sam
men, så er politiets juridiske afde
ling endnu ikke nået så vidt.

Vi må væbne os med tålmodighed.
Og de stakkels opdrættere, som
har modtaget de omtalte mails, må
fortsat leve med frygten for, hvad
der kan ske dem!!

Med det nye års begyndelse har
klubben fået ny sponsor, nemlig
HILLS. Vi glæder os meget over, at
kunne genoptage det samarbejde vi
havde med dem, de aller første år,
hvor klubben eksisterede.

Hvordan det enkelte medlem vil
kunne bruge vores nye sponsor, vil
der blive givet informatiopn til Jer
om via nyhedsbrevene.

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

Udstillingssekretær, næstformand,
konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690Gørding
tlf. 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
JørgenAndersen
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
SørenAndersen
Ranunkelvej 55 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08
battlefield@mail1.stofanet.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig, stande

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

Ammetjeneste
Marianne Povlsgard
tit. 97 40 67 82
ocicat@wanadoo.dk
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April -
Kommer først i næste blad -
ellers følg med på vores
hjemmeside -
www.racekatten.dk!

er blot ' - -mple .n
de t" ng, so.t V) ·c.

kart ~ · u bli · L isat ior. o
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1- 'ampc, bli -cr stu I· ·t af 1.:,1

nv ps, far forgift ing ef. ·
at 1 ve nippe a ·
jul rjern n, 'ar kraf ig
bladning. l a: c n h- s lnød
sidd d i h:11 en?

Torsdag n . iarts -
ørstehiætp ·il ~ te

Du b hover i 1-c Y' T
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Valb Medborg rrh 1 • 'al
gardsv j 4 2500 'alby, ·
l_ .00.

Racekattens generalfor
samling aiholdes den 12.
februar 2005 i Valby
Medborgerhus kl. 13.00!

Indkaldelser er udsendt -
hvis du mangler din, sa
kontakt Camilla Scharff.
e-mail:
formandtgrace atten. dk

Husk at...

Åbne arrangeme ter
for alle katteinteres r d

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 besty
relsesmøder og general
forsamlinger pr. almind lig
post (som regel sammen
med medlemsudsendel
sen), så kontakt:

Gurli Petersen,
tlf. 70 23 26 22, email:
medlemmer@racekatten.dk

Referater

www.racekatten.dk

www.racekatten.dk

wv....1w. acekatte t.dk

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@)oldibugge.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 4 7 24
eller 86 59 13 76

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

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

Racekattens topkatte 2004
er nu kåret - men vi
mangler billeder af en del
af kattene.

Billeder til brug i Katte
Magasinet skal være i
mindst 300 dpi (opløsning)
eller som papirfotos til
indskanning.

Send billederne pr. mail
eller almindelig post til:

Birthe Schobius
Toftholmvej 25
3660 Stenløse
e-mail:
webmaster@racekatten.dk

Tillykke til alle vinderne!

Billeder af topkatte!

Efterlysning!

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

Med venlig hilsen

Camilla Scharff
Formand

Og der er flere interes
sante ting på programmet
- dog ikke fra Racekat
ten, men fra Felis Danica
- nemlig Opdrættersemi
naret den 9-10. april i
Kolding! Et sådant semi
nar må siges at være en
enestående mulighed for
at høre nogle af verdens
mest fremtrædende
eksperter fortælle om
netop deres specialer
inden for katte - og til en
pris af kun 200 kr. for en
hel weekend! Jeg håber
der kommer rigtig mange
tilmeldinger til semina
ret, da det gerne skulle
blive en tilbagevendende
begivenhed i Felis
Danica-regi, som vi alle
kan drage nytte af.
Foredragene foregår på
engelsk, men jeg er
sikker på, at man sag
tens kan få noget ud af
foredragene selvom man
ikke kan engelsk på "højt
niveau", det man ikke
lige selv fik fat i er der
garanteret nogle andre,
som kan indvi en i.

Med ønske om et godt
2005!

RACEKAl0l'EN

Kære medlemmer

Så blev atter et nytår
overstået, og februars
generalforsamlinger og
plenarforsamling venter
forude. Vi håber selvføl
gelig at se rigtig mange af
vores medlemmer på
vores årlige generalfor
samling, der afholdes i
Valby Medborgerhus.

I dette nye år ønsker vi
selvfølgelig at fortsætte
med at afholde velbesøgte
medlemsmøder med
interessante emner, og vi
kunne derfor godt tænke
os at høre hvad I synes,
der skal være på pro
grammet det kommende
år - eller eventuelt flere
år, hvis I har mange gode
ideer!

Med hensyn til med
lemsmøder, er det også
planen at vi tager turen
til Jylland en gang i
foråret, præcis hvornår
ved vi ikke endnu, men
det vil selvfølgelig blive
annonceret på vores
hjemmeside og på vores
medlemssider her i bla
det. Igen skal vi opfordre
til, at interesserede
melder sig til at være
aktive i lokalgruppe-regi,
primært for at kunne
lære hinanden at kende
og at få arrangeret nogle
flere møder i netop jeres
lokalområde.

Formand
Camilla Scharff
Hov dvejen 72. 2600 Glostrup
Tlf./fax 70 23 27 23 (efter 17, ikke weekend)
E-mail: formanc:i(ifracekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26
Hanne ielsen
yvej 21, 4261 Dalmose

Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstillin a acekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Jan Hoyer
Sorøparken 8, l.th., 4180 Sorø
Tlf.: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@)"acekatten.dk

Udstillingssekretær udland, webmaster
Birthe Schobius
Toftholmvej 25, 3660 Stenløse
Tlf.: 47 17 23 77
E-mail: ud1ancl@:racekatten.dk

Næstformand
Vivi Fletcher
Tlf.: 36 72 20 09
E-mail: naestformand@racekatten.dk

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

Præmiesekretær
Charlotte Engvold
Morbærhaven 1 7-16, 2620 Albertslund
Tlf.: 43 46 48 34
E-mail: b-charlotte@racekatten.dk

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

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

Michelle Andersen
St. Valbyvej 253, st. 12, Gundsølille, 4000 Roskilde
Tlf.: 28 93 77 99
E-mail: b-michelle(§racekatten.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-gurli@racekatten.dk

Il
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Burly W'ise Light Simpony, rodmnsleet
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olourp inren kal have [ ,n amm
krop ·b} aninz ·or ,r · -r ·n korr

b t, '

krop, ·1 1å kraftig' ·n, korr busker
hale, rundt m, . ivr hov ed, m:
vclpla er ide or ·r, brc ! 11· .sc m ·d
.rore næse or med et ryd ·libr cop.
hvæl er pande, ojnene .kal va: ' rorc
og runde. og ilde mindst have den
l3LA ojcnfarv '.

Til sid r, men ikke mind . e . ror
rak til d ·m der fik frcm:n I 'r deun ·
smuk kc r; 1 c.

Jimmy i,~ [ennrtre [uu],
} ruteri Lesnmi - Calourpointlexotic.

I dager der 20 forskellige farv varianter
inden for colourpoinren, som alle er
godkende af FIFe og CFA:
Brunmasket, blårnaskct, rødma ·k r,
crememasket, brunrort iemasket
blåcrernernasket, chokladerna l r
chokoladerortiemaskcr, lillamasker.
lillarortiemasker og alle disse farv -r

findes også i rabbyvarianrer.

IP. Prancenpatos Allspice, Di\ll
blr'imasket

Colourpoinrens kendetegn er den
lange og silkebløde pels, flor ly
kropsfarve og med points i hoveder,
hale, porer, og på ørerne, og ikke ar
glemme, de flotte blå øjne.

1984 begyndte de første colourpoinr
exotic at blive udstillet i CFA, og i
1988 blev den første colourpoim
exotic Grand Champion i USA,
navnet på denne kat er GC. Plara
Kits Amen of Delicias, han var en
blåtabbymasket exotic, og var noget
af en sensation den gang.

I 1997 blev den første colourpoinr
exoric RW (Regional Winner), det
var en crememasket, med navnet
GC.RW Cardinay Hearr's Desire,
som havde en helt fantastisk blå
øjenfarve.

CH. F11nt11zid11's Eye Catcber of
Lesami, blåmasket exotic

Colourpointens historie:

Colourpointen bliver gerne
sammenlignet med en
siameser, bare med langt hår.
Man forsøgte i Sverige i 1924
at lave en colourpoint, men det
blev desværre ikke til noget,
men i USA dukkede de første
colourpoint op, det var i 1930,
men først efter 2. verdenskrig
kom der gang i avlsarbejdet.

I 1955 blev colourpoincen godkendt
som en selvstændig race i England,
og derefter i 1957 blev den godkendt
i CFA og i FIFe.
Man så første gang racen i Danmark
i 1966, og siden er den blevet meget
populær.
Inden for de seneste år er det også
blevet populært med colourpoint
exotic, dog ikke så udbredt i Danmark
endnu, som i visse andre lande, men
jeg tror vi vil se flere exoticer med
maskefarver i de kommende år.

EC. Lesami's Show Me Heauen,
blåmasee:

ns/
indelsel



Felis Danica's
Plenarforsamling

Søndag den 20. februar 2005 - kl. 13.00
Svanegården, Tovesvej 30 F, 4220 Korsør
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Årets Top-Katte i JYRAK
. 0præmieres pa

denne udstilling

Annoncer
! / I side , kr. 2 50,-
1 /:2 side kr. I 0.•
Format A 5. pri er incl. 1110 111,. ·m l g ·rne en P( F. FP. d. \X·, :,!-:il.
Konr-akr Pc1cr H.111sc11. Dc:a<llin, 0 l. m.m, ~00'i

Betaling af udstillingsgebyr
Betaling frist: l 0. marr 2005.
Daskal betal · for alle ulrncldr kaue optort i k.rt ilog ·r. Cd,rilk1g ;::b~· -r
batcls ncrnrncsr med Vi;:1/Oankcm via j Y AK·, hj:.:mm .,id·. Gvlder og,_
ud tillcrc fra undr · klubb ·r. R ·r.1I , , i.1 giro 5 06 85 09, .,n~n c .rr l ,l ,l .t
dæk r for ud rillin« i Asscurof].
Ved bl'.1.tling p;i u<l,1illi11, ·11 opkr.evcs ,·1 gebyr p.1 kr. IO - l ' · . i:

Stewarder
Er rncgc: velkomne - kont.ikt v ·nl1g,t hcf,r -w.ir I C.ir,,,n I·"'"
Tlf.: 98 26 90 ·o. c-rn.iil: k.111c:ri(i'jyr.1k.dk
rcwardcr honorere, m · l ·1 ud lilling.,~ ·h~ r - f.,, <htAfmelding og ændringer meddelscs skrifieligr dier via mail til uJ~tilling leder

Peter Hansen, udscillingjyrak@jyrak.dk. som svarer rilbage om ændring ·n/
afmeldingen er acccpcerer.

Åbningstider
Dyrlægekontrol: Begge dage 07.00 - 08.30
Publikum - I 0.00 - I 7.00
Udstillere - 07.00 - 18.00

JYRAK indbyder til International Racekatteudstilling
d. 19.-20. marts 2005 i Assentoft-hallerne, Stadionvej 41, Assentoft
8900 Randers
Lørdag: Langhår, Siam/Ori, Korthår & huskatte, specialshow: BRI
Søndag: Semilanghår, specialshow: NFO
Inviterede dommere Udstillingsgebyrer
Anette Kampf. Kar. II•························ Danmark Pr. kat kr. 220.-
Tcllervo Kass Kar.I+ 11... Finland Kuld kr. 250.-
Lena Nordstrorn Kat. I + 11.. \ cTige Vcr./pcns .. ekstra kr. ·o,-
Louis Cos te All Round Frankrig Avl og opdræt. I r. -o,-
Gianfranco Mamovani All Round Italien ] kat. alene i et dobb.bur. kr. 320.-
Luigi Comorio Kar. I+ II+ III lt.tlicn Pr. kar/kuld udf.bed kr. l 10,-
Fabrice Calmcs Kat. I+ 11... Fr.mkrig Til alg bur & kuld
Penny Bydlinski Kit. I + II + III Engl.wd udenfor bcdornrnc] c kr. 150,-

Specielshow Nf-O kr. ·o ..
Dorrcmaric Kaplers Nielsen Spccialshow NFO Danmark
Eve. ændringer kan ses på jyrak's hjemmeside

Tilmelding
Tilmeldingsblanker sendes direkte til Peter Hansen, Græsv:111gen 123, 8381
Tilse. Medsend venligst frankeret svarkuvert ved tilmelding pr. post.

Onlinetilmelding
www.jyrak.dk under knappen "Tilmelding".
Check venligst ae du F.lr en mail retur med <.:n kopi af din rilmelding. Denne
er din kvittering for at du er tilmeldt. Hvis du ikke har denne kvinering og
din kat ikke findes i kataloger, bliver den ikke bedomr.

Tilmeldings- & afmeldingsfrist
01/03-200515. Valg afAvlsråd

Avlsråder består af 5 medlemmer,
der vælges for en periode af 3
år.
Der kan maksimalt være to

medlemmer på ordinært valg i
samme år.
Der skal tilstræbes at alle kategorier
er repræsenteret i avlsrådet.
Hvert år vælges 2 suppleanter for
1 år.

På valg er:
Marianne Rasmussen
og Jan Kragh

Desuden har Berit Elkjær trukket
sig i perioden, så der skal vælges
en person yderligere for 2 år.

Der skal vælger 2 personer for 3 år
samt 1 for et år og 2 suppleanter
for 1 år.

16. Valg af disciplinærnævn

På valg er:
Birgitte Grønkjær, Kurt Olesen
og Peer Amundsen

Der skal vælges tre personer for
2 år samt 2 suppleanter.

12. Valg af kasserer
I ulige år ingen valg.

13. Valg af repræsentanter
til FIFe's generalforsamling

14. Valg af2 revisorer samt
2 revisorsuppleanter

17. Evt.

8. Budget
Bilag udsendes

9. Indkomne forslag
Forslagfra klubberne:
Forslagene kan kun behandles
hvis de har opnået flertal på en af
klubbernes generalforsamlinger!

Forslag nr. d 1 fra Racekatten
vedrørende oprettelse af steward
klub.

Forslag nr. d2 fra Karreklubben
om mærkning af avlskarre

Forslag nr. d3 fra Karreklubben
om ændring af SPK regler

10. Valg af forslag til
videresendelse til FIFe's GF
Forslagfra klubberne:
Forslagene kan kun behandles
hvis de har opnået flertal på en af
klubbernes generalforsamlinger!

Forslag nr. f1 fra Racekatten og
DARAK til tilføjelse til Breeding
and Regisrrarion Rules §6 -
Burmesere og sølv

Forslag nr. f2 fra Karreklubben
om ændringafFIFe General Rules
§I - Stamtavler og transfer

11. Valg af forretningsudvalg:

Ulige år vælges: Formand, vice
sekretær samt de forretningsud
valgsmedlemmer, der er på valg.
Lige år vælges: Næstformand,
sekretær samt de forretningsud
valgsmedlemmer, der er på valg.

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Optagelse af nye klubber
Der er ikke indkommet ansøgning
om optagelse af nye klubber.

6. Vedtægtsændringer
Forslagfra klubberne:
Forslagene kan kun behandles
hvis de har opnået flertal på en af
klubbernes generalforsamlinger!

Forslag nr. bl fra Katteklubben
til ny § 18 - Tilsyn

Forslag nr. 62 fra Karreklubben
til ændring af §14 & 15 -
Overdragelse af karre

Forslag nr. 63 fra Karreklubben
til ændring af §3 - Klubberne

Forslag nr. 64 fra Kaneklubben
til ændring af §5 & 6 -
Formandsvalg

Forslag nr. 65 fra Katteklubben
til ændring af § 12 - Valg til
Avlsråd

Forslag nr. 66 fra Katteklubben
til ændring af § 10 - Valg ril
Ankenævn

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

7. Fastsættelse afkontingent
og priser på stamtavler,
stamnavn mv.
Forslag om srigning af takster for
diverse ydelser fra Felis Danica.
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' ro er . ærii,...r god·fru Nici. n.

"S [v ,')'11 s j ·g, ar ly e kar Heder
hj rnrner b d ·t. I ovrigr I an man vel
sige, ar Siarn-karten er den livlig re
og inrelligenreste, Den holder af at
gå sine egne veje, er reserver r lide
sky over for fremmede, men slurrer
sig til gengæld nær ri! den, der rager
sig af den til daglig. Angorakarren er
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"Hvis man nu fristes uirnods ,1 ·ligt
på udstilling ·n, hvilken ra .ekar si-al
m, n å vælge?"

Fru Eis ·n hurh lukl ·r d '1 ud oo
:porgcr d .rclrer B nni '. om a ·il
luv· 'n pille, O" B unie l.ornrr er. rr: ks
på b nene, strækker si... -elb ·!1.10t.: igt
- som man alri l bor rræk ke sic,
ind n man , etter over i n.csr zear -
og ser forv mning Cu!J u 1. ~', rvsscr
fru E: renhurh, flot .orn !1t n er hele
tre må rabl rtcr ud a bord ·t. )g <le
for vind ri Donnie, :OI 1 vid ll' b m.
hvad d • betyd ·r for skonh "d 'n. \ 1 'n
der v -d han m:1. ke c g ·,1. I lw re fald
har han n pcl og hale. der -r ~ 1 l )L
r .klamc for b-viraruin ·r.

Babs er gået hen til døren og iger
et eller andet. Måske er den blevet
sulten, fordi vi taler om mad, måske
vil den bare ud ri! husholdersken,

"Jo, gerne. Men mine er ikke vænnet
til det og bryder sig derfor ikk om
det. Også fiskebenene kunne de vel
være vænnet ril og muligvis også lnft
godt af."

"Må de ikke fa middag r srer? '

"Kød, engang imellem rår, og fisk,
ikke benene. Endvidre gærrabkrtcr
eller Becoplex for pelsens skyld, og
andre v iraminpiller."

"Hvad giver de deres at spise?"

"Jo, det var Frankrig,
der i 1950 tog
initiativet til en
samling af fastlandets
katteklubber, og
særlig virksom for sagen var
FIFE's nuværende sekretær madam,
M. Rave! fra Car Club de Pari . D,
store klubber i Frankrig, B l0ien,
Holland, Irali n, Schweiz arge.
Sverige og Danmark er ri! luner
FIFE, som uden tvivl har vær 't til
gavn for karresporren. I d n i lste
tid er der forøvrigt knytter lovende
forbindelser med båd Amerika og
Afrika - men skal vi ikke holde os ril
kattene alene?"

at være samlingsstedet for
alle gode karrevenner, der
deler denne opfattelse. Jeg
vil gerne fremhæve, at
man som menig medlem
kan deltage lige så meget
i klubbens arbejde som
bestyrelsen, nemlig ved ar
forbedre opdrættet."

"De er formand for
den internationale
sammenslutning.
Er det ikke en ny
institution?"

Jeg har spurgt fru Eisenhurh, hvor
hun kommer fra, og hvorledes det er
gået til, at hun er blevet katteformand
både her og der, og hun forsøger at
slippe med et"det ved jeg ikke", men
fortsætter dog et øjeblik efter;

"Jeg holder af dyr. Det kan man vist
ikke gøre for, og ... måske er der også
en fordel. Som barn havde jeg altid
katte og hunde omkring mig, men de
var ikke alle af lige ædel race. Så, for
syv år siden, fik jeg Dido of Parnas,
hende, der nu sidder og sruderer Dem
fra sin yndlingsplads ved radiatoren.
Killingerne begyndte at komme, og
for at kunne fa deres stamtavler, meldte
jeg mig ind i en klub. Senere blev jeg
bestyrelsesmedlem i "Racekatten", og
resten kender de - sådan omtrent da
... Kattene bør være en hobby, ikke
en forretning, og "Racekatten ønsker

De fire katte tager det roligt. Da de
har kigget lidt på gæsten, vandrer
de med selvfølgelighed henover de
fornemme, bløde tæpper, ""-runder
ubekymret de gamle "Ming"-vaser og
sætter sig sfinksagtige til rette, hvor
det passer dem bedst, for at iagttage,
hvad der vidre vil ske. Det falder dem
ikke ind at blande sig i samtalen. De
holder, som deres ejerinde, ikke af at
sige for meget. Fru Eisenhurh påstår
ganske vist, at chinchillaerne er de
mest talende af alle angorakatte, og
at hun snakker meget med dem.
Men det er altså, når ingen andre
hører det.

udstilling, første gang i Forums
annex. Hun har fået selveste miss
Kathleen Yorke - præsidenten for
The Governing Council of rhe Car
Fancy, der omfatter alle de største
katteklubber i England - til at
komme hertil for. Sammen med
mrs. Joan Thompson, at bedømme
kattene. Og hun er formand for FIFE,
Federation Internationale Feline
d'Europe, en sammenslutning af
fastlandets katteklubber, der har sir
sekretariat i Paris.

hu.I. 0 1
r~ J I I 11 , 1

,.,. Ål l I

\L .' \

, I • .,er
•• :u ...

:-'\~1 L".I

~ '-' , 1 , 1 '
1..., :.1., .. ~-,
(-,t, li ~• ·•• l:;~/:"'.~ ,~ . ' -.~~\:.:
' '.,;·t•~ ,~.-

,f u.. .

. ,->n.l<,...,,,,... ,, t. I J'1:

er det, ikke mindst ved siden af sine
langhårede kolleger.

Som kendere måske kan gætte,
foregår det hos Rudy Eisenhuth, Fru
Eisenhurh er den store overraskelse
blandt kattevenner, hun forstår ikke
blot at arrangere hjemme hos sig
selv. Hun er formand for foreningen
"R k "ace atten , som på fredag. Lørdag
og søndag holder international

11" ,. 1"' _,. fs,, .I ..-c,- ..
, , • ,,.~~ rt • ~" • drt ,.,

g, '!.~ ,1rvw ,~

V\ SNAKKER KATTE

Et par srore grønne øjne stirrer
mig i møde, da jeg træder ind i
den smukt indrettede stue. Det er
chinchillakatten Bonnie Ankara, der
sidder på hjørnet af arbejdsbordet og
ser mig kritisk an. Og nu opdager
jeg, at der lyser grønt eller blår mange
steder fra. Der myldrer med katte.
Endnu en chinchilla, Dicky, og en
til, Babs, og fremdeles siameseren
Dido, der kaldes Lillepigen, og også

Hos Rudy Eisenbutb, formandfor "Federation
Internationale Feline d'Europe" og "Racekatten':
der nu holder udstilling i Forums annex.
AfKay Emmer

I

Vi snakker katte
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m r indlad nde og for trækkes af
mang på grund af den mukke pels.
M n ind n man be remmer sig, må
man forstå, at det ikke drejer sig om
at an kaffi et stykke leg ro], man kan
b handl efter forgodtbefindende,
men om et levende væsen, som
man har forpligtelse til ar passe og
b kæftige. Også børn må vide, at de
har et ansvar overfor dyret.

Dernæst bør man gøre sig klart om
man vil have killinger eller ej og
ælge kattens kon derefter. Opdrættet
volder som regel ingen vanskelighed.
Moderkatten sorger fuldsrænd iz
- 0
for killingerne de første 4-5 uger,
Derefter giver man dem lide fisk og
semuljevællingog viser dem samtidig,
h or de skal forrette deres nødtørft,
og det sted må man ikke flytte
rundt med i huset. Vil man ikke
have killinger, bor man foretrække
en hankat og lade den kastrere. En

/8

avlshan er ikke heldig ae have i en
almindelig lejlighed.

Bonnie er af mit eget opdræt, men
nu lægger jeg ikke killinger til mere.
De to hunner er over de uroligste år,
og Lillepigen har forøvrigt altid haft
det med meget korte perioder. Kom
jeg ikke afseed med hende omgående,
havde hun glemt. Hvad det drejede
sig om, når hun blev præsenteret for
kavaleren."

"Er sandkasse eller savsmuld det mest
praktiske?"

"Savsmuld er i hvert fald ikke godt til
killinger, de får det let i øjnene. Det
renligsre og mest formålstjenlige er i
det hele taget blot en bakke med rist
eller simpelthen risten i badeværelset.
Da jeg fik Lillepigen, det var på en
udstilling i Roskilde, bad jeg om at få
et stykke med af det pap, hun havde

gjort vådt. Sælgeren så tvivlende på
mig, men jeg fik pappet og lagde det
ud på risten, som katten siden har
holde sig korrekt til."

Babs vender tilbage fra køkkenet.
Lillepigen, der har sorteører, hvilket
ikke er nogen skam for en siameser,
kommer hen og hilser nærmere på
mig, og snart efter kommer også
angoraerne.

Og nu kan fru Eisenhuth uden risiko
fortælle, at det nok skal vise sig, om
man holder af katte. Gør man det,
kommer de før eller senere hen til en,
uden at man behøver at anstrenge sig
for at få dem til det.

Lillepigen ser ligesom bekræftende på
mig og sætter sig op på min skulder
for at undersøge, hvorvidt også jeg har
sorte ører. Kan man forlange mere?

Ny gammel
specialklub for persere

Kan du lide perser
og exotic, så læs her!

Specialklubberne udfylder en vig
tig opgave i Felis Danica, nemlig
at udbrede kendskab og interesse
for racekatte. Det er dog med spe
cialklubbestyrelser som i alle andre
bestyrelser, at det er 'Tordenskjolds
soldater', der trækker læsset og køen
af folk der vil yde en indsats er
desværre til at overskue. Sådan er
tidens trend åbenbart, ikke kun i
kattesport, men også i mange andre
hobby- og sportsklubber.

Sølvkatten var en relativt stor
specialklub for sølvpersere og
Langhårskatten var en relativt lille
klub for alle perser varianter, indtil
vi fandt på den geniale ide', at slå os
sammen til en stor fællesklub for alle

Pica
Pica = perverted
or depraved appetite

Pica er en betegnelse, som anvendes,
når katte har lyst til ae rygge i eller
indtage ting, som ikke er egnet
som foder. Tygning i el-ledninger,
potteplanter, beklædningsgenstande,
træ, o.s.v. kan forekomme.
Den abnorme adfærd kan være
racebetinger. Burmeser og siam-kacce

perser og exotic. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, ar der primært
at det er teamet bag Sølvkatten der
bliver de bærende kræfter i den
nye klub. De ridlisere Sølvkattefolk0

er dygtige og erfarne og ud over
klubarbejdet formår de blandt andet
ar udgive et meget flor og lækken
medlemsblad. Vi håber selvfølgelig,
ar der med riden vil komme er mere
blander perser- og exoric ejergrund
lag i bestyrelsen, så alle varianter vil
blive tilgodeser bedst muligt, men
nu starter klubben i alle tilfælde op
sådan her. Du har som medlem til
hver en rid rig mulighed for ar præge
både klubarbejdet og indholdet i
blader.

Klubbens navn er Persinn e!r Exotic
Cat Society, og trods det fin inter
nationalt klingende navn, er enhver
der har inr resse i perserkarre hjer
tens velkommen i den ny klub.
EIier ny og ny, for der er ' I un'
en fusion der har funder ste I, sa

og blandingsracer heraf ser ud ti I ar
have en større tilbøjelighed ril at rygg'
eller indtage f.eks. tekstiler.
Årsagen ri! den abnorme adfærd
kendes ikke med sikkerhed, men nogen
arvelighed kan ikke udelukk s.

Undertiden begynder rygningen
i stoffer af bomuld eller uld. Man
mener lanolinen i ulden måske
fremmer lysten til at tygge i n rop
dette stof.

Plastik som omgiver ledninger, er
heller ikke ualmindeligt at rygge i.
Manglende adgang til at fange og
optage bytredyr, mener man og ·å kan
udløse pica.

Mangel på:
Mineraler - især fosfor - proteiner,
vitaminer og salt, samt foder med
lavt fiberindhold, synes også ar
have indflydelse på den unormale
appetit.

Langhårskarren er lagt ind under
Sølvkatten som har ændret navn
og formålsparagraf til ar dække alie
perscrvarianter. Men opdrætter ,
udstillere og "almindelige" ej re af
persere og exotics - uan et om du
holder af Colourpoin , bicolour,
sølvfarv de blå, grønne dier rern de
per ere eller cxorics, . a er denn klub
din specialklub.

Vi perser- og c, ori fan glæd 0r o·
meg t til ar se muligh derne i den
nye gamle klub tolde ig ud oa
opfordrer herm cl alt til L t m - - · g
ind og vær m d i d t rserf ·I
lesskab.

Vil du vær med, .1 kontakt:
Allan Ourrup, B .rulavc] 5.
3200 H lsingc, Tlf.: 8 79 64 G
mail: Owmp@zdcarlsl.dk

Vcnl icr hilsen
Metre Blu11 ·. Tidligere forman
for l:rnbh- r .karr ·n

Hvad ka jeg gøre?
Man rna und a. at kat ren fort 1Uligh ·
for ar mode ring, om d 'n vil ryg~' i.
Det bervd 'r, ar kart ·n ikke s -a! have
muliglic I for ar I omm · i d rum,
hvor di e cing er eller oc ; skal man
f; rne dem.
M:111 kan hos nogle katte foreby 1gc
den abn rrne adfærd v ·d at fxlrc med
r fiberrigt foder.
Endelig kan adsprede] · · i form ar
l gerøj. klarrerræ 'f , kr. d · ·lx ·J og
adgang til ar lob frit i naturen nusl
afhjælpe probl rnet.
1-h is kan ·n ikke vil indrase normalt0

fod ·r, kan tvangsfo lring med sonde
blive nødv ndig.
f omm 'r der opkastninger, l an der
vær regn pi, ar · fr mrncdlegerncr"
ikke kan passere i tarmen, hvorfor
operacion kan blive nødvendig.

19



21

a for li11' at op umere - læreboaer
om be .kr iver orange forr. -ller:

- ar det r konsbun nr.
- ar der er episr risk ov ·rfor ort.
chokolade, cinnamon og , 0our i.

- at d t ·r hypo tati l· O\ er for rabby
mon srrer.

onngc.

Dette overrask r rna n .. om fr:1
bøg r er bl v t v enncr ril, man
kun I an s, tabby mon. irer ar katr 'n
cragouri. fa! risl kan ta bvmoi stre
altid ·e . nar der ·r 1 o: v, riarion i
I izm ntmrcngdcn. Derf)r c.in rabbv
møn u 'l · '· nar I .irrcn 'f .igouri,
har inhibitor zen c (silver) cll 'r er

M n er <li ' pa tand nu IQ()l> o riet ig ·?
J g tror,, t bcskri d. ·n om ''d .lvi t

cpi statisk" vill · v.er · m .re korr •kt Lil
at beskriv' ro• in iflyd ·Is a ·on.
chokolade, cinnamon og agouri.
Medmindre variarioncm • i mængden
af eumelanin og ph omclanin
piomcnt i orangebcr er konrrollcrer
af t and r, indtil nu ukendt g n, .r

fr mtoningen af de g ner som
producerer sorr, chokolade og
cinnamon ikke fuldstændigt under
rrykr. Ligeledes er fremtoningen afder
gen, som producere de enkelre hårs
bånd i agouri, ikke fuldstændigt

enten det gen med anlæg for orang
[Xo], eller det uden anlæg for orange
- [X], der bestemmer.

På der tidspunkt hvor denne inakti
vering finder sred er der ilde rer
mange celler danner i fosteret, men
alle celler i hele den voksne krop
(bortset fra kønsceller)n dsrarnrner
fra en tilfældig fosrercellecellc EFTER
denne inaktivering. Alle di ·c cd! r er
eksakte kopier (kloner) af den ori
ginale celle, således ar nogle eller ud
vikles med der orange gen aktivt og
andre med genet for normal furve aktiv.

Xo genets egenskab er ae instruerer
cellernes pigment om kun at pro
ducere phaeornelanin, således ar der
fulde udtryk af agoutigen r bliv r
blokeret, da der ikkeproduceresnog t
eumelanin. Af samme år ag kan d r
sorte [B], chokolade [b] el! r cinnamon
[bl] gen ikke slå igennem. rokan
beskrives som cpisratisk (maskerer
en egenskab) overfor agouri og det
sorte/chokolade/cinnamon gen.
Disse oplysninger skulle betyde, ar en
orange kat skull have en r nt nsfarv r
pels, men da den orange farve er
hypostarisk overfor tabbygenerne,
betyder det, ar tabbyrnønsrrer altid
kan ses når kanen er orange!.

I katte, som har et kromosome med
anlæg for orange og et uden, vil der
tidligt i fosterets udvikling (i den
tidlige embryo) ske en inaktivering
(virkningen sættes ud af kraft) af et
afX kromosomerne i de enkelte celler
- det vil sige at et afX kromosomerne
bliver det der "bestemmer" hvilke
egenskab der skal kunne ses. Da der
jo er to forskellige [XoX ] bliver det

Men da hankatten kun har et X Birma sort tortie
kromosome kan den kun være
hemisygor orange - [XoY] - og
derfor fænorypisk orange, eller
homozygot for normalfarve - [XY] -
og derfor fænotypisk normalefarvet.
Selvfølgelig forekommer der katte
med en unormal kromosomefordeling
f.eks. [XXY]. Denne sjældne
forekomst kan give en tortie hankat.
Disse kromosomemæssigt abnorme
katte er dog som oftest sterile.

Kønsbundne egenskaber er velkendte
inden for pattedyr, specielt i mus, og
der var under en genetisk undersøgelse
af muses pelsfarver på Harwell
Atomic Research Station i England,
at den fremragende genetiker
Elizabeth Lyon opstillede hypotesen
omX kromosomets inaktivering som
forklaring på cortiens brogede pels.
Hendes forklaring er nu kendt verden
rundt som "The Lyon Hyporhesis",

Det findes udelukkende på det
kvindelige kromosom [X] og man
siger derfor ar genet er kønsbundet.
En hunkat, som jo har to X kromo
somer, kan være homzygot orange
- [XoXo] - og derfor fænotypisk
orange, heterozygor for orange og
normal farve - [XoX] - og derfor
tortie i fænotype eller homozygot
normalfarve - [XX] - og derfor
normaltfarvet i fænotype.

Det orange gen muterede for mange
hundrede år siden i Lilleasien, og
har gennem mange år været kendt
indenfor både huskatte og racekatte.

I de1111e artikel er brugt ordene orange og tortie.
Når orange bn,ges dækker det overfarverne rod
og creme (og abrikos) og tortie dækker over rod
og creme (og abrikos) med e11 afstandardfarverne
med og uden tabbymonstret.
[X] er det kvi11delige leonskromosome.
[Xo} det kvindelige leonskromo-
some som bærer anlæggetfor orange
og [YJ det mandlige konskromosome.

afPat Turner I oversat afOle Amstrup
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Orange har en anden pudsig egenskab,
da det giver en gensidig pavirkning
på hvidplettethed på en måd som
endnu ikke helt er blevet forklarer.
katte der torrie og hvide er om rad rnc
der er orange og normal farve min lre
sammenblandet end ved en fuldfarv (
kar, og graden afhænger af mængden
af hvidt. Det vil sige at Van og
Harlekin vil have meget større og
tydelige definerede pletter af orange
og normalfarve.
Men det er en ganske anden
historie.

på samme måde som chokolade
og cinnamon ændrer formen af
eumelaniners korn. Denne hypotese
svækkes dog af at der ikke er nogen
synlig forskel på en sort, chokolade og
cinnamon baserer orange. Alternativet
kunne være ar Xo forårsager en større
grad af opdeling af pigmentkornene
- der er en løsning som indtil nu
ikke har været under overvejelse.
Der virker meget usansynligt, ae der
findes er treide pigment.

Det er muligt at Xo forårsager en
ændring i phaomelaninecs korn

hvorfor skulle der være to gener til at
producere den samme farve? Alle
katteopdrættere kan se, at der er
forskel på de gule forårsaget af agouci
og det der forårsages af orange, men
med mindre der bliver foretager
undresøgeiser af pigmentcellerne
i orange hår, kan vi kun gætte på
forskellen.

af, ar genotypen for Cameo (orange
silver) ikke giver en hele hvid kar.
Inhibitorgenet undertrykker agouri
gult! Hvis agouti gule og orange
var det samme, kunne der ikke
forekomme Cameos med tydelige
orange markeringer. Der orange gen
er stadig en gåde.

Vi ved også, at det orange og agouci
er to forskellige og uafhængige gener
og at det er uhyre sjældent (men dog
ikke ukendt) for to gener at give den
samme effekt. Men

Det at der er forskel på der gule
phaomelanin i agouci hår og på
orange phaomelanin bliver bevist

Der er yderlige to forhold omkring
orange som kræver yderligere
undersøgelse. Det første er farven.
Jeg har allerede forklaret, at der er
to grundlæggende pigmenttyper -
eumelanin og phaomelanin. Det
orange gen instruerer pigmentcellerne
om kun at producere phaomelanin.
Så meget er klart. Men hvad der ikke
er klart er hvorfor den lysere orange
i orange katte ikke er den samme
farve som i de normale agouci hår,
hvor de gule bånd også også skyldes
phaomelanin. Der er indtil nu ikke
fundet nogen anden forskel på disse
bånd.

altid tilstede i større eller mindre grad
på alle orange hår.
Når båndene på orange hår ikke
nævnes i tekster om genetik, skyldes
det sansynligvis mangel på viden,
da der kun er foretage meget få
undersøgelser af hårpigmemeringen.
Det eneste andet kendte dyr med et
kønsbundet orange gen er den "Syriske
hamster". Teoretiske genetikere
synes ar gentage andres udtalelser,
og i sin bog fra 1968 "Comparative
Genetic of Coat Colour Genetic in
Mammals" skriver Dr. A.G. Searle
"de agouti bånd ses ikke på på gult
men tabbymønstret gør". (Orange
som betegnelse for denne farve blev
først foreslået i 1963, og da denne
bog blev udgivet i 1968 brugte
mange genetikere stadig den gamle
betegnelse "gult").

Dr. Searle var kollega til Elizabeth
Lyon på Hartwell og en af de første
genetikere som interesserede sig for
katte. Han bidrag til vores viden er
enorm, men han var meget upopulær
i England en overgang på grund
af nogle undersøgelser han foretog
af "Poldhu", en tidlig Cornish Rex
som var en fertil Blå/Creme, som
resulcerede i, at den blev steril.

mellem de forskellige cabbyområder
på en orange kat er hele tydeligt.

Som næve tidligere afslører
undersøgelse af en tabbyrnønstrer
kar, at der er der på de enkelte hår
er bånd med gult og sort pigment.
En sammenligning mellem et
gule og sort båndet hår og et hår
fra en orangecabby kat vil vise, at
båndene stadig er tilstede, selvom de
fremkommer som lysere og mørkere
orange i seedet for gule og sort. De
orange bånd er mindre tydelige
end båndene på en gule/sort båndet
hår, da kontrasten mellem lys og
mørk orange er meget mindre end
mellem gule og sort. Tydeligheden
af båndende varierer også, air efter
hvilke slags hår der drejer sig om
(dækhår underuld), og også
efter efter polygenetiske fakroere for
lys og mørk farve. Så selvom båndene
på de enkelte hår er mere eller mindre
tydelige på forskellige katte, er de

Dette betyder, at en orange kat med
tabbymønsrer, vil have orange hår
over hele kroppen, men i de områder,
hvor pelsen ville have været sort i en
almindelig sorrrabby, vil der være
mere pigment end i de områder af
pelsen, hvor der ville have været en
blanding af gule og sort (de agouci
grundområder). En undersøgelse af
hår udtrukket i de områder hvor der
normalt ville være hår med skiftende
bånd af gule og sort vil vise, at disse
hår på en orange kar vil vise bånd
med lysere og mørkere orange, som
gør grundfarven tydeligt lysere end
rabbymønstrer.
Der er ingen behov for avlsmæssige
forsøg for ar bevise denne hypotese,
da der er kendr, ar mængden af
pigment varierer fra farve til farve,
og der fakrum, ar det også varierer
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undertrykt, da der stadig forekommer
en vis grad af bånd på de enkelte
hår.
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praktisk arbejde. Som regel er der en
idrætsforening eller klub der t, ger
imod en sådan rjan mod en vi
betaling til den pågældende klub.
Ved be øger i hallen sk I der og å
klarlægge hvordan scen og stande
kan stå hvordan b u re n kan
arrangere hvor d r ·r plads til
dyrlæg konrrol og indchec < m.m.
Alle dis e prakti ke forhold r ·r
rre personer fra be ryrcl sen, de; rag r
rundt til hall rne o find r ud f
Samtidig ørge d ·. 5. for b - .rillinz ·1f
overnatning og be pi ning a til
domrn r , hjælpere og b' rvrcls .

Udsrillingshallen skal også reservere
i god til. Men t er at have r sen' ret
en udsrillingshal - er andet er ar e
den og få en plan over indrcrninzen.
Jeg har en gang været med ril ar
arrangere en udstilling i en hal d r
lå på første sal, me I en elevar r d r
ikke kunne rumme n palle. Der
var ikke særligt hcnsigcsmæssigr, sa
tilkørselsforhold og adgangsveje si al
selvfølgelig undersøge grundige.
Desuden skal d r også afl la res
om der kan skaffes hjælpere ril
opstilling afudstillingsbure og andet

Forud for udstillingen er der en
del praktiske forhold som skal være
klargjorte.
Der skal inviteres dommere. Der kan
lyde som en rer enkelt ring ar gøre,
men dels skal man tage hensyn ril
hvornår en dommer sidst har været i
Danmark, dels skal man rage hensyn
ri! udsrillernes ønsker om dommere,
dels selve dommersammensæmingen.
Når man sammensætter dommerne
til en udstilling forsøger man i så
vid udstrækning ae finde dommere
der marcher hinanden. Der skulle
helse ikke være sådan at dommerne
dømmer i hver sin retning, men at de
har en nogenlunde ens linie inden for
de fire kategorier. Dommerne kan
jo være ret opragr, så reservering af
dommere foregår er halvt til et helt år
forud for en udstilling-ja ofre endnu
længere forud for en udstilling.

Mellem 1 år og senest 2 måneder før
udstillingen

Jo nærmere man
kommer udstillingen
jo mere hektisk
bliver detfor de
mennesker der
er involveret i
planlægningen.

• at der skal være en eller flere
internationale dommere til stede,
og mindst en afdem skal komme
fra udlandet.

• der skal være mindst 150 katte
tilmeldt udstillingen ogmindst 80
% afdem skal være racekatte.

• at klubben gennem Felis Danica
har anmodet FIFe om tilladelse ri!
afholdelse afudstillingen.

• at der skal være min. 400 km
imellem ro udstillinger afholde
samme dag.

Datoerne for udstillinger reserveres
hos FIFe og der er mulige ar reservere
datoer for udstillinger 10 år frem i
riden. Disse datoer kan man finde på
FIFes officielle liste over udstillinger,
så allerede nu kan man reservere
datoer forhvornårman ønsker ar rage
på udstilling.
Der vil sige der første man som klub
eller bestyrelse skal sikre sig, er ae
udsrillingsdaroerne er reserverer
- helst sådan ar placeringen også er
lagt fast.
Det kan dog være vanskeligt på
forhånd at have reserveret en hal
flere år forud for en udstilling, men
som regel reserveres udsrillingshallen
mindst et år forud for udstillingen.

en international udstilling og bl.a.
hedder det:

jo være almindelig kendt, da alle
udstillere jo på tilmeldingsblanketten
skriver under på, at de "har sat sig ind
i gældende udsrillingsregler".
Nu er overskriften for denne historie
"International Udstilling", men hvad
er der der gør en katteudstilling
inrernarional?
I reglerne er der fastsat nogle
rammer for hvornår det kan kaldes

procedurer ar gøre ringene på, så der
jeg beskriver her, er der jeg kender og
ermed til iJYRAK, men principperne
er ens i alle klubberne.

Allerførst var det måske værd ar vide,
ar alle forhold omkring en udstilling
er regulerer i FIFes Udsrillingsregler
(FlFe Show Rules med Felis Danicas
tilføjelserm.m.) Egentlig burde dette

Hvad sker der egentligt før, under
og efter en international udstilling?
Mange (nok alle som ikke selv har
været aktivt med i forberedelserne)
kender ikke til alle de ring som sker
især før en udsrilling. Der vil jegprøve
ar råde lide bod på her. Udstillingerne
i Danmark er (som regel) organiserer
afde fire forskellige klubber, og derfor
kan der være forskellige måder og
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Skrevet afOle Amstrup efter inspiration afKim Brems huskeseddel.

For mange år siden skrev Kim Brems en huskeseddel over hvad der sker iforbindelse med en udstilling.
Efter aftale medKim harjeg bygget viderepå listen og sat lidtflere ordpå så den gjver lidt afet billede

afdet arbejde bestyrelse og hjælpere L:egger i en udstilling.
Altfor ofte er det mit indtryk, at udstillere ikke er klar over det arbejde der liggerforudfor en

udstilling, og man hører også bemærkningen - 'Jamen vi harjo betaltfor det!"
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Selve udstillingen
Så kommer vi til selv udstillingen:
Fredag ankommer b styrelsen og
evt. hjælpere ri! ud rilling hallen i
løbet af efrcrmiddagen. Ofre er d ·r
lang rid siden vi har er hinan<l n i
besryrel: en, og nar vi mode · lob r af
fredagen er der lidt som a mo c ri!
en familiekorn mrnen. dvfolg · ·g
er der er .torr arbejde vi . kal i gang
med, men der r og. hyggd·gr og
sjovt at være: sammen. og d ·r blive ·
griner og pjarrer hde vej ·n igen m.

Sarnridiz skal der være truffet aftalerb

om afhentning af dommere fra
lufthavne og banegård'. Der kal
være arrang ret m d hor lier og be .rilt
mad til dem, så air r par:u ri! e
ankommer fredag.

osv.

Udover disse mere bureaukratiske
ting omkring kattene er der t hav
af andre forskellige småting der også
skal være i orden.
Der skal være udstillerbånd, sikker
hedsnåle, halsnumre, elastik ker, gave
kort til stewarder, u<lsmykning ri\
scenen, ting og sager til ekrerariaret,
plaster, piberensere, indkøbe vand
ril dommer og stewarder, bffc:
kaffefilrre sukker, fløde cefiltr osv.

evt. har restance i andre klubber
fra ikke betalt udstillingsgebyrer.
Klubberne har aftale ar det ikke
er mulige ar udstille på en dansk
udstilling hvis man har ikke betale
udstillingsgebyrer hos en anden klub,
og disse resrancer bliver så noterer og
opkrævet i indcheck.

Kassereren får også en liste med de
tilmeldte katte og udskriver på basis af
databasen en liste over samtlige karre.
Udskriften skal bruges i indcheck
- og her bliver der noteret hvem der
har betalt og hvem der ikke har. På
indcheckninssedlen står hvor mange
katte den enkelte udstiller har med,
men der noteres også om udstilleren

Desuden skal burmanden på basis af
de tilmeldte katte have planlagt hvor
burene skal stå og hvordan kattene
skal placeres
Ofre har man skrevet ønsker på, hvor
man ønsker sin kat placeret, men i
mange tilfælde er der ikke mulige ar
opfylde alle ønsker. I øvrigt bliver
der skelner til hvordan man ønsker
- hvis ønsket lyder på at man ikke vil
stå sammen med den eller den bliver
der ofre ikke tager hensyn ri! der,
hvorimod der altid bliver rager hensyn
til at man f.eks. er kørestolsbruger og
ønsker ar stå sammen med nogen eller
for enden af en række.
Sammen med burplanen udskrives
kort ri! hvert enkelt bur, så der er
muligt at finde runde. På JYRAKs
burskilte står desuden hvilken race og
farve katten har, men der kan variere
fra klub til klub.

på basis af de tilmeldte katte. Som
regel er der uddelegeret ril forskellige
personer at lave dommerfordelingen,
sådan at ingen bliver forfordele, men
også på en sådan måde at det ikke
altid er den samme dommer der
bedømmer bestemte katte.
Forud for udstillingen blive der så
lavet mapper til hver enkelt dommer
med bedømmelsessedler på alle
de katte den pågældende dommer
skal bedømme. Når de er sar ind
i mapperne er der ofte også den
rækkefølge kattene bliver bedømt i.
I samme ombæring bliver der lavet
lister over hvilke katte de enkelte
dommere skal dømme, så udstillerne
kan holde sig orienterede om hvordan
bedømmelserne skrider frem.

De sidste 14 dage
Når tilmeldingsfristen er udløbet
og alle indtastninger er foretaget i
databasen skal de sidste formelle ting
gøres klar.

Kataloget gøres klar til trykkeren.
Annoncer og almindelige informa
tioner samt samtlige katte skal med
i kataloger. Kataloget sendes til tryk
keren lige tids nok til at det kan blive
færdigt til udstillingen.

Efter ae dommerfordelingen er lavet
skal der skrives bedømmelsessedler ud

Alt imensdette foregår, er chefstewarden
i gang med at sikre sig stewarder ri I
udstillingen. Der skal være mindst
en steward til hver dommer, og ofte
kender chefscewarderne de forskellige,
der har lyst til dette arbejde. Mulige
stewarder kontaktes i ugerne op til
udstillingen og som oftest er der
allerede ved udstillingens begyndelse
et korps klar.
Her er der en rigtig god mulighed for
"nye" udstillere til at komme helt tæt
på en udstilling ved at være steward.

Ofte bliver vi spurgt om det er muligt
at ændre en kat til en anden efter
tilmeldingsfristens udløb, men der er
ikke manglende vilje der gør at man
få nej til sådan et spørgsmål, men
rent tidsmæssige årsager. Der er en
vis produktionstid på kataloget og
det tager også en del tid blot at skulle
skrive bedømmelsessedler ud til alle
kattene - og hvis der er dommerelever
også til dem.

I månederne op til udstillingen bliver
der indkøbt kokarder og præmier så
der er nok til måske flere udstillinger.
Sponsorer kontaktes for præmier.
Plakater skal trykkes og hænges op.
I JYRAK har vi heldigvis de lokale
studiekredse som er behjælpelige med
meget afder praktiske arbejde omkring
PR, og det er ofre dem, der sørger for
ophængning af plakaterne.

ladelser fra myndighederne og udstil
lingen skal også anmeldes til de
lokale Veterinærmyndigheder med
angivelse af ansvarshavende dyrlæge
der jf. Bekendtgørelsen om samlinger
af husdyr skal sikre sig at samtlige
dyr har vand og tilstrækkelige med
plads.
Brandmyndighederne skal også være
sikre på, ar der er flugtveje i tilfælde
af brand og ofre skal de have tilsendt
planerne over indretningen af hallen
lang rid forud for selve udstillingen.

Udstillingslederen modtager nu
score mængder af tilmeldinger til
udstillingen. De kan komme som
almindelige tilmeldinger på papir
eller fax, men det nemmeste og også
det mest sikre for udstillerne er, når
de kommer som online tilmelding
via klubbens hjemmeside. Når man
melder til online kommer der en
automatisk kvittering for tilmeldingen,
hvorimod disse bekræftelser skal
sendes ud manuelt hvis der rilrneldes
på papir eller fax.

Tilmeldingerne bliver løbende ført ajour,
og det kan give mange problemer, når
tilmeldingerne ikke er udfyldt korrekt
eller fuldstændige.

Selve databasen med de tilmeldte katte
danner grund.laget for udskrivningen
af bedømmelsessedler og katalog.

2 måneder før og indtil 14 dage før
udstillingen

bliver bestilt, og disse dyrlæger skal
have en instruktion i, hvad der skal
undersøges i forbindelse med en
udstilling.

Når dommere og placering af
udstillingen m.v. er i orden bliver der
i god tid udfærdiget en "spiseseddel"
som indeholder oplysninger om
udstillingen, hvor der kan bestille
hoteller, hvordan tilkørselsvejene er,
hvem der er inviteret som dommer
osv. I gamle dage blev de fremstillet
i papirformat men i dagens Danmark
sker dette efterhånden kun på
klubbens hjemmeside.

Ligeledes på hjemmesiden gøres
der klar til at der kan ske online
tilmelding til udstillingen, og allerede
flere måneder for udstillingen
ankommer de første tilmeldinger til
udstillingssekretæren.
Antallet af tilmeldinger stiger
naturligvis jo nærmere vi kommer
udstillingen.

Jo nærmere man kommer udstillingen
jo mere hektisk bliver der for de
mennesker der er involverer i
planlægningen.

Der skal sørges for forskellige ril-
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Jyllan l' · 1 or ke kovkarr ·
V/Anna-Li· Bjerregaard og
Knud B. Jørgensen. Fuglevang vej 6
8700 Hersen , Tlf.: 7560 1899
(Bedst i riden 20.00-22.00)
E-mail: jylland@mail l .srofaner.dk
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Vil d 1 vi e m re så kon akt:

Wien/Brno/\X?ien, Ø. trig/
Tjekkiet/Ø. rri
_ ).-. l. oktober
(_ lande - _ ccr i lca er)

- Albs a t, 'y ·!J:u
l 0.-11. dccemb ·r

- Rerurbiller på 2.kl.

- Pladsbiller
( ide-, liga,_ el! ~r :o '~ 'li} ')

- Ophold pa pri billi~ r hor l.
- Gode rej efæll 'r

I-hi man ud ov r ·t ovcnn.cvnre
program har :111dr' unsk ·r, 0r rr an
mere nd v .lkornrncn til ar I omme
med forslas ril andre ud tillinzer iV b

Europa.
Hvis man d 'r ud over li.n o nvl.cr
0111 flere d.ic · -ud lig' I -m der 'r
b hov for mht. u ·Lillin~ ·n. ~il [el s.
sighrs ein] dier in I oh. 'an det c
og:a arrag-::res.
Hvis man h, r lyst til en af 'Il i den
p~1 ælden b) rur 'l g,h ri]. kan der t:, L

:urang,r · tur til rear ·r ·ll -r lian, All'
so k id .cr er m 'r' end velkomne.v

Foreløbig program for 2005:

- Prag, Tj kkie . L.-13. 1. JJ"L

Lodz, Pol ·n. 4.-1-. m, j

Turen i rog:

-,

Ved mindre antal tilmeldinger kan der
evt. arrangere transport med rag.

Hvis der er rilsluming nok vil I·
i samarbejde med en profe sion I
rurarrangør arrangere er antal bu rur
til 2-certifikat udstillinger i Europa.
Turene i bus:

- Moderne turistbus er

med god plad .

- Erfarcne chauffører.

- Ophold pa prisbillige hotel.

- Transfer Hotel - Show

- Gode rejsefæller

• Mangler du nogen at
følges med?

• Vil du prøve noger nyt?

• Absolut rimeligt pri .niveau.

Mangler din kar et eller f1 re uden
landske certifikater?

7

På busrurene skal deltager antallet være
15 eller der over. 20 er ide .lr, men re Ir
er der ingen begræn ·ning, S5:

Fællestransport...
. ..til 2 certifikat udstillinger i udlandet

Sidste år arrangerede Anna-Lise
Bjerregaard og Knud Jørgen en fælles
transport, ri] 2 certifikat udstillinger i
udlandet. Turene blev gjort enten med
tog eller med bus.
Anna-Lise og Knud arbejder til dag
ligt med at arrangere transport for
mennesker og bagage/gods. Så de ved
hvad de har med ar gør .

Så - måske var der noget for dig at
få en aktiv fritid? Jeg er sikker på
at alle klubber sagtens kan bruge en
hjælpende hånd i forbindelse med
udstillingerne. For der er ikke alc
sammen så slidsomt som der lyder -
det er faktisk ret sjovt ind imellem!

Efter udstillingen er der også lidt
adminiscrarivr, bl.a. resultatlisten. Så
der er nok ar se til.

Enhver hjælp - også gerne kun 15
minutter - modtages gerne.

Efter dette er den officielle del af
udstillingen ovre og udstillerne
afventer nu kun at udstillingen lukker
og de kan komme hjem.

Når karre og udstillere er gået hjem
er der ikke slut for bestyrelse og
hjælpere. Der skal ryddes op, rengøre
og alc materiel skal pakkes sammen
- der rager mindst er par rimer.

Nu er alt klare til Bedst In Show.
Dette foregår som regel ved 16
tiden.
På scene får hver dommer udleverer
en liste over de nominerede karre med
nummer og farve.
Alle resulcarer overføres straks efter
afgørelsen til udstillingscomputeren,
og umiddelbare efter Bedst In Show
udskrives resulcarerne.

løbende bliver udskrevet certifikater.
Bedømmelserne og de påklipsede
certifikater bliver efter regiscreri ngen
lagr frem i sekretariatet så udstillerne
kan hente bedømmelserne her.
Når bedømmelserne er slut og
dommerne har foretage nomineringen
bliver de sidste resulcacer ind rastet og
resulcarliscen kan udskrives.

Løbende bliver dommerens
bedømmelsessedler brage til
sekretariatet, hvor resultatet bliver
indtastet i computeren og der

• Har karren opnået flere
certifikater og er kommet
op i en anden gruppe skal
disse ændringer også
registreres.

• ABS'ede katte (katte som ikke
er kommet på udstillingen)
skal registreres.

• Katte der er opført med for
kerte oplysninger i kataloger
skal rettes. Der kan være sker
fejl i indtastningen af kattene,
men ofre er der sket det at
udstillerne har lavet en slåfejl i
forbindelse med tilmeldingen.
Alle disse ændringer skal
meddeles til dommerne før
bedømmelserne kan begynde.

Når bedømmelserne starter er der
tilknyttet hver dommer en eller to
stewarder, som fremviser kattene og
rengør bord m.m. under dommerens
bedømmelser.
På hver udstilling er der brug for
mindst samme antal stewarder, som
der er dommere. Hvis man ønsker
at blive dommer er der en betingelse,
ae man et antal gange (20 gange) har
været steward på en international
udstilling.

• Hvis en kar er blevet farve
bedømt skal kattens papirer
laver om og evt. flyttes ril en
anden dommer.

Fra kl. 7.00 er sekretariatet med kokarde
salg og information bemandet.
Udstillingslederen er allerede i gang
med ar ajourføre alle oplysningerne
om kattene så air er klart ril bedøm
melserne.
Før bedømmelserne kan starte skal
alle ændringer være foretager og retter
i computeren.

Umiddelbart herefter foretages farve
bedømmelser. Udstillere kan til
melde deres kar i kontrolklassen til
farvebedømmelse, hvis de er i tvivl
om farven på karren, eller de er blevet
bedt om dette af f.eks. avlsråder.
Farvebedømmelsen foretages af to
dommere som noterer resultatet på
en formular.

der sammen med hver dyrlæge en
"steward" der sikrer at border bliver
tørret af og i øvrigt er dyrlægen
behjælpelig. Disse stewarder er ofre
medlemmer af studiekredsene som
giver en hånd med.
Herefter byttes check-in seddel med
dyrlæge stempel mod udstillerkuvert
og katalog.
Kl. 8.30 er dyrlæge kontrollen over
stået og udstillerne får klargjort bure
og katte.

I løber af relativt kort rid er alle de
store praktiske ring gjort klar og
detaljerne kommer senere.
lndcheck og dyrlæge kontrol stilles
op så der forhåbentlig bliver så lidt
kø som muligt.

Fredag er der virkelig brug for masser
af hjælp. Som der tydelige fremgår,
behøver man ikke have en masse
muskler for ar hjælpe. Al hjælp
påskønnes og belønnes med en bid
mad og lidt ar drikke.

Om lørdag og søndag møder be
styrelse og hjælpere ca. kl. 6.00 og
får eventuelt egne karre checker ind,
så alle udstillerne kan blive checker
ind derefter. (fra ca. kl. 7.00)

Samtidig er den ovrige bestyrelse
gået i gang med ar sætte sekretariatet
/ informationen op. Vi har
normalt placerer sekretariatet i tæt
sammenhæng med scenen og samtidig
med ar sekretariatet bliver gjort klar
bliver også scenen pynter og gjort
klar.

ar dommerringene er gjort klar
kan chef tcwarden gå i gang med
at klargøre dem. Der skal sættes
navneskilte og fordeling af kattene
op. Der skal være desinfektionsvæske
og papir, der skal være gjort klar med
papirer og skriveredskaber.

op og fa laver dommer ringene klar.

1. punkt er indcheck, hvor stamtavler
og vaccinationer kontrolleres og check
in seddel udfærdiges. I indcheck er
der bestyrelsesmedlemmerne der er
ril stede.
Derefter kommer der tidspunkt de
fleste er lidt nervøse for - nemlig
dyrlægekonrrollen. Den er streng,
men der er for ae beskytte de udstillede
karre mest muligt mod ar "redde" sig
er eller andet med hjem. Der bliver
dog normalt afvise mindre end 10
udstillere, de fleste er på grund
af lopper. I dyrlægekonerollen er
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Ukendtfinj'trter

æh egentlig ikk !

Afoå, fortsarre Sokrates, du vil forræll
mig noget dårligt om ham. men du er
ikke sikker på at der er sandt. Du kan
stadig bestå resten, da der r er filrcr
tilbage. Brugbarhedsfilcrer. Er der du
vil fortælle mig om min ven brugb n
for mig?

Engang imellem vil ·r være rart og
lidt befriende. hvi: carte ol!· rugr · d ·r
rrcdobbclte filter. nar ,_' h rte !,11, 1~ rm
andre karrefolk.

Så cl r du vil fort· Ile mig er hver! en
, andr eller godt og kan ikke brug s til
nag r. Hv orfor vi! du dog forræl!L
mig d r?

Nej tvært imod! Måre han ind
rømme.

Du ved altså ikke med sikkerhed om
det du vil fortælle mig er sandt .ller
ej. Lad os så se på der andet filr r,
godhedsfilrrer. Er der du vil forrælle
mig om min ven nag ·t zodr?

Nej sagde manden, faktisk har jeg for t
lige hørt det og ....

Der er rigtigt sagde Sokrar s, for du
fortæller mig om min v '11 er det en
god ide lige ae vente t øj blik og
filtrere hvad du vil fortælle mig. Der
er derfor jeg kalder den det rrcdobbelrc
filter. Der først filter er andhcd. Har
du sikrer dig :u der lu vil forrællc er
sandt?

Der tredobbelre filter? Sagde Sol-race
bekende.

I det gamle Grækenland, var Sokrates
kendt for sin store viden og respekten
for den.

Lige et øjeblik: sagde Sokrates, før du
fortæller mig noget som helsr vil jl.'.g
lige bede dig teste hvad du vil fortælle
mig. Testen er tre filter testen.

Sokrates
Tre Filter Testen

Ved du hvad jeg lige har høre om en
af dine venner?

En dag mødre han en bekendt, som
sagde til Sokrates:

www.oejendyrlaegen.dk

Vil du vide mere...

Mærk kuverten:
"Felis Danica Topkar"
Skriv din e-mail på tilmelding, og du
far automatisk besked, når resultater
foreligger.

Sidste frist for indsendelse:
6. maj 2005.

Sendes til:
Jørgen Jensen, Røjlehaven 52,
2630 Tåstrup

HUSK:
Til Top 10 Voksen og Top 5 kastrater,
skal der medsendes mindst 8 resultater,
3 skal være fra Danmark.
Til Top 10 killing/ungdyr , skal der
medsendes mindst 5 resulcacer, 3 skal
være fra Danmark.
Til Top 3 huskatte, skal der medsendes
mindst 5 resulcarer, 3 skal være fra
Danmark.

CACE/CAPE 97
Ærespræmie i Europa-klasserne 96
CAGCIB/CAGPIB 96
CACIB/CAPIB 93
CAC/CAP/EX 1 ungdyr/killing" 93
EX 1. minus cerc. i

klasse 5 og 6 92
EX I. minus cerc. i

klasse 7 og 8 91
EX I. minus cerr. i

klasse 9 og IO 90
Øvrige EX 88
Øvrige 0

Point-system:
Best of Best nr. 1 135
Best og Best nr. 2 133
Bets of Bese nr. 3 131
Besr In Show voksen/

ungdyr/killing/kastrat 130
Beste modsat køn

voksen/kastrat 125
Nominering 110
BN 100

reslurarer fra søndagen først gældene
for roplisten næste år.
Vinderne af Felis Danica toplisten, vil
blive hædrer på DARAAK's udstilling
i august 2005.
Point opnået som killing og ungdyr,
kan kun bruges i denne gruppe
"Killing/Ungdyr".

Tilmedlingsseddel, kopier af
bedømmelserne, diplomer, eller
tittelblad med påførte resultater
af srambogsføren, og en frankerer
svarkuvert. Dette skal være Felis
Danica v/Jørgen Jensen, i hænde sensr
d. 6.maj 2005.
Mangelfuld tilmeldingsseddel vil blive
afvist.
Toplisren 2004-2005, løber fra 1. maj
2004 ril 30. april 2005.
Kun resulcarer opnået på internationale
FIFe udstillinger er gældene.
Vær opmærksom på , ar d. 30 april
2005 falder på en lørdag. Hvis karten
deltager på en af følgende 2 cerr.
udstilling, om søndagen d. l. maj
2005: Dierikon-CH, Lorenskog
N, Osrersund-S og Suzzara-I, er

Egenhændig underskrift
jeg erklærer flt ovenstående oplysninger er korrekte

For ar kunne deltage i Felis Danicas
roplisre, skal ens kar opfylde folgende
krav: Karren skal have en Felis Danica
stamravle. Dette gælder dog ikke for
huskarte.
Som ejer skal du være medlem af en
hovedklub, tilslutter Felis Danica.
\ oksne ferile og kastrerede karre, skal
ha, e delarger påmindst 8 internationale
FIFe udstillinger. Her afSKAL de 3 af
resultaterne være opnået i Danmark.
Ungdyr, killinger og huskatte skal have
deltager på mindst 5 internationale
FIFe udstillinger. Også her SKAL
de 3 af resulrarerne være opnået i
Danmark.

Tidsfrist og regler for deltagelse i
Felis Danica's topregler.

Felis Danica's Topkatte 2004-2005

Sæt kryds nedenfor ved hvilken top-liste du tilmelder til

Top IO Voksen: J Top 10 Killing/ungdyr: J Top 5 Kastrat: jTop 3 Huskat:

Kanens navn:

Fødr: JHan: Hun: JEMS-kode:

Race: Stambogs-nr.:

Opdrærrer:

Ejer:

Adresse:

Posmr.: jBy: Tlf.:

Udse. dato Seed Klasse Resultat Point Klub notat
I
2
3
4
5
6

7
8
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Leverlidelse hos katte
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wwtc. Dydt!gt. /lagtou!k
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vi Ligt: ar :or•1c for. J art n har fri
.1 lg.rno ri! irisk drik], · , n . .\f.111
bor folac insrrul rion .rne safrcrnr
[vrcr l '- r tJ.d >r in. .rct medie in dl'
fa ·r Iorcskr '\''( di, 't. Det ·r, i0ri0r,
:1t m · i in ~·\'c. i h -1-.. Jen p riede,
J ·n 'r rd iuerct til. 'af,, 1t ~ ·r
op .rar porg ·m,d unJ ·n· ·j . bor man
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ympwmcrne ild · ·r væk dl 'I lr.:
op· ar ig 'll, bor man" tr: · s konul CL'

in Jyrlæo '.

Energiindholdet bør være til stede i
form af letfordøjelige kulhydrat r og
fede afhøj kvalirer.

I behandlingsforlobet er det yder c
vigtige, ar dyr 'tikke indtagerand rend
den fore krevne m di in og diæt om
er anbefaler og ordineret afdyrlægen.
I mod at fald vil ffekien af diæ en
blive forringet og din kar vil derfor
komme til ae lide m' ygdomm n
længere nd nødvendigt.
Dee r vigtige udelukken e ar fodre
med den for kr n diæ . , fan k.11
derfor vær tålmodig, m b t .rru
over for dyr t i d nnc periode, id r
effekten af diæt ·n. oz d rrn \ ':m '11 ·

h lbrcdcL e, i hoj grad a01. · 1g ·r:: f, ae
der kun fo ire m ,d i,, fod 'r.

Ernæringsvejledning
Ofre er foderet den ene re made, hvorpa
man kan b 'græ11 e le, rl ic! ,!s ·11.
Iåler med crnærinasriatizr r der ·rC, .:, .

ae reducere symptom ·rne på ygdom,
som kan forbindes m ,d l \ ers isr ozb

samridigsorge foropcimale betinge] "r
for gendanne! e af I ve ren.
Den ernæring rigtige diæt rilpa e ·
således, at dyret får optimale
mængd r af protein, ku lliyd rarcr,
fedt, viraminer og mineraler. Ved
hjælp af optimal rnæring nedsætte
leverens arbejdsbyrd . Store mængder
afprotein bor undgå • idet dette oger
arb jdspr s t på lev ren. Der bør
lægges speciel vægr på energi indholder
i diæt n.

Hvis man derfor fjl'rner , rsagcn
ri! sygdommen og sætter ind med
en ffekciv diæt er ch n erne for
helbredels sode.

Ved en le, crl idel se ødelæs ses deOb

enkelte leverceller. Efterhånden
som flere og flere celler ødelægge ·,
ned ærter der h le organ es funktion
og kan re. ulrere i leversvige. Heldigvi
for både dyr og m 1111 , I, , r h a r
leveren en stor re erv kapa .itcr oz til
forskel fra nogle af <le andre organ 'r
i I roppen kan leveren gc>ndann · nye
leverceller.

Behandlingen af leverlidelsen vil
variere air feer år ag n til sygdommen.
Dyret, som har en leverlidelse, kan
måske nøje med ar være indlagt på
dyrehospital i kortere eller længere
rid, blive plejer, samt få tildele et
diætfoder, og komme sig igen. Hvis
katten derimod har pådraget sig en
infektion, vil behandlingen mulig is
rette sig mod en behandling med
ancibiocica.

3. Sørge for ophcling og
genopbygning.

4. Oprcholde dyrets liv indtil en
tilstrækkelig leverfunktion er
genoprettet.

1. At fjerne årsagen, såfremt der er
muligt (f.eks. gift eller andre
giftige stoffer).

2. Minimere den skadelise0
påvirkning af leveren.

Behandling
I behandling afen leverlidelse er fire
mål:

Hos katte kan noget som simpelt
som manglede appetit (f.eks. hvis
de ikke spiser 2 - 4 dage) medføre c
begyndende leversvige, som kan være
livsfarlig for katten.

Leverlidelse kan opstå, når der sker
en forøger fededannelse i leveren.
Mægden af fede forcsærcer med ae
ophobes indtil leveren fuldstændige
hindres i sin funktion. Der er ikke
megen viden om dette problem men
dyrlægen vil kunne vudere omfanget
afsygdommen, og ordinære passende
medicin.

leveren i bughulen. Dette kan af og
til fejlagtigt foranledige ejeren til ar
tro, at dyret er overvægtigt eller i hvert
fald har rager på i vægr.

Disse symptomer kan komme meget
hurtigt, eller udvikle sig lidt efter lidt.
Der kan være andre sygdomme, der
har lignende symptomer, så der er
vigtigt ae bringe dyret til dyrlæge.

Årsager til leverlidelse
Der kan være mange grunde ri!
leverlidelse. Ofre kan der ikke stilles en
specifik diagnose. Nogle afårsagerne
kan være følgende:

1. Virus og/eller bakteriel infektion.

2. Giftige stoffer som dyret evt. har
spist.

3. Ændret blodtilstrømning til
leveren som resultat afen
hjertesygdom eller en medfødt
misdannelse.

dagligdags rutiner).

3. Gulsot (tandkødet, det hvide i
øjnene og evt. huden bliver gullig).

4. Øger tørst.

5. Evt. mørkfarver urin.

Andre symptomer, der kan forbindes
med leverlidelse kan f.eks. være
væskeophobning i bughulen, blegt,
evt. blødende tandkød. Dyrets
mave kan være udspilet på grund af
væskeophobning og forstørrelse af

Symptomer på leverlidelse
De mere almindelige regn på lever
lidelse hos voksne katte er følgende:

1. Manglende appetit og vægttab.

2. Depression (mindre energi og
interesse for almindelig

Vores viden om leverlidelser er
øger betydelige indenfor den sidste
årrække, og der er ligeledes sker store
fremskridt indenfor behandlingen af
disse sygdomme.På grund af leverens nøglefunktion

i mange stofskifteprocesser er den
udsat for at blive påvirker afen lang
række sygdomme.

Leverlidelser er alle former for syg
domme, som berører leveren (f.eks.
stofskiftesygdomme) og kan fore
kommer hos alle dyr i alle aldre.

Leveren er den største kirtel i krop
pen og den udøver mange vigtige
funktioner.
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Annie Ortlnnann

Pri r kan :i'. på I olcling Van lr ·hj ·m.
hjcmrn · i le pa adres t' :

h np://www. lanhosr ,l_Jk/
vandrcrhjcm.asp.lanedkzvi i=G6

pa netter g ·ogt, via v, , ·.goool idk
" l ,. l) . .pa c n ~- ar . -r er nauz m:1ngc

sid 'r m emnet. sa erman int .rc . ·r c
kan man find mange oply nin zer
d r.

For latttens dorl havde d fin-1111 i
Californien trrget dna nok ri/ at lelone
m tro kopi, skriuer BBC. Ejeren,
Julie, mener, at hendes nu ni uger
gamle !?illing h tr blide ,rd:iemde og
perso11lighed som den afdocle leat.

Efter at have læ -r notitsen, blev jeg
nysoerrio efrer ar finde m "re om

Cl Cl

emnet klonenede l ane. J g gik derfor

Seminaret strækker sig over ro dage kan
der være behov for for overnatning.
Der er et udmærket vandrehjem i

Kolding, der til rimelige priser lur
enkeltværelser og Her engsværelser.

Verdens forste klonede kelekat bor
selvfolgelig i USA. E11 kvi11defra Texm
har betalt 280. 000 kronerfor arfir e11
præcis kopi afsin elskede kat, Nicky, der
nåede at blive 17 år.

Det var overskriften på en lille notits i
Ekstra Bladet, fredag d. 24. december
2004.
I notitsen står der:

KLON

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

Tilmelding
Undertegnede rilmelder sig 1. Felis Danica Opdrætterseminar 09. og IO april 2005

Navn:

Scamnavn:

Antal personer:

Adresse:

Tlf.nr.: Mailadresse:

Frokost lørdag: Frokost søndag: I
I

Tilmeldingen er bindende efter Ol. februar 2005.
Betalingforetages på kurset.

Seminaret afholdes på Godset iKolding, Jens Holms
Vej 5, 6000 Kolding.

12.30-
13.30: Frokostpause

13.30: Dr. Ver. Susan Lirrle: Om nyfødte
killinger - hvad er normalt, hvad er
ikke normalt. Om årsager til dødfødte
killinger, håndfodring afmoderløse
killinger osv.

15. 00: Spørgerime.

16.00: Afslutning.

NB:Alleforedragholdespå engelsk

Program Søndag
09.30: Dr. Vet. Susan Little: Air om fødsler -

fra start af drægtighed til fødsel.
Der er SÅ meget ar lære i dette foredrag!

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

15.30: Dr. Ver. Susan Lirtle: Manglende fertilitet
hos hurikarte.

17.00: Afslutning

12.30-
13.30: Frokostpause

13.30: Dr. Vec. Elise Maladain/Royal Canin:
Hormonel cyklus og reproduktion hos
hurikarte

10.30: Dr. Vec.Tun Gruffydd-Jones: Hypokalernia
(af særlig interesse for BUR-folket).

11.30: Dr. Vet. Susan Lirrle: Normal reproduktion
hos hurikatten, samt håndtering afdiverse
fertilitetsproblemer.

1. Felis Danica
Opdrætterseminar

Seminaret arrangeres i samarbejde med
•••••••: ~-

ROYAL C~NIN
09. og 10. april 2005

09. 00 Seminaret åbner

09.30 Dr. Ver, Susan Litrle: Hankatte: Normal
anatomi og formering blandt katte, avls
problemer, cryptorchisme.
Foredrag primært om fertile hanner, pro
blemer og hvordan man håndterer dem.

Program Lørdag

Der kanforekomme ændringer iprogrammet.

Prisfar deltagelse i seminaret er kr. 200,- far begge
dage eksL frokost

Det vil være muligt at bestillefrokost både lordag og
sondag, Pris ca. kr. 60,- p,: dag.
Bestillingen skal ske samtidig med tilmeldingen.
Øf og vandkan kobes ti!fornuftigepriser.
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Jeg sidder og læser Karremagasiner nr.
6. de . 2004 og vil i den forbindelse
, eme komme med min kommentar.
l:l

Der er pecielr side 29 der springer
mig i øjnene.

DOMMER RAPPORTER
Katrine: Sagt med et smil. Har du
"kun' 5 rapporter du ikke kan læse?.
""S~· Ja, jeg rør efterhånden ikke kikke
på hvor mange jeg har der er ulæselige,
både fra ind og udland. Men et godt
råd til dig, og alle andre.
Sig ril dommer at de skal skrive
letlæseligt da katten er solgt til udlandet
og der skal oversættelse til. Har selv
brugt den flere gange. Og det virker.
Men den kan man jo ikke blive ved
med ar bruge.
Og det med de bærbare pc' er er vist
nævnt før...

Inge 1 ord: Kennelklubben? Hvem
har nævnt den? Der er så vidt vides
kæmpe forskel på en hunde udstilling
og katte udstilling, kan vel næsten ikke
sammenlignes. Ja, du skriver, Citat:
For snart mange år siden prøvede
Racekanen erc. (citar slut) Med en
elektrisk skrivemaskine. (Ringsekretær)
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Ja, så spør' jeg? Hvor mange år siden?
Hvad alle sikkert ved. Støjen var
betydelig anderledes end den er i dag. I
dager udviklingen sådan, ar en bærbar
pc'er er altså ikke det samme som en
skrivemaskine. Støj niveauet er blevet
begrænset til detminimale, jegvil endog
påstå ar der til rider larmer mindre end
en dommers kuglepen på et stykke
papir. Ja, angribe katte forskelligt, det
ved alle vel at dommere gør.
Men jeg tænker tilbage til da jeg
startede i folkeskolen. Først mit a b c
osv. til jeg kunne læse. Eller at 2+2 var
4 og senere 4 x 4 var 16.
Dommer opdatering (kaldes det,
det?) Kunne måske være på sin plads i
dette tilfælde, så de lærte at udfylde et
certifikat rigtigt oppefra og ned.
Og jeg tror ikke bare det er nye
udstillere, men sandelig også de der er
"gamle i gårde" der har problemer. Men
de stiller sig sikkert til tåls med det, da
de sikkert har mange bedømmelser
på katten, og som ordsproget siger
"mange bække små".
Og til sidst. Hjælp i sekretariatet?
Hvad hjælper det når de ikke engang
kan læse hvad en dommer har skrevet
på bedømmelsen?
Ja, har endog for snart mange år siden
fået en bedømmelse ikke engang
dommer der havde udfyldt den,
kunne læse hvad vedkommende
havde skrevet, men skulle lige have
katten på bordet igen for at se den

for derefter fortælle hvad der stod på
bedømmelsen.
Vi skriver efterhånden 2005 og tiden
er ikke gået i stå i verden, selv om det
til tider syntes at være sket inden for
vor fælles hobby. Måske der ville være
på sin plads at prøve systemet af igen
med nye elektroniske vidundere som
vi kender dem i dag?

JesperJohansen

Svar til Jesper Johansen
Jeg tror de fleste mennesker også mener
det er en god ide, sådan umiddelbart
at få den elektroniske verden ned i
dommer ringen, MEN for der er et
men. De fleste dommer ville fa brug for
en ring sekretær, det i sig selv kan blive
et problem, da alle klubber mere eller
mindre i forvejen mangler stewarder
til deres udstillinger. Noget andet og
mere væsentlig er økonomien; Min. på
hver udstilling er der 6-8 dommer, dvs.
der skal indkøbes en bærebar computer
til hver dommer ring. Der ud over skal
der betales frokost til min. 6-8 pers.
mere pr. udsdillingsdag.
Ingen tvivl ideen er god nok, men de
menneskelige og økonomiske resurser
er ikke til det.

Annie Orthmann
Katteklubben

OBS!
HUSK sidste frist for

indsendelse, af resultater
for deltagelse i

Felis Danica TOP-katte,
er den 6. maj 2005.

REFERATER

FU-møde, onsdag
den 18. august 2004
Hotel Palace i Odense
kl. 17.00 - 22.00

Deltagere:
Ole Amstrup (OA, JYRAK)
Dorte Kaae (DK, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DARAK)
Hanne Kaarsberg (HK, DARAK)
Inge Nord (IN, Katteklubben)

Referent:
Tom Høj

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat
3) Fra stambogsføreren/Avlsråd/

Disciplinærnævn/kasserer
4) Optælling af medlemmer
5) Strukturdebat
6) Karantænebestemmelser
7) Opdrætterseminar
8) Hjemmesiden
9) Informationsfoldere
1 O) Kommende jubilæum
11) Restancer og udstillings-

karantæne
12) Ændring af FD's udstillingsregler
13) Klage
14) Flyming afpostboksen
15) Indkomne brev
16) Redaktør på Katte Magasiner
17) Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

Ad 2 - Godkendelse af referat
Referat fra mødet den 11. maj 2004
godkendt

Ad 3 - Fra stambogsforeren/
Avlsråd/Disciplinærnævn/kasserer
a) OA udleverede taristik fra srarn
borgsføreren. SVERAK har udvikler
er nyt srambogsføringssysrem, og
der havde været på ralc, ar vi skulle
have haft en demonstration dels af
der svenske system, dels af det danske
system. Dette kunne imidlertid ikke
lade sig gøre på grund af afbud. Der
besluttede at FD's stambogsfører
fremsætter ønsker til FD's nuværende
system.
Desuden blev der diskuterer, hvordan
vi i fremriden kan gøre brug af FD's
stambogsregisrer i forbind lse med
vores udstillings ysremer.

h) Avlsråder har udsendt sin forr r
ningsorden. Godl endtes af FU og
særres på FD s hjernm id .

c) Disciplinærnævnet har afholdt 2
møder i år, og har giver 2 afgord er.

d) Ka sereren bar forralr ar bogforin" -
systemer er gået n d, og at hun m tte

starte forfra m cl bogføringen. OA 0g
TH har afhol l møde med kass .reren
om opstramninger af pro cdurcrn .
Portoudgifter til Karre: Magasiner lig
ger nu på ca. kr. 20.000,- per gang efi: ·r
ard nye portoregler er trådt i kr,1fr.
OA beder om ar fa en okonornisk
oversigt over blad r. Vivi Fl r her, om
har annonceregningen ·pørges .arnr
ka.sereren. FD har på er tidspunkt
indgået en aftale med Whiskas, om
ar de reklamerer for blader, hv refrcr
vi distribuerer der. i har ikke .cr
denne aftale endnu - DK konrukrcr
Whiskas.

Ad 4 - Optælling afmedlemmer
Klubberne har lide forskellig m;°1J, ar
definere fumilie/hussrandsm · dlernmcr
på. Derfor blev d r disl ut ret, om
klubberne skal en r tre optællingen er
i forhold til det fakrurn, 'H alle med
lemmer tæller med ved fordelingen
af stemmer til Plenarforsamlingen.
Umiddelbart var der ikke overvejende
stemning for en ændring.

Ad 5 - Strukturdebat
Huskarrenes status indenfor FD: D c
besluttede ar vi arbejder fr m mod
et registerkort for huskatte. Der kan
bruges i forbinde! e med ud cilling r.
DK kontakter I Io rgc, verige og
OVEK for ar pøro' om d r regler.
OA kontakt r de 3 .tore kan /d)7' -
organi .arioner i Danrnar for ar gor
opmærl om pa FD.

Hvis der ·kal . kc , ndr inzer mhr.
Specialklubbcrn rarus i F li. D ni ·a
er der op til perialklub ·rn , r kom
m med forslag.

Ad 6 - Karantæneb stcrnmelser
Avl rader kir rcvi lerc .·.1L,! ræn -
b•' rcrnmcl '·n, en.er at b,1\ • in l-h ·n el

udralcl: er fr,t D ·n D•. t (-.. l yrl, -~ ·
for ning. Ra · .ka ten prut ·sr ·r ·r m J.
ae der C[ n kar 'iL pcrio 'cf:a :1- ~·r-
lægen har r ·l Ir - 1 g l J--: m i
knren p .rio rir :rngrcb.
DA r.] og lubben
godkend1.:r .rn , ide
Jet er kurvrn · a vi retr r ) _.fr ·r <l res
:mviinin Pr_

Ad 7 - pdr, tt rs minar
Efc.:r en bng g inrcn: !i:;kussi m bl'\'
der l cslmrcr .H FD ,. • ! 0' gan-idcrl'
mt'd progr.1m-met. okonomicn o<~

Pbr I, ·oninol'n fJr vi 'll i ·liol l • ·luuer0 h

os. Opl: ·b 11æ·t, g.rno.

Ad 8 - Hjem n ·siden
RC har forl.':spur p,, en :11!10tKl' pi
1.:0· hj ·mmc:i<ll·. ·om 1110 :lyJ ,I_ '1-: 11

\·i fa ·pon orcrcl r,Kcbeshi "l. er ril
alle [Jubl (T samr ·pomor ·ring af I 0
kg. katrcfo 1 ·r ril alk FD' rnpk er·.
OA afr. I ·r n, -rml're me<l RC.
er bl v,r rilb 1dr forha:n° ril vore0

u istillino bur'. De er op ril hver klub,
om de onsl· ·rar oor · brug af der.

OAoo HKkontakr r FD'. webmaster
t)

for den vid re udvikling af FD s
hjemmeside.

Ad 9 - Informationsfoldere
RC har cilbudr ar fa laver en folder om

37



39

JJ fore purgre til hvaJ klubb rnc kan
oør for ar D r far mindre ar lave.
0
Hertil svarede nævner, ar der er en
arrik Is rie i srobeskeen, men ar der
p.r. ikke var ressourcer ri! ae lave der.

TH for ~pur!!t · til muligh ·d.:n for
nag 't stat i ti:; ' m,1teri.ik g;i ·nd p,1
d:uo for mod ag 'Ise af ld,1gc, b ·-

'- -
han<llingsrid \da o/.rnral mod 'r) og
algorel ti<l. D, 1 n. ·n -r ikke d · -r
noget probl ·m, oo- Yil :. ' på Jer.

t '. • net fer' I ur.:1,tc 011 eksklu i ·r·cl
med I mm ·r JI ·11 kl 16 h bli\"'
medlem i en .rnJcn I-du i I anmark
lier vr. i FiF ·. '\':m"t herp:1 r nej,

i<let klubberne: im ·rnr rcspd..cl..'r 'r
eksklusion ·r. v,ct indm ·Idel·· i en
Hub i c.::r and 0c Fff · bn L. kal J r 0iv ·s
accept fra FD. Hvis Jc1 n r.1! · om
personspe ifil·kc :u:.1° 'I", hn l 11' ·
liscipli1u:rl·omite trdfi·: f~o ,b '.

D ·r har va rer t r bl 'm...::- m ·J o r ri I
postboks ·n, ! ·r h. r vær ·t i. n~T ·
undervc] . ato f r h, mur p( ·r
in l,.,a r til D.' onskc igr. Pr · lcrncr
burde nu v.~r · lo ·t. i kt po t ol· .::n
ncrnp 'r omaJres · 'ret til : kret:t:r n.

Kopi af DN'- afgord 'r til FC.

Der har ridligcr v 'r 't et forb J rno
a overdrage . ·gc kane/ a c i m rdici n k
behandling. De ll: ons ·e. ~-- indf r .
D(' har vær ·r van: kdigr .u finde et

g·1mm ·Ir s >t ren-I ·r hvorat f rbi, I ..:t

Irerngar.

far medhold? Reglerne siger intet
herom. Svaret er nej, oz FU vil fa
opdateret reglerne alle sr der.

Dervar er øn k om,achov dklubb rn
formænd informeres om ver er nde
sager der invol-verer et medlem.

Klageemncrn er meg~ vari rend
men der er ·n hovedvægt pa klag ov -r
syoe karre, med c rigcnde anral aser
gåen I pa ar fortolkning , kon rakter,

Nævner efterlyste svar på om der skal
betales klagegebyr tilbage når en klager

Dagsorden
1) Velkomst
2) Drøftelse af råder arbejde
3) Eventuelt

Referent:
Tom Høj

Disciplinærnævnet:
Peer R. Amundsen, Kun Ole· ·n,

Birgitte Kold Kjelds ·n

Ad 1- Velkomst
Ole Amstrup bød velkommen ril
mødet mellem forreming .udvaleer og
disciplinærnævner. Han oplvsre, ard ·r
ikke tidligere havde været tradition for
er sådanr møde, men af FU håbede d r
ville være med til ar for rå hinandens
opgaver og lette arbejder for alle.
Mødet var endvi-dere tilt ·111 c som ·t

redskab til at udvek le rfarinzcr og
holdninger.

Ad 2 - Disciplinærnævnets arbejde
Birgitte oplyste på nævners vegn'. at
der for rid n er 5 verserende sager
hvoraf en er fra der gamle nævn.

FU-mødemed
disciplinærnævnet
afholdt søndag den 10.
oktober 2004
på Hotel Palace i Odense
kl. I0.00 - 11.00

Deltagere:
Ole Amstrup (OA, JYRAK)
Jørgen Jensen OJ, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Tom Høj (TH, Rac karren)
Aase issen (A ', DARAK)
Hanne Kårsberg (HK, DARAI )
1ng ord (I , Karreklubb 'n)
Lene Balle (LB, Karreklubben)
Susann Chri rofferscn (SC, I a. crcr)

AR advarede om, at tyske stamtavler
kan medføre problemer.

AR foreslog, at stambogsføreren hånd
terer alle uproblematiske stamtavler,
mens alle problematiske stamtavler
skal gennem AR uanset om det er en
FIFe tavle eller ikke, i seedet for som i
dag, hvor srambogsføreren rager air
FIFe og AR alt der andet.

AR vil gennemgå de nationale regler
for at se om der er regler der er over
flødige, eller om der eventuelt bør til
føjes noget. Indsåiling afleveres til FU.

Bettina ønsker en afklaring - og evt.
en opdeling afopgaverne - med kon
trol, evt. hvor AR hjælper med at finde
oplysningerne frem.

AR har et ønske om, at det klargøres
at det er den enkelte opdrætters eger
ansvar, at oplysnin-ger foreligger på et
af FIFe sprogene.

Der er problemer med visse stamtavler.
Stambogsføreren klarer selv behand
lingen af FIFe stamtavler, og bruger
meget tid på dette arbejde.

Der er generelt et problem med katte
der er registreret med sølv, uden sølv
nødvendigvis er til stede.

Indstillingen fra AR er positivismen,
og et ønske om at imødekomme
opdrætterne.

AR ankerkender modtagelsen af en
sag, og senderefterfølgende en skriftlig
afgørelse. Jan Krag efterlyste et elek
tronisk journaliseringssystem. Der har
siden april 2004 været ca. 30 sager og
siden februar 2004 47 sager. Der er
kun fa sager under behandling.

Ad 2 -Avlsrådets arbejde
Jan Krag orienterede om avlsrådets
arbejde. Der er en del sager, herunder
en stor del vedrø-rende dispensations
ansøgninger. Der er også opgaver der
er opdræt relateret som f.eks. race
krydsninger og kuld med flere fædre.
Der er således p.t. problemer med
et kuld med flere fædre, hvor det
ikke kan konkluderes hvilken fader
der er til en killing. AR ønsker at
være imødekommende i de konkrete
sager. Der bør evt. være krav om
farvebedømmelse af en dommer. I
den konkrete sag var der dog ikke
tvivl om farvesammensætningen.

Ad 1 -Velkomst
Ole Amstrup bød velkommen til
mødet mellem forretningsudvalget
og avlsrådet.

Dagsorden
1) Velkomst
2) Drøftelse af rådets arbejde
3) Eventuelt

Referent:
Tom Høj

Avlsrådet:
Lene Balle, Jan Krag, Bettina

Deltagere:
Ole Amstrup (OA, ]YRAK)
Jørgen Jensen 0J, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Tom Høj (TH, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DA.RAK)
Hanne Kårsberg (HK, DA.RAK)
Inge Nord (IN, Katteklubben)
Lene Balle (LB, Katteklubben)
Susanne Christoffersen (SC, kasserer)

FU-møde med avlsrådet
afholdt søndag den 10.
oktober 2004 på Hotel
Palace i Odense
kl. I 1.00 - 12.00

Ad 17 - Eventuelt
På FD's hjemmeside ændres teksten på
linket til srarnnavne.

Ad I6 - Redaktør
på Katte Magasinet
Karre Magasiners redaktør Marianne
Seifert-Thorsen har meddelt, at hun
efter nr. 6 2004 ikke længere ønsker
at varerage funktionen som redaktør.
Resten af redakrionsgruppen stopper
også.
Der kommer et opslag i Katte Maga
sinet nr. 5 med henblik på at finde en
ny redaktionsgruppe samt en der kan
stå for der layoucmæssige. Ansøgnings
fristen bliver den 20. okt.

Ad 15-Indkomne breve
OA har svaret på henvendelse vedr.
Disciplinærnævner.

Ad 14 - Flytning afpostboksen
Der besluttes ar nedlægge FD's
postboks. Post skal herefter sendes til
stambogsføreren og sekretæren.

Ad 13-Klage
Tvist om ejerskabet på importerer kar,
hvor de 2 pareer er flyttet fra hinanden.
Klage over Racekatten, samt formand
og stambogssekretær i Racekatten
afvises. Det besluttes at sætte avls
forbud på katten, indtil parterne er
blevet enige om, hvem der ejer katten
eller der foreligger et endelig retsligt
dokument/afgørelse.

Ad 12 -Ændring af FD's
udstillingsregler
Felis Danica har et appendiks A ril
FIFes udstillingsregler. Dette appen
diks bør revideres, da der er sker
en del i FIFe's udstillingsregler. DK
har gennemgået det og markeret de
nødvendige rettelser. Reviderede regler
sættes i Karre Magasinet.
DDD konsulteres omkring de nye
FIFe-regler for vaccinationer, som kun
kræver vaccination hvert andet år.

Ad 11 - Restancer og
udstillingskarantæne
Referater punkt 10 fra den 11/5 stad
fæstes og fremhæves i Karre Magasinet.
OA kontakter klubkassererne vedr.
restancer og procedurer.

Ad 10 - Kommende jubilæum
Fclis Danica har 50 års jubilæum i
2006. Det besluttes derfor at lave
en 2-cert udstilling i midten af maj
2006. A checker Brondby-hallen og
DK checker Odense Konges Cenrer.
Der arrangeres specielle BIR-shows
(Bedst i Race) og præsenration afFD's
topkarte. OA konrak-rer sponsorer.

den danske katteverden. Vi siger Ja rak
til tilbudet.
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I r eft rlysre en mæglingsfunktion
blandt formændene. TH kunne hertil
oply ·e, at der er end del der ringer fra
alle klubberne med spørgsmål og det
virk 'r ril ae det i mange tilfælde l) kkes
ar få en løsning uden ar kontakte
nævner.

Der enighed om at en folder med en
vejledning om hvordan der klages og
sagens behandling ville være gavnlig.
F.eks. er det ikke udsædvanligt ar der
til en klage medsendes et stort antal
e-mail udskrifter, hvor en del tekst dels
gentages op til mange gange, og hvor
der dels er mange irrelevante op
lysninger blandet sammen med fakta
til sagen. En markering afdet klageren
mener er relevant ville være ran. DN
udarbejder udkast til en sådan folder.

Der var bred enighed om, at et årligt
mode var en god ide.
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FU-mødemed
specialklubberne
afholdt søndag den 10.
oktober 2004
på Hotel Palace i Odense
kl. 13.00 - 15.00

Deltagere:
Ole Amstrup (OA, JYRAK)
Jørgen Jensen OJ, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Tom Høj (TH, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DARAK)
Hanne Kårsberg (HK, DARAK)
Inge Nord (IN, Karreklubben)
Lene Balle (LB, Katteklubben)
Susanne Christoffersen (SC, kasserer)

Specialklub:
Flemming og Solveig Christensen
(Ankara Kedi), Helle Høybye (BB
Klubben), Lene Bay (DASK), Susanne
Quick (DSO), Annemette Jørgensen
og Rurh Brynnum (Dansk Silver
Karreklub), Nanna og Flemming
Mikkelsen (Den Hellige Birma), Kure
Olesen (MCO Danmark), Susanne
Høj Andersen og Henrik Buusman
(Norsk Skovkatte Ring), Susanna
Bugge (Rex& Sphynx klubben), Inge
Gesna og Teddy (SOK), Eva Baden
(SUA).

Avlsrådet:
Jan Krag

Referent:
Tom Høj

Dagsorden
1) Velkomst og navneopråb
2) Fremtidens SPK
3) Eventuelt

Ad 1 - Velkomst og navneopråb
Ole Amstrup bød velkommen til det
årlige møde mellem forretningsudvalget
og specialklubberne. Han gennemgik
dagsordenen der var uformel. 16 per-

sonerrepræsenterende 11 speciall<lubber
ud af 21 var fremmødt.

Ad 2 - Fremtidens SPK
OA ridsede kort et debatemne op
gående på at forandringer skal komme
indefra, forstået på den måde, at
ønsker SPK forandring i reglerne, skal
de - forandringerne - komme fra
specialklubberne selv. Der er med
andre ord en forpligtigelse til ae tage
aktiv del i processen.

AntalafSPK
Henrik Bussman mente, at den
nuværende situation med i princippet
kun en SPK per race er fornuftig, og
der ikke bør være mulighed for at
oprette flere. Kommer der flere SPK
indenfor samme race, vil det give
anledning til splid. Han står endvidere
undrende overfor flere SPK, når
strukturdebatmøderne klart gav udtryk
for at sammenlægge hovedklubberne.

Nanna Mikkelsen mente ikke der var
grund til flere SPK, da opsplitning af
en SPK typisk skyldes intern splid.

FlemmingChristensen spurgte til hvad
FD vil med SPK, hvilket afstedkom
en debat om dels

1 contra flere SPK i FD, her
under samarbejde - eller mangel på
samme - SPK imellem og mellem
SPK og hovedklubber. Det fremgik
klan, at nogle SPK fungerer godt
mens andre fungerer knap så gode,
og dels om

- SPK skulle være for racer med
alle farver, og ikke som i dag hvor
der er SPK for specifikke farver.

Eva Baden gav udtryk for, at hensynet
til forbrugeren vejer tungest, Ved flere
SPK indenfor samme race er der
mulighed for tvivl. En potentiel køber
leder efter den samme race flere
steder.

Henrik Buusman opfordrede til at lave
SPK på FIFe niveau.

Eva Baden mener, at samme opgave
ligger på flere niveauer. Det er til tider
uklart om der en SPK, hovedklubben
eller FlFe der skal tage sig afen specifik
opgave. En afgrænsing af opgave
fordeling kunne være på sin plads.

Henrik Buusman opfordrede FD/FU
til at inkorporere en fælles uddannelse
af opdrættere i regelsæt-ter.

OA opsummerede debatten og gik
videre til næste emne

Stambogen - offentlig tilgæugelighed
Nanna Mikkelsen ønskede en fælles
FIFe database med oplysning om
samtlige kane.

Susanne Bugge oplyste, at hun havde
haft scor glæde af de databaser der er
tilgængelige.

Eva Baden ønskede en fælles database,
og der kunne passende startes med ar
offentliggøre FD stambogen.

Der blev konkret stillec forslag fra salen
om at offentliggøre stambogen.

FD's Regler
Susanna Bugge oplyste, ar markering
jf. nationale stambogføringsregler§ 1,
litra k falder bore.

Med hensyn til hobbyudstillinger, så
ønskede Henrik Buusman en frise på
mere end 6 måneder ril at ændre en
givet tilladelse samt ar der måtte være
mere end 125 kane på en hobby
udstilling.

Retningslinierfor registrering
Susanne Bugge fremkom med en
opfordring til at lave retningslinier for
registrering af katte.

FU-møde afholdt søndag
den 10. oktober 2004
på Hotel Palace i Odense
kl. 15.00 - 18.00

Deltagere:
Ole Amstrup (OA ]YRAK)
Jørgen Jensen (JJ, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Tom Høj (TH, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DARAK)
Hanne Kår berg (HK, DARAI()
Inge Nord (IN, Karreklubben)
Lene Balle (LB, Kacreklubben)
Susanne Christoffers n (SC, kasserer)

Referent:
Tom Høj

Dagsorden
1) Godkendelse af <lagsorden
2) Godkendelse af referater
3) Fra ...
a) Stambog foreren
b) Fra Avlsråd
c) Fra Di iplinærnævn t

d) Fra Ka s rercn
4) Klage over SPK
5) Opdrætterseminar
6) Jubilæum udstilling
7) Plenarfor amling
8) Det Dyre risl e Råd
9) SPK møder
1 O) Stambogsføringssyscem/

udstillingssystem
11) Karremagasiner
12) Breve og meddelelser
13) Evenruelr

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godk ndr.

Ad 2 - Godkendelse af r ferat fra
18.august2004
Ad 6 - karantæner zler: karen " rette·
til "karanræn ".

Ad 10- Kommende jubilæum: "galla
fest same særnummer af Karre
Magasinec" udgår.

Referatet blev herefter godkendt.

Ad3-Fra...
a) Stambogsforeren
Der blev omd Ir en starisri - der viste,
ae der på nuværende rid punke var en
mindre rilbagegang i ancal uld ·
forhold cil samme periode id re ar.
En sramravlcrekvi irion er for t mod
tager nar samtlige alt - ter r mo ras c,

hvilken dam arnridiz er afgor ·ncl · for
hvilken rak r der bl b -rale . Alle
enige, og d ·r skrive: ·c indlæg cd
l arrernazasin ·r herom.

b) Aulsråd
Mod r medA a . red corn en prin i i ·l
di. kus. ion om r ·~i .trcri g afh ! 1
flere mulig f xlrc. ·L n dsa-rr -r
rerningslinj•r,o cler s .il fr novcr v.xl
tvivl Fi r ·ca::,· D · ,-\ r ·~t.

r) Disciplinærn, 1111et

Nævner .r vcd aff .. 1.' .ine ruun r oz
har .tort -,r bun li ..1gcrn ~ - og·:i. J ·
OV(r\iggend1..• sag ·r frct d; rid iccre
nævn. En enk ·le :ag h, \' \ • k, ærre
"lorpurtct" -j~ i V 't ang" raseri, men
len er og:,,t aL lutret nu.

ri) lvl.isert!/"t!il
1ril.'.ntere t, om r ·~n k:tbeL. he ·under

at der cfi:erh:indrn v:ir ·· ml 't Of p.1 d
ma11oe løse enJ 'r fra ov ·rkvcrit "·n
fra den ri lligcr' k.t ·crcr.
Bccalingsbctingd ·rn e · ,rnJret ril
netro k ncanr 8 dage.
Domm r og ·pr opl-r, ·1," i afka:..~ ,_
rer n i ·amarbejd - m, l :i ,k ·en:r'-·n.
O .... r bcvilnc. en Il\' omp tt ·r til or-t, .

mand 'n for F· l

A 4 - Klage ov r SPK
D 'r r in<lkornmcL ·n 1- a,' ov ·r en
sp ciJlklub.
Et R ~na.l af F · Yil ikk' blande sig i
im ·rne . cri liohc er i en -p ·iaU<lub
id t de utilfredse part r kan udov •
cl r indflvdd -~ jJåcnoeneralfor ·a.mling, 0

i spe ·ialklubbcn.

Ad 5 - Opdrætterseminar
OA orienrerede om srarns, herund r
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AfSenior dyrkge ved landbohojskolen, Geoffrey Houser
Tidligerepubliseret i DVTnr.23, Ldecember 2003.

0 accinari n ·r. piller en •io-rin
r llc i srudoms-prof}. hJ.... s · og
derv d rilvcj •bring ·I· ·n af for
b drer sundhed blandt dyrcn ·.

Vaccination er en p nem
rncdi in I pro edure
forbun ler mc l lord,._.j, og
ri i i. D ·r or kræv'. h·nd:hb
til immunologi, ,a · ·inolocri,
epidemiolo6i, mi )Omm
·ygdomm' og d ·c l'nl·dte dyrs
levevi · for ar kunne impl ·m 'n
t r rel vant' vac ·inations
programm ·r.

• Anbefal vaccinarionsproo-r m,
og de vaccin r som anven<lcs,
afhænger af demografi, race og
liv cil hos såvel ejer, som hund.

• Revaccination kal vedlige
holde klinisk relevant immuni-

Fr ·rnri<lig' rin .ipper angaende
vac ination rna va'r ·:

I udlandet har vaccination af hun og
kat gennemg er en grun ig r vi io 1.

Ek p rrudvalg inden for A.. i an
Ve re.r i n a r y Mcdi al Associa i 1

(AVMA), American Animal Hos pii:
As .ociariori ( HA), og Arn zrican
F elinc Pra ririoner · f\s:- iari , (r\fPA)
har ·ft ·r n '[C ar. urb .jclc ll . siv .
både senerelle r ·rning. lini ·r og mere
pc .ifikkc anbc ~tling ·r vedrcrende
va in, ion . f hun l o~ l.,u. (11.
17. 1 ) Dis. · lan I enc1..·_/Lc ·s i,
n .ner p:t hhv. "\\, .a, m.i.ora \\'''" '·
aahan t. ro-/ (kun lor 1 ·dl mm ·r) og
www.a:.ifi nline.org/. our/z; idclines,
vaccinc.p lf

alvorlig sygdomsmorbidirer og
mortalitet.

0 Vaccineproducentens
anbefalede/ godkendrt
immuniserings-protokol og
vaccinations interval.

0 Vaccin -a ·soci red ri ici blev
an er for at vær minimal,
sammenlignet m d konse
kven rne af sygdomsudbrud

D n arlige revaccination har
vær ten god anledning til et
årligt sundhedsener yn.

Krav fra udenland kc
m ndigh der, kenn 'ler og
p n. ioner.

Vaccination nu
og i fremtiden

Igennemmange årharvi som dyrlæger
gjort en meget stor og betydningsfuld
indsats for at gøre hunde- og katteejere
opmærksomme på vigtigheden af
regelmæssig (årlig) vaccination. Der
kan ikke være noget som helse tvivl om
den meget positive betydning, denne
praksis har haft på sundhedsrilsranden
blande alle landets hunde og karre.
Når resultaterne afmange års indsats
har været så positiv, skal ændringer i
blande andet vaccinationsfrekvens og
vaccinetype være velovervejede. Der
kan sammenlignes med en ændring af
en velfungerende anæstesiprocedure.
Hvorfor ændre noget, der fungerer
godt? Ændringer kan være forbunder
med uhensigtsmæssige konsekvenser
og kræver altid en rum rid, før
fortrolighed og indsigt er opnået.
Men hvorfor gør vi, som vi gør? Er
der på baggrund af videnskabelige
undersøgelser, eller er der simpelthen
fordi, vi altid har gjort sådan? De
hidtidige begrundelser for årlig
revaccination bygger på følgende:

• Risiko for, ar dyret kan blive
smittet med specifikke syg
domme og følgerne af eventuel
infektion.

• Vacciners evne til at forebygge

Nyere viden vedrørende vaccination
har skabt en del usikkerhed omkring
vores brug af vacciner. Hvad skal
vi vaccinere imod? Hvilken vaccine
skal vi anvende, og hvor tit skal den
gives? Er det skadeligt at vaccinere?
Følgende er et forsøg på at besvare
disse spørgsmål.

Ad 12 - Breve og meddelelser
Der er kommet brev fra en klager der
har fået medhold i DN (sag 03-15),
men hvor indklagede ikke har
efterkommet og betalt. DN's afgørelse
er ikke anket til FU. Dee besluttedes
ae stoppe for alle ydelser overfor
indklagede.
Ad 13 - Eventuelt
Der var ikke emner under eventuelt.

Ad 11 - Kattemagasinet
Der er på nuværende kommet flere
ansøgninger til posten. Vi afventer
ansøgningsfristen, og gennemgår
ansøgningerne hvorefter endelig
beslutning rages på et telefonmøde
umiddelbart efter.

Ad 10 - Stambogsføringssystem/
udstillingssystem
OA havde udarbejdet en liste med
ønsker/krav til et stambogsførings
system/udstillingssystem til brug for
de 4 hovedklubber.
Alle var positive, men ønskede kun de
centrale filtre fikserede, idet de enkelte
klubber har forskellige ønsker, behov
og krav til internt brug.
CS forespørger ved Lars Amhøj om
han vil være interesseret i at taste de
historiske data ind i et nyt system.
Scambogsføreren har sendt specifi
kationer til OA.
Punktet tages op igen på næste møde.

Ad 9 - SPK mødet
På mødet med SPK blev det diskuteret
om et kursus for nye opdrætter (med
nye stamnavne)- et opdrætterkørekort
- skulle ligge i den enkelte hovedklub/
specialklubs regi eller i Felis Danica
regi. Alle enige om, at der burde ligge
i Felis Danica. TH kontakter NFO
Ringen for ar fa oplysninger om deres
koncept.

OA laver er oplæg til debat.
Ad 8 - Det Dyreetiske Råd
Udkastet til en svarskrivelse til DDR
blevgodkendt OA renskriver og sender
det med kopi til FU. Udtalelsen lægges
desuden på hjemmesiden.
OA har sendt FIFe's avls- og registre
ringsregler til Det Dyreetiske Råd

- Hvem har ansvaret for et medlems
(en hovedklub) medlems (medlem af
en hovedklub) overtrædelse af f.eks.
FIFe regler
- Direkte valg af formand for Felis
Danica - eventuelt med en maksimal
periode man kan sid-de.
- Eventuel tilsvarende valgafsekretær
og kasserer
- Skal valgmetoden til FU ændres?
Der var stor variation i opfattelsen af
den nuværende me-rode, hvor nogen
mente den var god nok, mens andre
fandt at direkte valgvar mere formåls
tjenligt.

Ad 7 - Plenarforsamling 2005
OA skitserede korr, at vedtægterne
efter hans meningnok på visse punkter
kunne trænge til en sane-ringog kritisk
gennemgang og fremhævede er par
eksempler

Udstillingen afholdes vest for Srorebælr.
Der har været forespørgsel på Odense
Kongres Center, hvor prisen er ca. kr.
25.000,-. Denne skal verificeres.

Kar. I Katteklubben
Kar. II Darak
Kar. III Racekatten
Kat. N Jyrak

de mulige placeringer der har været.
Pia eringcn besluttet skal være vest for
Storebælt. Pri en er besluttet til kr.
200.- for medlemmer af en klub under
Fclis Danica og kr. 400,- for ikke
medlemmer.
D r udarbejdes et program på engelsk
snarest og info sendes ud til klub
berne.
Klubb .rnes bestyrelser skal selv betale
for deltagelse.

Ad 6 - Jubilæumsudstilling
Der er besluttet at afholde en fælles
Fe! is Danica udstill ingden 7. og 8. maj
2006. Racekatten frafalder sin maj
udstilling i 2006.
Dommerforslag udarbejdes i katego
rierne af.
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Vi e hund 'ra · ·r (dob ·rman.
rottweiler, taffordshirc L ·rrier ocr

·hæFer) yn ··at v~ >re mer modrag ·lig
overfor inf-...hion me i p:livoviru . D r
anbefale derfor at va in ·r' di: c
rac r en d{ ·u, gang Yed 16-18 ug ·r
alderen ( ). isse va -cin 'produc ncer
hævder, ae 11 enkelt dosi. mul1iv ccine
efter 12 uoers ald r'n er tilsrrækkdig
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ril at immuni ere hvalpe det første
leveår (25). Andre forfarcerc anbefaler

al!ern(I ). er finde. ternevacciner
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Kat
Ikke-kcrncva ciner til kat er rabies.
FeLV, og Chlamydia.
Anve n d els e a f fe LV- \' a c c i n c r
basere primære på l atten alder
og infektion risiko. [ illins 'r er
me r modtagelige for infektion, og
vnen til ar mod ca infektion riger
med ald ren. \ ae i nation anbcf le·

Prim re i seosraf ke ornra ler, hvor
0 0

sygdomm n finde . Især til kart'
under firernån der ald ren, .orn ikke
hold s ind ndor · i 't lukker f LV-fri c
miljo. Karte, om l .ver i 't multi-kar
miljø m d påv: t FeL -inlcktion, ·r
naturligvis og ~ en risik gruppe (18).
ae inarion mod ,hlamydia anbefale

primært til katte i mulrik. rrniljø ·r,
hvor klinisk Chlamydiainfektion ·r
verificeret vha. laborarorieund rsoge
[ser, Va cinen har en forholdsvi: hoj
bivirkningsfrekvens (7 18).
Immunisering af hvalpe og
killinger

Alle hvalpe og killinger s ka l
immuniseres mod de sygdomme,
som indgår i er k rnevaccinarion pr
ogram. Ing n va ine kan producere
immunitet i 100% af populationen.
ogl va cineprodukt r r be lre til

ar inducere scrokonvcrcering end
andre (2, ). n relr kan der sige
ar materne! immunirer kan blokere
vacciners virkning indtil 12 ugas

3 basisvaccinarionerouvarer maksimalt0

er år (6, 7). Lepro pirosevaccinernc kan
derfor ikke anbefales til alle hunde på
grund afden ikke-klarlagte udbr delse
af sygdommen, deres kor tvar ize

0

immunirer og deres tendens ril at
forår age allergiske bivirkninger.
Andre vacciner, som hører ril et
ikke-kerneprogram, men som kan
anbefales i visse situationer, er: rabie
parainf1uenzavirus, Borrelia (ikke
registreret pt. i DK), og Borderclla
bronchiseprica (ikl e registreret pt. i
DK). For en mere detaljeret disku sion
om disse vacciner henvi s d r til
litteraturen (6, 19).

Hos en hest med uveiris fandtes
titerstigning for L.gripporyphosa
(23). Ud af 27 serumprøver indsendt
til DVI i 2001 er en hund tester
positiv for L.icterohaemorrhagiae
(23). De vacciner mod leprospirose,
som i øjeblik.ker er registrerer til brug
hos hunde i Danmark, indeholder
dræbte serovarer af L.canicola og
L.icrerohaemorrhagiae (25). Disse
giver ikke cilsrrækkelig krydsimmunitet
imod andre serovarer. De forhindrer
heller ikke udskillelse af leprospirer i
urinen (19). Vaccinerne anses for ar
være forholdsvis allergene, ogbrugen af
dem frarådes til hvalpe under 12 ugers
alderen, samt ril miniatureracer uanset
alder (6). Immunitet opnås først efter 2-

ikke beskytter mod infektion, men bør
anvendes alligevel som kernevacciner,
idet de i betydelig grad mindsker de
kliniske symptomer forbundet med
disse sygdomme (7,18,13,21).

Ikke-kernevacciner i
Danmark

Hund
Lepcospirose er som bekendt en
zoonose og kan forårsages af flere
forskellige serovarer. Det vides ikke,
hvor stor risikoen i Danmark er, for
at hunde kan blive inficerede med
leptospirer. Der skal dognævnes, at der
i Danmark i gennemsnit diagnosticeres
12 tilfælde af human leprospirose
årligt, ogae ca. 70% afdisse infektioner
skyldes L.icrerohaemorrhagiae. Resten
forårsages afL.sejroe.

Humant optræder sygdommen
Danmark hyppigst hos dambrugs
ansatte, landmænd, lystfiskere, jægere
og kloakarbejdere ( 1, 9). Veterinært er
der i Danmark i 2001 påvise infektion
med leptospirer i fire svinebesætninger.
To besætninger var inficerede med
L.pomona, en var inficerede med
L.baraviae og en besætning muligvis
med L.bratislavae. Antistoffer mod
L.bratislavae er et hyppigt fund blandt
søer i Danmark ( 1).

Kat
For kattens vedkommende findes der
en reel risiko for smitte med kattesyge,
felin rhinocracheicis, og calici-virus,
Alle disse sygdomme kan have mere
eller mindre alvorlige konsekvenser for
katte og ikke mindst for kattekillinger
(7, 18). Både felin rhinotracheitis og
calicivirus er kendt for høj morbiditet
og kan forårsage alvorlige og til tider
fatale sygdomsforløb hos killinger.
Vaccinen mod panleukopeni anses
for at være særdeles effektiv (18, 21 ).
Vaccinerne mod felin rhinorracheitis og
calicivirus er mindre effektive, idet de

vaccine.

• Bivirkninger ved vaccination er
velkendte, men bivirknings
risici/rater ved vaccination er
ikke tilstrækkeligt dokumen
terede. Rapportering og
registrering af bivirkninger er
utilstrækkelig. Ved mistanke
om bivirkninger bør al relevant
information indberettes
skriftligt til Lægemiddelstyrel
sen. Den praktiserende dyrlæges
rapportering ved mistanke om
bivirkninger og adgangen cil
opdateret information vedr.
bivirkninger, er essentielle
elementer i den optimale
sundhedspleje. (10, 11, 13, 16,
17, 19).

Kernevacciner i Danmark

Hund
For hundens vedkommende er den
potentielle risiko for infektion med
hundesyge, parvovirus-diarre og
smitsom leverbetændelse til stede
over hele landet. Her er der tale om
sygdomme med høj morbiditet og
mortalitet. Der findes særdeles effektive
vacciner mod disse sygdomme, og
forholder fordele/risici er højt. Disse
vacciner vil altid indgå i et kernevacci
nationsprogram. Derimod er det ikke
nødvendigt i øjeblikket ae medtage
rabies-vaccination, da Danmark er frit
for rabies.

forholder fordele/risici skal
være højt nok til at kunne
forsvare deres anvendelse.

• Dyrlæger burde skabe et ikke
kerne- (non-core) vaccina
tionsprogram til et mindretal af
dyrene i deres praksis. Ikke
kernevacciner opfylder et eller
flere af følgende betingelser:
De sigter mod sygdomme,
hvor der er tale om en begræn
set risiko for sygdom, enten på
grund af demografi eller på
grund afdet enkelte dyrs
levevis. De hjælper med at
beskytte mod sygdomme, som
er mindre livstruende hos
inficerede dyr. Derudover er
forholdet fordele/risici for lave
til at indgå som kernevacciner,
eller der findes ikke en tilstræk
kelig mængde videnskabelig
information til at forsvare
brugen afdem, som kerne-

ter og samtidig minimere fore
kom ren af bivirkninger.
Overdrev en. og hermed unød
vendig stimulation af immun
sy terner, resulterer ikke i øger
modstand overfor sygdom og
kan udsætte dyrene for unød
vendige risici. Der er stigende
evidens for at nogle vacciner
fremkalder en immunitet som
varer længere end 1 år. (4, 6,
7,11, 13, 17, 18, 19 20, 21).

• Dyrlæger burde skabe et kerne
(core) vaccinationsprogram til
hovedparten afdyrene i deres
praksis. Kernevacciner defineres
som vacciner der giver beskyt
telse hos de allerfleste individer
mod patogener, der kan give
alvorlige sygdomme på grund
af deres virulens, udtalt infek
rionsevne og geografisk disrri
buåon. Kernevacciner skal være
effektive til ar beskytte, og



også for denne aldersgruppe, to
(2) vaccinationer med 3-4 ugers
mellemrum efterfulgt afen vaccination
et år senere (4, 6, 24). I den sidste
rapport udgivet afAAHA's rask force
vedrørende vaccination afhundangh es
16- ugers alderen som den alder, hvor
en enkelt dosis vaccine er i stand til
at immunisere (I 7), men dette er en
generel anbefaling og omhandler ikke
specifikke produkter.
Varighed af immunitet og
vaccinationsintervaller

Der optimale revaccinationsinterval
skal vedligeholde klinisk relevant
immunitet, og samtidig minimere
forekomsten afbivirkninger. Optimale
vaccinationsincervaller er for de
fleste vacciners vedkommende ikke
kendt (10). Der har været praksis
at rerte sig efter de af producenten
anbefalede vaccinationsintervaller.
Problemet med denne praksis er, ar
disse intervaller ikke altid afspejler den
faktiske varighed af immunitet (VAI)
for vaccinens komponenter. De er
snarere er udtryk for en dokumenteret
virkning af der specifikke produkt
indenfor der angivne tidsrum. Varighed
af immunitet er vanskelig at måle
uden direkte challenge-undersøgelser,
da den repræsenterer er samspil
mellem værtens immunsystem og
den pågældende vaccine.

Der findes en begrænset mængde data
angående VAI baseret på challenge
studier (se Tabel 1 og 2 ). Som det
fremgår af tabellerne, er der noget,
der tyder på, at årlig revaccination,
i hvert fald for kernevaccinernes
vedkommende, er diskurabelt, På
blandt andet dette grundlagerMHA,
ogAFPA begynde ar anbefale tre (3) år
imellemvaccinationmed kernevacciner
til dyr, som er basisvaccinerer.
Serologiske undersøgelser og
immunitet

Serologi kan anvendes i praksis
ril ar vurdere nødvendigheden af
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revaccination mod sygdomme, som
indgår i kernevaccinationsprogrammer
(13, 24, 26). Der findes også testkits til
brug i kliniskpraksis. Ikke destomindre
anses serologisktestningål bestemmelse
af immunitetsstatus dog stadigvæk
somværende kontroversiel. Der findes
ikke tilstrækkelig standardisering
af metoderne til at kunne sikre
letforståelige, sammenlignelige, og
reproducerbare resultater (17).
Bivirkninger ved vaccination

I litteraturen findes der udførlige
beskrivelser af bivirkninger ved
vaccination (7, 16). Forekomst af
fibrosarkomer ved injektionsstedet
kan ses efter FeLV vaccination (8).
En sammenhæng mellem vaccination
af hunde med en multivalent vaccine
og klinisk forekomst af autoimmun
hæmolytisk anæmi blev vist i et
kontrolleret retrospektiv klinisk studie
(3). Vacciner er også mistænkt for
at spille en rolle i udviklingen af
sygdomme, som har en mere kronisk
karakter. Felin herpesvirus, calicivirus,
og panleukopenivirus til brug i
ka ttesyge-/katteinfl uenzavacciner
er som regel dyrket på Crandall
Reese feline nyreceller. Det er vist, at
katte, som bliver vaccineret med disse
vacciner, producerer antistoffer mod
såvel Crandall-Reese feline nyreceller
som felin nyrevæv. Der skal flere
undersøgelser til for at belyse disse
auroantistoflers mulige rolle i udvikling
af kronisk nyresvigt hos katte. (12).
Vaccination kan muligvis resultere
i en stigning af anti-chyreoglobulin
antistoffer hos hund og derved spille
en rolle i udviklingen af thyreoidea
dysfunktion (5, 22). På trods af alle
de beskrevne bivirkninger, mangler vi
data vedrørende bivirkningsfrekvens,
og ikke mindst data vedrørende de
specifikke racers prædisponering for
bivirkninger.

En større tendens til udvikling af
bivirkninger hos bestemte racer ved
anvendelsen af specifikke vacciner (7)

kanmotivere dyrlægen til at skræddersy
individuelle vaccinationsprogrammer
til de enkelte dyr. Men det skal
også huskes, at uanset hvor selektiv
og forsigtige vi er ved vaccination
af vore patienter, vil der altid være
risiko for bivirkninger. Muligheden
for bivirkninger skal ikke overskygge
de store sundhedsmæssige fordele,
vaccination tilvejebringer.

Opsummering
Dyrlægen skal holde sig ajour med
hensyn til den faktiske risiko for
infektion med specifikke sygdomme,
konsekvenserne af infektionen,
virkningsmekanismen for den enkelte
vaccinetype, varighed afimmunitet for
den pågældende vaccine, bivirknings
frekvens osv., og sammenholde der
med det enkelte dyrs levevis og
helbredstilstand.

Udfærdigelse af relevante, effektive
og passende vaccinationsstrategier
kræver kendskab, eller i det mindste
en stillingtagen til alle disse faktorer,
for at vi kan vejlede vort klientel bedst
mulige. At vaccinere et dyr er en potent
medicinsk procedure.
Vaccination af hund og kat vil indgå
som et af de vigtigste værktøjer
til forebyggelse af smitsomme
sygdomme - nu og i fremtiden. Vi
skal til at vaccinere flere dyr mindre
hyppigt. Den årlige vaccination
har hidtil været en begrundelse
for et årligt sundhedseftersyn. Vi
er nu i en situation, hvor der skal
fokuseres på et omfattende livsvarigt
sundhedsprogram, hvori vaccination
indgår som en delkomponent for hver
enkelt patient.
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I mange familier er der et stort ønske
om, ae anskaffe sig et kæledyr. Der
opstår som regel mange spørgsmål
vedr. race, køn, evt. træning mv. Men
køb af dyr er også en handel, der
principielt ikke adskiller sig fra andre
handler, hvad rettigheder og pligter
angår, selvom det selvfølgelig er nogle
andre spørgsmål, der opstår ved køb af
et kommende familiemedlem.

Ikke desto mindre er det en god ide
at sætte sig ind i reglerne vedr. et
eventuelt køb.

Købeloven gør sig også gældende på
dette område, i og med at der indgås
en handel, hvilket vil sige, ae du også
her har 2 års reklamationsfrisc. Dee skal
dog pointeres, at købes dyret privat,
f.eks. gennem en avisannonce, er det
tilladt og hele normale ae der aftales ae
købeloven ikke gælder. Har man ikke
aftale noget, kan man klage i op til 2
år efter købet. Bliver man ikke enig i
denne klage er det dog ikke mulige at

klage ri! Forbrugerklagenævnet, da det
er en privat handel.

I . •ymge ting ar tage i b tragtning:

"' Sælger har pligt til at oply e kober
om eventuelle væ endig fejl ved
kæledyret. Har ·ælger gjort dette,
må køber til gengæld accepterer di se
fejl.

" Ikke enhver fejl ved kæledyret
er en mang l. F.ek ·. er skonh d. fi,jl
(r and mangcl , fejl arvnin0 m.v.)
normale ikke n rnanzcl ved enb

familiehund, men· disse fejl kan
være mangler ved en u l nllmsshund.
D rimod r der altid en rnanz l, hvis
cl r er fejl ved kæl ~-r ·r,. om benerl"r,

eller må ke ligcfr m invaliderer l 'n.
S:1 hvis man om køber lur er særli t

formål m d dyre , er der vigrigt ar El
d tre præci r' ved kob ·r.

"' En rnanz I skal l unne fores ri!bag •
til .ælscr. om r •ad enten noze:0 . t:"

arveligt, medfødt, eller nog<.:r som var
til stede inden køb r.

y Hvis det vi er ig ar dyret har en
mangel har kobcr krav pa ar 6 betalt
omkostningerne ri! dyrlæg eller fa r
nedslag i prisen er ned lag i pri en.
Hvi manzlen er alvorlig, har man
krav på, ar fa alle peng ne retur mod
ae dyr r lev re rilbag til :-ælg ·r.

Gode råd:
" D r er en rigtig god id' ar lave
~n kobsaftalc, en adan er inde de,
hvorfor både køb ·r og sælger b H være
enige om hvad cl r er aftale.

"" Lav kun en afr: k. Der er bed c
ar afklare ah ve lror ·n le iian.ll ·n p·
en gang. F. ,k .. r.iler \' dr ;· r L:
ud. rillingsplip:t mv.

· :om. .clzcr, ~i\' da lo~ ale Of l.. niru.cr
om dyret. g :.1 vedr. ·v...t ,t!L'II, [_-j[ og
mangler. I lar s.elger ~jon J eue. ma
kobcr til g ·ng.dd a - cpt ·r ·r dis-c fejl,
og kan ikk · · -ncr · t .1g' o er •m.

• H vi· du h:n n .r i ·n . iruuri in, h ·or
du far brug, for ar l-.J.tgc, kan u ren ·
h '!Wendel. , til Forbrug -rkbg .nævnct
p~ dF. -o L' l3 30.

.9



Titteltager:

C\C
C\C
't\C

C.\C
CAC

CAC.BV

C S'Li!lt. ens fodr.
NAG;, 03 r: ri:: 22.rr:03
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CH DK•Smurfs o.\encmntz
llamlet
RU 1:,r/1: /.J.05.03
Opd1:: Cl.1rlom tiwl'olrl
[.Ja: i:.lu Bmh11 :;lm1d,•r
Hedensted O Cr\
Brorup 04 \

i,,c:nbjer,.: 04 CA

Cl . I3urly '\ is.: Ligh
Simpl.ion}
PU? ri _-U Jwlr: 01. C.0.i
Oprb:: l:t<'1111 Kudi,u, .1. R,,,,1,
lj, r: ./imm_; ··-} 111< 11.: ]!1/1!
1\ !.1l,'.<ll"bu1g 0° C l ·. 0. ,111.
I a1mo1..:r o- ',\C:, • :om.
Hann0\1.·r 0- C \ :

CHV.-igade \fi, • Vi1"ot afLo i
CRX;u frl.·:0- ll<l.
Ordr.: /,~ir:,: l i,:,!hl.1:I
~jer: G· :i:, I . :d oi Elli,::

!. 1·, ·,! [.,;./.·,
L:unnb1 hd 0-t l'.. ·,,m.
\X'ier~ o,, . l'
Vi, C!lbjc·r~ :Ae

CH Palorna Dia Cha.z.an
Bl n F.•rl:: 30. I 1.{)j
Opdr.: Ketl)' Hi:1m,,i:l,
Ejer: bwl! Brv1lim1rl
Glo crup 02
Koa..: 03
J,liin e 04

CACIB
CACIB

CACIB BfV, BIS

CH Europa's Liv Datter
NFO 11 09 22 Fodr: 16.0.f.0'
Opd,:: Eja
Eja: 1/ihel--e/Kjeldjo rensen
Uddev:illa 04 '\C. Nom.
Uddt:valla 04 CA Nom. '
Glosrrup 04 CAC, BOX '

CH NL*Pendragons Tip 1oe, J\V
CR,Yfi 09 Fodr: -2.12..03
Opd,:: Eric Reijm
Ejer: Heidi Tu.ennos _
Odder 04 CAC, BIV, Nom.
Vissenbjerg 04 CAC
Marieholm 04 CAC. B!V, BIS

IC Fribanikos Faith
NFOfi 23 Fad) :L09.03
Opdr.: Bjarne B11mze11 o

Lu1111iejorg<'n .en
Ejer: r.11ir11 og}ulm Tofw"
Luckcnwalde 04 IB, . 1om.
Luckenwaldc 04 1B
Odder 04 C.-\CIB

IC Solefall Carla
OC! b 24 Fodr: I7.07. 03
Opdr: Hm111e Luthen
Ejer: M1tria1111t' Frost Hiiulkj.tr
Wismar 04 CACIB
Frederik sund 04 ACI!3
Usri Nad Labern O Cr\CIB, i 1om.

IC Sundisk From Sarah with Love
ABY li Fadt: 31.03.02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Dnhlstrom
Hedensted 04
Kid04
Højby

CACIB
CACIB, BIS

CACIB, Nom.

IC S*Mar'michel's U'arda Utchi
NFO ns 09 23 Fodt: i 1.08.02
Ofdr.: Mnrikrt Siierskog
Ejer: Vibeke/KjeldJorgensen
Gevninge 03 CACIB, BIV, BOX
Køge 03 CACIB
Molndal CACIB, Biv, Nom.

IC Tvæmoses Fanelli
SIA b Fodr: 17. 12. 01
Opdr.: Ejer
Ejer: Heidi Tuermose
Glostrup 04
Hårlev 04
Marieholm

GIP S*Bintang Ma Gi Merlin
BUR d Fodr: 16.11.02
Opdr.: Christina Rausdr
Ejer: Mie ogMogens Hansen
Kiel 04 CAGPIB
Glostrup 04 CAGPIB, Nom.
Hårlev 04 CAGÅIB
Brørup 04 CAGPll3
Ljungbyhed CAGPIB
Vissenbjerg 04 CAGPIB, Nom.

GIP DK"'Ailuro's Yosemite
MCO/22 Fodr: 29.11.02
Opdr.: Danielle Villejinnce
Ejer: Pis Hojiund Thomsen
Kiel 04 CAGPIB, Nom.
Ribe 04 CAGPIB, BIV, Nom.
Holstebro 04 CAGPIB, BIV, BIS
Gorredijk 04 CAGPIB, BIV, BIS
Odder 04 CAGPIB, BIV
Wien WS 04 CAGPIB, Nom.

EC/GIP DK"'Elkington's
JohnnyWalker
NFOn22 Fodt: 16.10.00
Opdr: Lone E/killgton
Ejer: Belinda/Martin Lysgaard
Frederikssund 04 CAGPIB
Varberg 04 CAGPIB
Varberg 04 CAGPIB, BIV, Nom.
Brørup 04 CAGPIB, Nom.
Brørup 04 CAGPIB
Poznan 04 CAGPIB, Nom.

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB, Nom.
CAGCIB
CAGCIB

EC Europas Julle Liv
NFO 11 09 22 Fok 29. 10.99
Opdr.: Ejer
Eja: Vibekr og Kjeld jorgcmen
Ribe 02 CACE, Nom.
Soro 02 CACE
Odder 02 CACE
Odense 02 CACE
Gronningen 02 CACE
Koge03 CACE
Kolding 04 CACE
Næstved 04 CACE, Nom.
Molndal 04 CACE

ECVinbæk's Bobo
OCJ b 24 Fodr: 18.05.02
Opdr: S011jr1 Vi11bæk
Ejer: Marianne Frost Hindejer
Kiel 04 CACE
Højby 04 CACE
Ribe04 CACE
Wismar 04 CACE
Wismar 04 CACE, Nom.
Frederikssund 04 CACE, BIV
Usri Nad Labem 04 CACE
Usti Nab Labem 04 CACE, BIS
Holstebro 04 CACE

EP DK'K.itaras Dario Dreng
NFO 11 09 Fodr: 07.04.02
Opdr.: }. Poulsen
Ejer: Belinda/Martin L)'sgnard
Malmø 04 CAPE, BIV
Frederikss, 04 CAPE, BIV, Nom.
Varberg 04 CAPE, BIV, Nom.
Varberg 04 CAPE, BIV, Nom.
Brarup 04 CAPE
Brørup 04 CAPE, Nom.
Odder 04 CAPE
Marieholm 04 CAPE
Magdeburg 04 CAPE

GIC DK"Indina Fortuna's Igor
Den Store
NFO 1123 Fodr: 22.05.02
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgit Falk/}orgen Ravn
København 03 CAGCIB
Grornirz 04 CAGCIB, BIV, Nom.
Gromitz 04 CAGCIB, BIV
Ribe 04 CAGCIB, BIV, Nom.
Brørup 04 CAGCIB
Gronningen 04 CAGCIB

GIC Sundisk Almost Famous
ABY li Fodt: 31.03.02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Dablsrrom
Malmø 04
Herlev 04
Hedensted 04
Kiel 04
Højby 04
Ribe 04
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egori IV. iam/0S -I
,ol'-"cn

BO,'' ) 'Il

Lir, Lli,k, or.·inr ( ·, 1, !i ru,

L \ Il

Op 1.: ,\nn ... ,,rb.-1
~jer: D,,r..:tc lrb l

BL I ,tr.1
Colrnun Pri11L ·
f"Lr 11,, npJr. I.ir i.L .1 ~n~. n

130. !-.1 ,Il

\ '~.·-ko" 'i::--._in}!.J\n n~'-·~ ... l.\
g 21
f-j ·r O" op :li.: l lr. An,lc-r,'"11 11__:
r u \h<l)dl

BI ungJH
, 1i,. u1 \ l,i>knt. ) l·I n

Ej -r og opdr.: .\. o;; L. . 'i, <n

BL killing
·t hur,t, n ·xpt:ct..: 1 l3onu ,
OSH a 21i
Ejl'r og opdr.: J.rne lhur.1 1\;i ·I ·n

Be tcklubkat
Co! ·man Prin •. 1A a
Ejer og opdr. Marcia Colem.111

Kategori III. Kort.hår
BIS vok en
Purr ynian Be, l,1 \al.:min .
r\BY .1

Opdr.: B. og f .. 1l:\\kirl--. L .\
Ejt:r: M. og l .. ·ifer -111t1r n

BOX vol..t:n
Cod~kl: Bullam.1.k.1n ·a. BRI J

Opdr.: Inger G ,d P ·t~r u1

Eju: f Tofr. og::\. from

BI L rrat
Du~h.1r.1 Co d"n CmwP-. "()\1
OpJr.: 1 r-- .1 Guld. f.:-r
Ej..:r: !.i_ht:1h ~il ,on

BOX ka tr.u
!\·nci:na Euwea ~ ! !-h.. ! ti
0 dr.: r. Cliri3[i n dl

Lj ·r: \ L o~ .\ ! Horn .1r 1 H. ri,_.n

BI . u g lyr
Di.urn.,t,..-! l..1 1ri
0 d1 _]. l' . hl, i . CZ

RL hll'ng
l un-' I i,k,
Eja o:_ ,,i~ r.:
'[hor cll

c,teldubl t
[ P ·11Jr,1'._cC•,h '!\ -10.:

(.."lr !, : F i, !' · ,r . 1_

I :~r: i ki,li "~ .\ i,h. l l'v.:m1<

BOX vok en
A rricl ;:if KJmby e., PER g
Ejer: og opdr.: Li 1aun kj;er

BIS kastrat
I la. clidens Zcbulon, PER a 03
Odræuer: Margm:rha flyckr
Ejer: Carh;:irina 1---kn.,fclr

BOX kastrat
Lankhara Wa.Jking on, un~hirn.:,
EXO n 22
Oclra:w:r: M. T,\ orncy-Lange
Ejer: Karin T.Peder rn

BIS ungdyr
06 c ion Rambling Ro
PER g
Ejer og opclr.: I isb rh 'i..:rulff

BIS killing
Pcr,ef.,Ji~ C.1111 ·I r. PER n,
Ej-:r og 1pdr.: , !via og r\lLm
)um1r

Bc~td<lubkat
A.trid afK1mbr~ ·. PER g
Fj -r og opdr.: Li ~'lJun,kj n

Kategori II. Semilanghår
BIS \Ol~ '11

\v X'tH \X') c pido I- King ki·
h.1 ·l,ldmlt. .\ 1 :o gr.111
Opdr.: \nLll • B· k •r
Ejl'r: D,m~· ,)g fo1111y Ib in. b.d,

BO. ml .en
Sh 'l\~tl Olivi.1. ·sr ,1

Fj~.- O" opdr.: A1 · . 'i,,cn

BIS kastrat
Kiru's .\li,, \X'ildrmc, _'Bl n
Ej·rogopdr.: Kir~rc11 l,1

BO 'J,,btrat
l'·rn'· !3.1roi1 By l ' i'.1hr. SBI b
Opclr.: ''r 1.·1 Ul,o
Fjer: Tinl' Soder

BIS ung lyr
BJ ·.1ra' ·w., ·r F.bhion, I l n
Op Ir.: .\1Ltry B.1c1,
Ej ·r: 1

1.1r1na og 1-l. Mikkel, ·n

BIS killing
Europ. \ Jubii Email. 1 TO
gr.l\'
Ej ·ro, op Ir.: V og K. Jorgen ·n

B ,d teklubkat
\'X'\X'04 \'{'} ropirl cb !(in ~tc~·
·h,tekkbolr, :-- IC gr.l I!
pdr.: t\nc:t te B, -ker

Ejl'r: Done og Tonny Raumb; ·k

BEDSTE KATTE
i Køge

22. Og 23. januar 2005

Ejer: Charlotte A kjær

BOX kastrat

BIS killing
Europa's Jubii Ernail, TO grp.
IV
Ejer: Vibeke og Kjeld Jorgen en

BOX killing
Europa', Jeuc ha. 'FO grp.IV
Ejer: Vibeke og Kjeld Iorgcnscn

Beste kuld
Rushmore'. kuld 2. MCO
Ejer: Karina Abildskov, chmidr

Kategori I. Langhår.
BIS voksen
Tanr:1's Black Magic S.irn, PER 11

Ejer og opdr.: Brina Bu. e. D

1
Kategori III

1 BIS kastrat
I DK Dushara janpath Sam,
1 SOM n

Gracia's Mejse, BRI g 03
, Ejer: Irene Henrz ·I-Han n

BIS ungdyr
' Herberts Wilma, DR.:' grp.TX
, Ejer: Hanne 'id, ·n

· BOX ungdyr
Aram is af K arrourn.. \' n
Ejer: Bodil og~ lich,i, I flo o

BIS kiUing
Loveid Amazing. .crni tri1 ·,,
CRX
Ejer: Cc ilic l.oveid og LL.

1 Lanke

BOX killing
DK Nishr runncr-. Rcarda\\'.~

1 13Rl ns
1 Ejer: Janni J ·ppc en g jack

Bjomcbo ·
1 Bestc kuld
Tick-Tack's kuld. r\B
Ejer: Helle And ·1 · ·n

Besre vecer.rn
Gracia'. Gaj.1, BRJ
Ejer: Ulb Ern,tsL·n

BIS huskat
Zeus
Ejer: B. Øsrbag og I~
Christens..:n

BEDSTE KATTE
på Racekattens

udstilling i Hvidover 5.
december 2004

BIS ungdyr
Europa's Undulat Dræber, NFO
Ejer: Vibeke og Kjeld Jørgensen

BOXungdyr
Rushcuccer's Danish Delighc,
MCO
Ejer: M. og 0. Bonnichsen

Kategori II
BIS kastrat
Osiris Kowo, SBI c
Ejer: Pia Hansen

BOX kastrat
Doanco's Dolly Dimple,
MCO grp.III
Ejer: Pia Jensen og Kure
Kristensen

BOXungdyr
Nico afAdudvari, PER a 33
Ejer: Eva Pedersen

BIS killing
Unique Srreer Angel, EXO f02
Ejer: Elsebeth Machiesen

BOX killing
Lucca Ready4chesun, PER e 33
Ejer: Tine Buus

Beste kuld
Anjela's kuld
Ejer: Anne-jerte og Lars Meng

Beste veteran
Shubert Rex Von Hald, PER
Ejer: Margaret og Erik
Guscafsson

Beste Pensionist
Autimn Rose Satin, PER
Ejer: Tina Pedersen

Kategori I
BIS kastrat
Langara's Oliver Twist, Per n 22
Ejer: Pia Kærngaard

BOXkastrat
DK Bacardi's Freya, PER d 03
Ejer: Dorte Rundager

BIS ungdyr
John-Ing's BlueAkrnaviva, PER a '
Ejer: Margaret og Erik
Guscafsson

CAC
CAC
CAC

CH DK"'Well-Done's Xavicr
PER 11 03 Fodt: 16.0J.03
Opdr.: A.M. Andersen
Ejer: Lissi og Kalle Ho/111
Kolding 04
Hedensted 04
Holstebro 04

IP. Prancenpaws Allspice, DM
PERg33 Fodt: 25. 03.98
Opdr.: Virginia King
Ejer: Jimmy &JeanetteJuul
Luckenwalde 04 CACIP, BOX
Odder 04 CACIP, Nom.
Magdburg 04 CACI P

CH Julius v Lindow
SEJ c Fodt: 22. 05. 03
Opdr.: Claus Lindour
Ejer: Susrmndjorgen Nydnhl
Hedensted 04 CAC
Ribe 04 CAC
Holstebro 04 CAC, Nom.

GIC. Svetozar Chingi-Tura
SIB n 22, Føde: 05.11.2002
Far: IC. Lord Nadend
Mor: IC. Sofia Chingi-Tura
Laila Meldgaard Rasmussen
Skelvangsvej 95,
8900 Randers
Tlf.: 20 65 50 58
www.karcerimeldgaards-sibirisk.
dk

CH DKMisquin's Miss
Duchess
PER d 02 Fodr: 29.03.01
Opdr: Karin Sponag
Ejer: Lissi og Kalle Ho/111
Hedensted 04 CAC
Hedensted 04 CAC
Jyllinge 04 CAC

CH Laj's Presley Award
PER e 03 Fodr:
Opdr: Ejo:
Ejer: Lissi og Kalle Ho/111
Brorup 04 CAC
Brorup 04 CAC
Jyllinge 04 CAC

CH Løvehulen's Copyright Silver
MCO m 09 22 Født: 08.06.03
Opdr.: Rica Henriksen
Ejer: Maiken og Brian Trane
Ribe 04 CAC
Wismar 04 CAC
Odder 04 CAC

EC. Haslund's Ramses
SIA n, Føde: 26.9.1998
Far: EC Sepp
Mor: Player's Ursula
Connie Grøn
Brolæggerpladsen 8
2635 Ishøj
Tlf/Fax: 43 73 45 08

Avlshanner

Titteltager:
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, 1d "a.uJ,
P..:tCI .'11 Of \ l..:ld_ ,1.1·,

:k ·h.m~,,· ·i 9~. S9tHl P .. n,b~
20 r,:; 'iO "18
"''- 11.l-..ttt ·rin d f,ur<l -,ilii i,k.,!k

r,1ocmo~c
Brun-,,~ t Lu1 r Lt i.tm
l :•..:n ·mpon . ..:n ,r,
rkmmi11~ \lorr,r, ,ri
l l!T,, - - ! - b - 1
lim( Ti,d1. lk

:\li h ... ha,i
Hl.i. btllll 1.)g: 1.h1. . 01, L:.
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.' •• -11 l l 1jhj.-r~·
,'(, _, .,:-, 10
mi b ·h. .l'in__-i.- , h till. ii.d.

Ragdoll
Tuucnhoft r's
+ BRI. 'ærligt opdr.
i iårYern.: I la og lwm_,.
8<-'1tt I [olm, ;1-00 I orm..:

b1holm@ porud isl.dl·
11W\l'.r ~dolkw..: ,by.n.dk

Siameser
Klino, kO\ ·~

Brunm. ! ·d · i.u,1 · ~r..:.
'i~ o~ ~lo!,:..:n, 0 r ,l.
Tllil".v 64 _ I 8 ·h

kimo1:,- n~·p,i-c.dk
l10111L6.in..:t. de. \!.;, c t.:, [w;

on Gort.L.
Chin h./Goldcn-PER/EXO.
Emilie l lør rrup
9530 '.)rovring
Tlf!Lt · 98 7 35 -15
\\ww.von-gorc7-C.J tcry.d ·

Orientaler
Fd s Gram

pJra.:c :iJ solv g Bi olour oricm,tl 'r ·.
El:cb ·ih og I· r\m,trup
r 16 151
wwwJcl1: g.rar.1.<lk

Perser og Colou.rpoint
A.njela
Opdræc af olvk:im:.
anjd:i@'gcr2n·t.dk
w,\·w.•mjd:i.<lk
5~ - -iG L
40 86 116 I Ol 20 69 8 -1 '

Persefrlis
"ih-er O" ,olden [ •r, ·r/Ex >tic,:,

"ylvia og: \11.m JUtrll\
c\8 79 6,1 6
outrup. t l <l l.dk
www.p ·r · fdi .dk

Betonica

Chokolade og kanel poued ..
Gmli Peder en
trand gade - a, - 610 As cm

64 713839/ 219395 86
mcdkm.jubii.dk/beroni a

Hindkjær's
Marianne og Lars Hindkjær
Ør rcdsgade 36
øn<lerborg -74 42 58 82
m.l.hindkjaer@' iofancr.dk
www.hindkj:ic:r-o·icat.dk

Kisangani
Vib ke og Kun Lind
Rcsed:ivcj 26
2820 Gcmof1c
:,9 76 09 03
Y]<lind@:po·r9.cd >.dk
w, w.ki a11~a11i.dk

Polgara
Chol·ol.idc\pottcd(·.
• :ir.1 H.K.. "id,cn
i3-i0.Iollm
26 21 -,1 -6
\\,•:w.polg.1r:1. k

Vinb;,..:k
hoko - orc - bla og k.md.

·011j.1 \ inbæk
G6 18 -01 -3
'I\Ww.o.:icat .dk
vinbl +(.bcdCJd I.dk

, 1awmu
ChokoLi '.: og · .u1 ,[ I t n..: k.
Gr ·th..: Hoj~;ur J 11,cn
66 1- J'0,
\\ Jr,unu(i[g.:r2n..:L.Jk
1\ll'W.w.1ra1 ,u.fr.t . I·

p..V.-Cats
Viksi Søgaard
4070 Kirke Hyllinge
46 35 66 67/ 20 75 38 49
www.av-cars.dk
viksi@indbakke.dk

Big-Bang
+ Ragdolls
Susan Jonassen
49 19 38 08
www.big-bang-nfo.dk

Fabis
Sunde og racetypiske.
Ingen x-farver.
Charlotte Bergquist
43521821
www.fubis.dk

Family's
+ Maine Coon. Alle farver.
Srueropdrær med hund.
Berir Sigersen
56 52 90 0 I, Sr.Heddinge
sigersen@racekac.dk

Kville
Birgit og Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post 12. rele.dk
home 12.iner. rele.dk/kville/

La Foret
Score racerypiske/alle farver.
Dorte Garde Varup
2300 København S
32 97 22 20
www.la-forer.dk

Tilia Nova
Alle farver nu rn/hvidt.
Bette og John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
tilianova@ger2ber.dk

Uldtorten
Kerry Chrisroffcrsen
3250 Gilleleje
48 39 10 58
kcrcy@uldtotren.dk

Ocicat
Acama
Sys Nielsen
Clausholmvcj 46
8900 Randers
86 44 78 04
www.ocikarrc.dk

1 Hellig Binna
Heras
Inge Brønserud
Larhyrusvej 19
3500 Værløse
44 48 38 13
www.dk-hcm.dk

Kempes
Maskefarver brun og blå.
Inge Vang Olsen
3600 Frederikssund
47 31 23 71
kempes@wanadoo.dk

Sinklair
Susser og Flemming Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4200 Slagelse
58 26 87 70
Sinklair@rdcadsl.dk

Korat
Primprau's
Med en mild jernvilje!
Camilla Baird
47 76 86 31/ 20 97 75 35
mai1@korar.dk
www.korac.dk

MaineCoon
Gugger
Kærlige, seriøst opdræt.
Lotte Jeppesen
49131188
l.b.jeppesen@posr.rele.dk
www.gugger.dk

Naughty Nature
Udparret og testede linjer.
Dorrhe Toft Pedersen
97 40 59 23
naughcynacure@mail.cdcadsl.dk
www.naughrynature.dk

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

Norsk Skovkat
Alfheim
B. Harroft og H.Yigold
Anncrresvej 9
2970 Hørsholm
45 86 87 94
a1fheim@mail.dk
home20. incttclc.dk/alfheim/dk

Valhalla
Bb.
Hdle Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
HdlcSchulz@mail.rele.dk

Vipperodhus
Fuldfarve, rortic og m/hvid.
Susan og Rene Rasmussen
59 18 20 22/ 22 15 20 22
kat@vipperodhus.dk
www.vippcrodhus.dk

Wiki
Kærlige opdræt i Acre farver.
Winnie Nielsen
9220 Aalborg Ø
98 15 40 99/ 28 14 40 99
www.wi-ki.dk

Colourpoint
Westpoint
Div. farver sepc.: Tabby.
Maiken Christiansen.
47 16 14 4-4
wesrpoinr@ger2ncr.dk
home. image.dk/-wesrpoim/

ComishRex
Bodwin
Nu ogsa Devon Rex.
Susanne T. Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
86 27 28 19

Loveid
Højbenet og bølger.
Cecilie Løveid
København Ø
35 55 33 21/ 29 44 38 17
www.loveidcats.com

Yeoman
Skjershede og Alsrer Klug.
Krogebjerg 94
2720 Vanløse
38 76 11 73
www.dk-yeoman.dk
mass@dk-yeoman.dk

Europe
Langhusets
Sort silver rabby.
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49201933
langhuset@scofanec.dk

Opdrætter
i Felis Danica:
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British Shorthair
Apiatif
Bia. sorr, lilla og chokolade.
Pia Kj ldgaard
8800 Viborg
86 62 92 31
www.apiarifdk

Car4 You
Creme, chok., bla og lilla.
Lea Wimher-Jorgensen
2700 Bronshoj
38 60 20 67
www.cat-iyou, ubnet.dk

La Chatte
peciale: Bla.
Annette Høj Jen en,
Øvej 3. 6100 Hader lev
74 58 50 98
www.briri h- honhair.dk

Pasht's
Brirish horchair og conish Fold
Lone Lund
59 36 IO 59
,vww.bririshshorrhairs.dk

Romose
Chokolade, lilla og sort.
Pia Romose
Baneringen 64, Srenlose
47 17 213612686 27 85
www.romose.com

Abyssinier
A tchers
Vivi FI ercher
26 l O Rødovre
. 6 -:-2 20 09
Aet ha .i getlner.dk
hicrn.g t2ner.dk/Actchcr

lah-Ra's
rrd og vildtfarvet.

Lysgaard og Amund sen
• kokkrogen - 6 A
3';00 \'ærlo: e
+-l ➔8 40 68
iah-ra@'get2net.dk

Via ova
Jen og Tom Hoj
I redgade l 32. 2.rY
16-0 Kobenghavn \
33 "'."9 33 99/ 40 -9 13 19
www.,·ia-nova.dk



Nors! kovkar. H ,\li, Birn .t. ~ iainc
Coon. )ricm.11. k' Ira l •.

serien til sig. Den be: rar nu af. .or k
Skovkar, Hdlig Birrna, Ori .nrals
Karre og \Iai11e Cooi . ·-::ri ·11 vil
være med til ar rvrke inrer ·. en for
racekatte i fremriden og gi\ e le ma11('7'
nve imere ·ser 'de i racelc m.: en rvdclhz. , ~
valgmulighed og en arun<lig \ idcn.
når cl' kal b slutte :-ig for en race.
[ar valget . a r rrufler. vil bon 't, ·

bidrage ri! at d n~·c karteejere far t

go Ir samliv med d ·11 \ ,1!gr · br. ~
maske far de ny~ karre ·i r - ;'. i! at
za med i Iorcninæ arbc] ler u1 ier Fcli
0 0

Dani ·a.

Fremtiden
Man har valgt at start · "'ricn m d d
srørr ra er. for at gøre erien 1, endr.
os boolnndlernc, bibliotek .me os d ·
0 0

størr dyrehandler har da også uger

Det sociale liv
Samtidig med dette formål viser
bøgerne ogs,i der ociale liv omkring
karten i foreningerne, og erfarne
racekattefolk vil kunne glæd, ig ov r
de mange dejlig· foro af kattene
indenfor dcre race. Man vil nok
genkende mange af kattene og der·
ejere.

til den nye ejers første rid med karten.
Og ikke mind r viser de kattene i en
mas e rypi ke situationer med masser
af foras.

For nye kattefolk
Serien skal give nye kartefolkmulighed
for at sætte sig godt ind i en katterace,
de er blevet interesseret i. Bøgerne
fortæller om erfaringer med pasning
temperament, avl osv., der skulle række

NYE BØGER
RACEKATTEIDANMARK

Felis Danica er faglig ansvarlig
for bogserien RACEKATTE I
DANMARK med Aase Nissen i
forretningsudvalget som den, man skal
henvende sig til.
Forlaget Atelier står for der praktiske
og økonomiske. Dee er de enkelte
specialklubber, der udpeger forfatter/
forfattere, så der sikres, at bøgerne
videregiver den største danske viden
om racen.

·------------ - ---.--------------

at gå videre med pasning og pleje,
sundhed og opdræt af karre, sygdom
og til sidst omsorg for den gamle kar.
Bogen er i første omgang henvendt
til de mindre erfarne, men mon ikke
de erfarne også kan finde ny viden og
nyde billederne?

.
1.· DavisCaro11ne

atten

. a{ ki\\ingen
• a\g a( kat • p;sn1;:r tebj;dp • l(o t

• Anatomi Sundbe in' • pc\sp\eje
)\d{ærd Træn g Sikkerhed

... \e katDen ga, ..
Opdræt

. og ple1e
uide til pasning

Komplet g af din kat~-=------

og tilpasser bogen til den danske
karreverden.
Man rar en masse ar vide om alt fra
anskaffelsen af killingen til pasningen
af den gamle kar.

Kattens adfærd
Nøglen ril et godt liv med sin kar
eller karre er en forståelse af kattens
adfærd, så bogen gør meget ud af en
omhyggelig gennemgang, for herefter

NYE BØGER-- ----- -

192 sider
indbundet,
249,- kr.

Der kommer hele tiden ny viden
om kane så derfor er der gode, ar
der kommer nye kattebøger, der har
indarbejder den nye viden om adfærd,
kost, racer osv.
Bogen er meget rilralende med mange
dejlige billeder af karre og air er er
overskueligt sar op i kemaer og
kasser.
Den danske karreopdræcrer Hanne
ieisen (Norsk Skovkar) har oversat
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S eward r
Er meget velkomne, Henve!se:
Lykke Mc1dsen Tlf 57 80 60 .1 l
ema1I: pr ern1e@kat e iub en com
Ste varder honoreres m~d kr. 200,
eller udst.geby~ + frokos

Annoncer/Præmie
1 /1 side kr. 200 -
1/2 side kr. 125.-
Kalalogstr. AS. priser in I. moms.
Annoncer s al forudbe ales til
kassereren, se udstillingsgebyrer.
Annoncer sendes til:
Inge Nord, Lyngby 4, 9370 Hals
Præmier: Jorgen Andersen,
Døjringevej 39, 4180 Sorø

Domme elever
Er meget el .ornne. 1--. • else !:!
Susan Elve, jær tL 3 ·.;92258
webmaster t~katteklul ben.com
eller Kirsten FoldagPr. t11 75 17858
show@katte' lubben on,

kr. 50.
Gr ti

kr. 220,
kr. 250,
kr. SO.
kr. 50.
kr. 300.
½ pris
kr. 125.-

KATTEKLU

Udstillingsgebyrer
Pr. kat
Kuld
Vet./pens., e stra
Avl og opdræt
1 kat, alene i et dobb.bur
Pr. I al/kuld udf.bed.
Kuld udenfor bedømm.

For medlemmer af
Katteklubben
Til salg bur
Avl og opdræt

Dommere der har accepteret
Dortemarie Kaplers, DK, Slh - li
Martti Peltonen, S, Kh,Siam -111,IV
Marianne Roth, DK, Kh - III
EiworAndersson, SAllround
Fabrice Calmes, F, Lh,SLh -1,11
Jørgen Frithjof, S, Slh -11
MaritTøgersen, N, Lh-1
Gianfranco Mantovani, I,Allround
Sirpa Lindelof', S, Kh -111

· Udstillingsgebyret
indbetales til:
Kirsten Ulsø, Hovedgaden 52, 6435

Tilmeldingsfrist: d.29/03-2005 eller ved opnået hal, A~erskov. . ..
dommer- eller burkapacitet. , Giro: 157-6089 inden u_dst1llingen
D eller pa check vedlagt tilmeldingen.
yrlægekontrol Ved betaling pa udstillingen

~egge dage 8.00 - 10.00 ' opkræves et gebyr pa kr. 10,- pr.
attene skal være i bur kl. 11.00 kat.

Åbningstider
Publ~kum - 10.00 - 18.00
Udstillere - 8.30 - 19.00

Tilmelding:
Kirsten Foldager, Lovrupvej 35, 6690 Gørding,
T~f 751 !8584, mail:show@katteklubben.com
Tilmelding kan ske via internet:
http://www.katteklubben.com

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

SUA -Abyssinier & Sornali
Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
Tlf.: 47 10 Ol 44
http://hjem.get2ner.dk/sua/velkommen.
hrrn

SPK for Russian Blue af 1990
Lars Preuss Nielsen
Herregårdsparken 81
8700 Horsens
Tlf.: 76 74 00 72

Sokoke Klubben
AncrteCcderquist
Byagervej 102 K
8330 Beder
Tlf.: 86 93 71 61
www.sokoke.dk

Siameser & Orientaler-Klubben

Inge Gcsna
Peter lpsens Alle 3.1, 1.51
2400 København NV
ru. 38 19 41 62
www.h ttp:/ /home3.iner. tele.dk/lesiam bel
soklink.htm

KATTEKLUBBEN indbyder til lnternatio. a
Racekatteudstilling d. 23. + 24. april 2005 i
KFUM-hallerne, Peter Toftsvej 19-21, 6000 olding,
Tlf 75 52 87 30

Lørdag d. 23/04-2005: Alle racer
Søndag d. 24/04-2005: Alle racerPersian & Exotic Cat Society

Allan Outrup
Berulavej 5
3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 64 68
www.solvkarten.dk

Norsk Skovkattering, Danmark
Anne Køhn
Lundbyvej 4, Oreby
4261 Dalmose
Tlf.: 58 18 58 58
www.norskskovkat.dk

Maine Coon Klubben Danmark
Kure Olesen
Nørrebjerg Runddel 1 I 6
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 93 44 67
www.mainecoonklubben.dk

Europe-Klubben
Charlotte Frank
Midgårdsvej 14
3000 Helsingør
Tlf.: 49 20 19 33
www.europeklubben.dk

Den Hellige Birma
Nanna D. Mikkelsen
Clausholmvej I 4
2720 Vanløse
Tlf.: 38 74 82 78
www.birma.dk

DASK -Dansk Abyssinier & Somali Klub
Lene Bay
Trckronergade 37A
2500 Valby
Tlf.: 26 24 12 84
www.rickingen.dk

Rex & Sphynx Klubben
Susanna Bugge
Kærlodden 7
8320 Mårslet
Tlf.: 86 27 28 19
www.rexsphynxklubben.dk

Russian Blue Klubben
Kun Holst
Finsensvej 6 I, Lrh,
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 33 04 93
www . russianbl uc.dk

Dansk Silver Karteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf.:45810175
www.silverkatten.dk

Dansk Siameser &Orientaler Ring
Trine Pilroft
Nygade 52
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 9G O I
www.dso.dk

Colourpointen
Gurli Petersen
Agcrvænget 25
4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 47 79
www.colourpointen.dk

Bicolouren
Lis Vindex Nielsen
Grønningen 87
4293 Dianalund
Tlf.:58241701 ell.22551316
www.bicolouren.dk

Bengal Association, Denmark
Hanne S. Pedersen
Nybollevej 26 B
2765 Smorum
Tlf.: 44 64 05 95

BB - Burmeser & British Shorthair
Helle Højbye
Skovlundevej 6. Seesr
6000 Kolding
Tlf.: 76 312019
www.bb-klubben.dk

Aalborg Dyrehospital
Tlf.: 98 18 19 11
Dyrlæge l\ lertc Ronn- Landbo

Specialklubber under felis Danica

Ankara Kedi
Barbcra S. Hassenreufel
Kruscmynreve] I 6
9400 Norresundby
Tlf.: 98 17 95 09
www.ankarakedi.webbyen.dk

Info fra
Felis Danica:

Lokken Dyreklinik
Tlf.: 98 99 12 05
Dyrlæge , 'iels Hoffmann Østergaard

Jylland
Bygholm Dyrehospital, Horsens
Tlf.: 75 61 14 44
Dyrlæge GustafValentiner.Branrh
Dyrlæge Peter M. Klerk

Mobil Dyreklinik
Tlf.: 45 81 02 33
Dyrlæge Ulrik \X'esrrup

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

Frederiksberg Dyreklinik, Soro
llf.: 51 83 02 52
Dyrlæge Per Larsen

Fasanvejens Dyreklinik Valby
TIL 36 16 27 00
Dyrlæge Anne Søren en

Sjælland
Den Kgl. Veterinær- og Landbohojskole
ru; 35 28 28 28
Dyrlæge Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge jorgen Kock

PKD Certificerede Dyrlæger,
1 d nnævnre dyrl.q?,er er certificer .dc af

d n Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole til
anning for PKD.

Kattene skal være mærket (chip dier tarovcring)
tg der skal bruge en sa·rlig arres t der er
udfærdig l til brug for resultater. Re ulmer
der indsende til Felis Danica- mærket PKD ,
sc.mning-Po tboks 174. 2630Tasrrup. bliver
100°0 fomoligr arkiveret.

Fyn
Årslev Dyreklinik
Tlf.: 65 99 12 11

Varde Dyrehospital
TJ[: 75 22 09 88
Dyrlæge: Chriscian Mogensc:n
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Værd at vide om:
Stamnavne og
stamtavler m.m,

Hj mmesiden
P.t F ·li~ danica' · hjemrncs ide: www.fclisdanict.
dk linder du mange nyttige oplysninger, Kig
p,t hjcmrn ·. idcn inden du kontakter klubben
- du vil som oftest finde svar p.1 dit sporgsmal.
Du kan bl.a, downloade:

Regler for FI Fe
Regler for Felis Danica
Opdræc og nc:gi~rreringsregler
Ldsrilling (ind- og udland)
Rammer fora, lsradets arbejde.
Srarnnavn
Parring ane. r
randardafraler (købskonrrakr)

Karantæneregler

Stambogsfører
Feli Danica har en rambogsforer, som
udfærdiger stamtavler for hele Danmark.
H 'er hovedklub har en eller flere stambogs
ekrerærer,
Al henvendelse vedrørende starnnavne og
. tamravl r ker ri! egen klubs tambogssekrerær.
Pri r kan læ es under betaling.
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Stamnavn
Blankc:1 ril an ·ogning om sramnavn fas h~s
egen klubs t.unbogssc:krl·t;cr eller pa Fclis
O.mica·s hjl·mmcside, www.fe1isd,1nica.dk.
I D,umurk starter alle nye sramnnvnc med
DK. Der skal indsendes mindst 3 forslag.

1 · - b t:1 af 15 rc:gn ind.Sramnavne ma 10Jesc es ·
mellemrum, men cxcl. DK. Der kan gå op til
2 mdr. inden du far svar. Betaling for sramnavn
skal ske ved bestillingen.
Sumnavner er personlig ejendomog er gyldigt
i 30 ar efter det sidst var i brug.
S1amnavne1 kan efter ejerens dod overtages
af en direkte arving. Derre meddeles Felis
Danica. Hvis ingen onsker ar viderefore
sramnavncr, skues det efrer 20 år.
Er srarnnavn kan slettes, hvis ejeren ikke
onsker al opdrætte mere.
Er sletter stemnavn kan forsr bruges igen
20 år efter der sidst var i brug. Fritagelse for
sramnavn kan RI i tilfælde af, ar du kun ønsker
ar opdrætte er kuld. Killingerne vil så kun fa
er navn amt en evt. farvebetegnelse.

Stamtavler
Parringsarrcsr og srarnravlerekvisirlon fås
gennem egen klubs srambogssekrerær eller på
Felis Danicas hjemmeside www.felisdanica.
dk. I enkelte klubber kan der ansøges om
stamtavler on-line.
Kanens navn må højest bestå af35 anslagmed
sramnavn ind. mellemrum og specialtegn.

Hele kuldet skal stambogsførcs på en gan
og inden kuldet er fyldt 10 måncdc 1: g

r. r·1 3
måneder stiger prisen gradvist, og Fcll, D· '.

a111,a
anbefaler, at srambogsførc inden kuld _ •

et er
fyldt 3 mdr.
Parringsarresren skal være underskrcvc1 afbåd
hankarreejeren og hunkattecJ·eren. Pai·r· e

. . . · 1ngs-
arrest og sramravlerckvisition må ikke kl·1PPcs
over.
Har en hunkat ro ejere med hvert sit stainnavn
skal begge ejere underskrive stamtavle~
rekvisitionen.
Scamravlen skal medfølge hver gang, du
overdrager en killing, ungdyr eller voksen ka t,
uanset om der er tale om salg eller gave.
Første gang en han- og hunkat bliver forældre
skal der sammen med stamtavlerekvisitionen,
medsendes navlebrok arrest for begge for-ældre:
der samme gælder arrest vedr. hvide karre om
de er hørende. Hankatten skal endvidere have
en arrest på normal og korrektplacerer rc~rikler
(kryprorch idartest).
Der kan ikke udstedes stamtavle til katte over
10 mdr.

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse af kat dier
brug af avlstjensre skal i følge FIF<.'. og Felis
Oanica's regler foretages skrift I igr.Af'ralen
skal udfærdiges inden karren overdrage eller
avlstjeneste benyttes.

Afbetalingskøb
Er der truffet aftale om køb på afh:wling,
skal dette fremgå af overdragelsesaftalen.
Stamtavlen skal følge katten, og ma ikke
tilbageholdes som pant.

Stamtavlekopi
Er stamtavlen borrkommer/ødelagr, kan
der ansøges om ny stamtavle via klubbens
srambogssekretær. Der skal medsendc.: en rro
og love erklæring på. ar originalsram1avlc.:n er
bortkommet.

Kønsskifte
Er killingen forkert kønsbesremr sendes
stamtavlen til egen starnbogssekrerær og dc:r
beta.les for ny stamtavle.

Farveændring
Er katten registrer med forken farve, kan den
farveændres efter udtalelse fra en dommer
med kompetence i den kategori som karren
1ilhører.
Har ka1ren endnu ikke opnået en titel kan
den farveændres administrativt p:i skritdig
anmo<lning fra kaLtens opdræner. Er k;itrcn

IO ndr. skal farveændringen forragc.~ afover r , ..
J mer som ovennævnt pa en udsullmgen om .

eller af Fdis Danica's avlsrad ..

Avlsforbud
Pasrempling 'må ikke bruges cil avl" påføre

.- . na"r der sker i forbindelse med udscedelsegrans
afsramcavle. Når først srarnravlen er udskrevet
kan den mod et gebyr påføres Avlforbude.
Dette avlsforbud kan kun ophævt::s ved
skrifclig anmodning fra den person, der har
anmodet om avlsforbudet.

Opdræt afhvide kane
Inden en hvid kat første gang anvendes i aYI,
skal den chipmærkes eller øreraroveres og have
udført en høreprøve hos autoriserer dyrlæge.
Første gang der søges stamtavler skal arresten
medsendes.
Dyrlægeattesten skal indeholde: Kanens navn,
stambogsnummer, chip- eller raroverins
nummer, samt høreprøvens resultat.

Påføring af titler
Ved opnåelse afen tirre!, skal den regimes ho
Felis Danica.
Kun BIV eller højere placering hos killinger og
ungdyr samt CAC, CAP eller højere placering
hos voksne katte kan påføres.
Forfædres tider påføres automatisk afkom
met.
Senere erhvervede titler kan påføn.:s afkommet
ved udskrift af nyt indlæg.
Husk derfor ar I¼ regimer tider i god tid for
rekvisition på stamtavler. Indsend tirclblaJ
samt kopi afdiplomer til:

Annika Hi:igsberg
Røjlehaven 52
2630 Tåstrup

Husk ar medsende frankeret svarkuYerl.
Såfremt der ikke medsendes frank ·rcr
svarkuvert vil returforsendelsen ske pr. efrcr
krav. Har du ikke er titelblad, medsen<les kopi
af stamtavlen.
Diplomer/cetifikarer der ikke har pafon
dommerens navn, skal dokumcnrere. ved at
vedlægge kopi afbedomelsen. der kan spe iclt
forekomme i de tidligere osdande. Mangler
der dato og sred noter da venliosc o0så di:rr •0 0

Annullering af stamtavler
Dør din kat, indsendes sramravlen til Fdis
Danica's srambogsforer, hvorefter sramtavlen
annulleres, Du vil modraoe sramravlen rcwr

0

med påstemplet annullc.:rer.
Husk ar medsende frankerer S\1arkuvert.

Eksport
Ved overforel e afkat til en anden organi a1io11
end Feli Danic.-aSKA.Lderan og om cramb,
der bc rille) genn m egen stambog. ekrer, -r.
Folgendc skal oply c :

Kanen, navn og ~ta.mbog nummer
Kobere!> na\·n o<> adre~se

t'

Ved ov rfor I c til U 'A forlanger CF,\ i Yis e
tilfælde en 5-gl·ncrarion ·rs 5tamaravle eller for
vi e racer cn 8-g..:ncrationt:r ramtavle.
ærmere oplysning<.:r hm fJs hos eg·n klubs

stambog ekn.:tær.
, :tr der er ud redt rramft:r pa en kar. kan
det d:inske ,cambogsnumrner ikke længtrl·
:inven e.
Annuller l·ober og k.tll ·n i Pen on ke, opt..1g.:1
i det dansk regi. r r, skal cr,111, t'r ~.11111 un1t.l\'I ·

indsend ·s til 'gen t.imbog., ·kri:vr, f ,r
ta.rmaden k.111 anv ·n<l.:s ve I <rambo<>~!~1rirw

i D:inmarl.

Import
Har du kul ·n k:ir i udl.rnJ ·t. ,bl t, mt,l\"kn
overf re cil l.rn,k. r:i.m1.11·lc. ti r Ju bn bru~ ·
ka,ten i .1d os t.:1kil!t: !t:n.
D •n ud.:nl:inc!.,1,.: 1.1mr.1, It: .amc rransl-__r
fra sæ!g ·r, bn,l .:ndi:. til .:g ·n ,luhs

1.unbog ,c:'.,rd.rr. Di:r b,t.11 ·, for 11 ,umt.,\'k
0-.' 11dr. [r k.in 'n kol t i L'S,\ dier cc .mJ ·r
l.m I u<li:n for Flh: r ·gi, ;k..il <le 1 utk·nlJn L k.:
stann.1, k \ .rr.: ·· ·arifi.::Lr.:.'' 1h, ud teJL .tfd,l
pag,d lenJ.: Lmd hO\ dor~.111i ,.1rio11.
S1am1.n·l ·ru 1' ·dt :i!"op r,i.:l •ren ,m ·rkl·nJ ,
ikke. [n .3. o.:11:.:r:1til111,,umt.\\ I · er nok. men
onskc: drn,--1. g.::1 ratiu;-i p.1fon den dan I c

1armadc. ;k.;l J ·n uclenl.ind,l- · ~um1.1, le
inJebokJ..: •L ~..:n 'r.1tio 11 ·r.
-t,imc.wkr fo: klub .:r d ·r ikk..: -r m ·di ·m .ir
fl Fe - d,)g mi:d 1111J ,tg ·b-: af ~CCF, CFA c!
Tl . \ - ,an ikke autom:iti<l ov •ni.m:~. l h.:r
rnk ·It c;1mr;1,·k ~bl for.,t go lk ·mi·;; .it" fdi,
D;ini ~·s .wl ml. _arnr i f\ ivbtill:i:ldc .:,uJ · 1
af Fdi~ D.UliL-.i' · furrccnin[?,~llth .ilg..
K:itt, fra klubb ·r d..:r ikl c: c:r mcdl m ,tf Fl h:
bn ikke uJ ·cille for camr:ivlt:n ·1 go :lken I
afavlsr.1der.

Avlsrådet
Feli. Danic,i's ad rad k.tn kont.t 'tt: ·ia F ·li
Danica' s ·kr ·c.cr:

Tom Hoj
Isredg.ide 132, 2.r\'.
1650 Kobenhavn V

D<'r er n ,·ksp liriomdd p.1 mak,imum 3 mdr.

Betaling af stamtavler og registerkort
Beraling ~,:..ncle~ .1lcid cil cgcn klub, kb. n ·r.
JY!v\K, rarr ·klubb ·n og R, · ·.trtc.•n h r
forudbetalin" af allt: ydd er.
Ved b ·taling ~amri<lig n J b . cilling.
me<lsend, da cl c, ellLr . ·opi , f giro- li ·~
b:rnki ndbc.:ral ing.
Alle yde! u, der ik ·e ab t ....lr forud, , -nd... pr.
eftcrkrJ\· mt:d et lk.,p:::dirion ~-b, r.

Priser (ind. moms)
Regi rr.:ring af ul :
0-3 mdr ..1-0 • 1 -o.-
3-6 mdr 1 r. 2 )0,-
6-10 m Ir , r. J(J J.

lmporr. kopi 1.1m1a, l • , . i') 1.-

t .11 ring ·ri ~c.u11ra , ·
(I rn. fan. ·. tl} t inclL ·::) ! r. l 0( •
w1 t;,:r, in !. ') db
8.[.., n. ,t:tmud:. r. 1 ).

lml\'11l·lw ,1Li\ hiL1 bu I
·t't T t -~i~u--rin'.,! kr. 1

0 1h,1:,-:k af J l,,llrhu I.. ,f. 0 -
Sut lll I\ n..................... ,u[),-
Fh l' liti !l~~.: .

I ~u·.u tæucr ·gier
l'11.1ukt din Ju: 0r l'h, i: :c.r, '1 .ir .11

r.~·nLr ..:rJ~ ( ~-, ~ ik· I it ~-
Fcli · D.,,1:, .1·, 1 :\r.mr., n"l ut ·mn ,:,,, '-• ,i,l,t
re, id.:r,1 J.9. juni_ l'J . ".- .· .. i. , ·,b
0:.. 1 i ~t h · ..:t n1 ... ,ilL \\ . \ .f~lt., ... , l ... 1.! ~

Oi~ipltn.:·rn . tiet er .\b::m 1: r .tik.
'L1~..:ru\.:r1Hc. ll,m111.. ·.it"l.lu ,·, iUn,l.:rl·,·li
Dni~.. lul 'L1icl , til:

fom t oj
~1 lg.·d..: I. 2. 2.n.
lG50 .'ub ·nlrn n

l'uh·rte nu·rk..: :
·· )i i'-i J!in. rn 1.. 1

'"L1s,:r ~k..1! '-, ·r' ~arifdi~,~ os~ ~-<"1flllh"k 1c.- ,, ..)
,kal ·...IL-~~-' ·, k'..1~, ·<i'. r p.1 ! . 2 -o.- p.1
ht:d... dk-r p,i,,, 1111 , i,n · 11~.

1\bn c1 , 1..nn Ir·. al J-.1 tor k flc~t, ,.t~•,_r
, il \'.l'r' ·r for.dJ, -S:ri~t [>J ,J :ir.
Di,i ·iplin, m t \ nrt kit kun l dun lk- ,krifdig,'
I l.1» ro, <lcc er ,·io-ti 11 l0r kl.1.r n I h:in ll1ng."';;::o :-,-., ~t"' :"' ...

at p,11 l 'I m·~ in<ll.c" er dokumenter ·t. lig. ·l ·de,
. kriftligr.
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Pi"": 1'--.h,. J. ;mtJiti n D\'\ 1
. t:cr: 1\-lr.. R.i -.t 1\ndtiukL, i1.:i ·n<::
lmbJ,t..: .n.tk:idt
bub,M · .1 .1ninul.lt
"\\ w.kat ·-.It

Ltau ·n {IX)
Lithnanian l;dirllJlog) \. 1u 1ion I ub c ·
- LF\ li .1'l.

,\. ~t.:lll' 1J ,G
l l'.-.1000 · .,un.',
~l :.:l/ l .t : '".5-0 t.! i~ ! -

I,,:+ i23 11J2 ',. ·.,
Pr,·,:, !t,. 1 C 1h
,·L;.i: ~ r <._;_ /.url'11h

Li •cLtcn;.tcin (fL)
Ari~tOC,tl
C~1ll):l[ 5.
·I -'J-11) '- fo, ..:i.

Letland (LV)
at an i ·r Club., .. , Ki, tio1 • CF<

,\,t'·llij.b H1h.1 i~ 2:
LV - I o--c Hi!~l
l~I: u-1 ~_ I 2t)-2
et:: .'717-21, l-1

cl~ .t~• l 1;,•.1.h
, \\\\ d;_,1.h
!\..:,· \ Ir . L.11m.1 \ ,nL

, r· ~ tr. Zigtil ! t t"J·,
.\ !1 . l'i ubJ ! 1pi ka
l.t.imJ. ,.._:n 1~ ,i' .1.l 1, . ·1
Ti:l/ ,-.1x: t ~. l - ~2·t~H).

Italien (I)
Associazjone azionale Felina ltalian.i
ANFI

ia Groppt:llo 12
1-10138 Turin
li:!:➔ 390 11 434'1627
Fax: t-390 I l 43324-9
Pres: ~-Ir. M. Onino
Sc.: r: J ! r. D. Oom:tnlich
mara11<>oni.cri,ci:rn,1(! iol.i1
\\WW.:tnfit;ilia.ir

Kroaåen (HR)
Sa,·ez Fclinolo khi Dru .n l fn a1 kc.:
VinograJ ·a _
Hl'-l.1gr ·) 10000
T·l:+3 - , . 6t!.9
E1x: +. -

Pr·,: \,tr~. \ . i1n,1r-l' c.:,,·ti...:
, rirn.1r(i'nc .hr
·-:..:r: .\ 1r,..\. L opoll!(l\ i

Israel (IL)
Israeli Cat Asso ·iacion - AMlL
I3rinit1k.i r.
11.-Rislton- l c:Zion T2Y)
Td: +97 _ .' %t\78lL
F.t,: + 72 _ 5 32111
Pr.:~: Or. L 11:1 Pn:i. lcr
kn:t ,, in! ·rn ·c-z,1hav.ner

Ishnd (IS)
V~'TljJket ir, kat ar:l:krarF~laø f~land 'Kl
Fr:iU.1 tig l-1
I -10 I Rc.:ykjJdl·
"Id:+.)- ·I 5 8 0:0-1
r.1,: t.1'i-1 - :· o:o4
Pr-:: .\Ir. \brr innTr~·gg,.1 011·1:iu,..:n
Vi ...:prc.,.:t\l·.H lga,\nc1r:·(ocir
kynj.1k ctir ,Lk'ynj,tk ·rrir.i
w\\w.kynj,il .:nir.i·

Hvi<lc:n Lind (BY)
Fdinol g
Los,>i~ ,i tri!.:r. YJ- I-327
BY-2200')0 .\ lin,
'fi:1/F.t, : •r, 1726 l 'FG.'
Pre,: Dr. _·. · ,iljJro\ J

Mundik.-it
[r c:rl~tra:J.t l 2
!'-!L-9(i➔' CR, lur1tt.:nd,1rn
T.J: __:q ::; 06 T. :s
F.1 ·: ...5 ! 59, (, _-649
Pr•_: .\ir~. P_ul1 ,-.in <L \X'ijn~:1,m
, ·er:.\!:-. G. fj.:.:rJ nu
-how;@mun ik.iLnl

''"''''.nH dik.11.11

Holland (NL)
Felikac
Mir6straar 12
L-1328 J Alm\.'.re

Te!: +31365379123
Pr' : i\lr. R. E. J" n en
:c:cr: M~. Lonn 'b: v;i_n H,1. •Ir
lonvanh,L eli@zo11n.:r.nl
www. dibr.nl

GrækenJand (GR)
Feline Federation ofGreece
Polyklcou 2
GR-11636 Atht:m
Tcl: d0 2 I 0902130_
Fax: +30 2 109011038
Prc: : Dr. f\. Ka ramoniri
ecr: Mr. Frideriko ·rr ·ckcr
frideriko· .. treck -r@'1siemen·.com
w,vw.ffgr.org/rn

Udenlandske
FIFe klubber

Frankrig (F)
Federation Feline F,anCraise - FFF
75 Rue Claude Decaen
F-75012 P:tris
Td: +33 1 46282609
Fax: +33 I 43424309
Pres: Mrs. Lys iane Ch:n allard
Seer: Mrs. S. Arelli
www.fffdine.com

Finland (FIN)
Suomen Kissaliitto ry - SRK
Inkilanmaenkaru 23 B 23
FIN-70340 Kuopio
Te!: +358 1726199878
Pres: Mrs. A. Paloluom't-Sundholm
Seer: Ms. T. Rasanen
sihceeri@kissaliitro.fi
www.kissaliino.fi

Estland (EE)
Felix
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Tel: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 6709747
Pres: Miss J. Truusa
Seer: Ms. 0. Komissarova
laima@hor.ee
www.felixclub.ee

England (UK) - Forelobig medl.

Felis Britannica
Office of rhe General Secrerary
4 Bognor Drive
Herne Bay
UK-Kent, CT6 8QP
Tel: +44 1227370410
Seererary: Mrs. Helen Andrews
helen@abfababys.co.uk

Argentina (ARG)
Asociacion Felina Argentina - Af-<A
Av. Belgrano 2694, I 0° piso, ap. C
ARG-1096 Buenos Aires
Tel/Fax: +54 11 49431305
Pres: Ms. Amalia Peirano
Seer: Ms. Maria Ines Bianehi
asoe_felina_arg@ciudad.com.ar
www.afa-argentina.eom.ar

Betaling
Betaling sker altid ril den arrangerende klub.
Beraling kan normalr ske på udstillingen mod
gebyr. Alle katte, der er opført i kataloger er
forpligtet til ar betale udstillingsgebyr.

Udstillingspriser ind. moms
Pr. Kar kr. 220,-
Pr. Huskar kr. 220,-
Kuld kr. 250,-
Veteran, pensionist hvis de også
dømmes i deres respektive klasser .. kr. 50,-
Avls- og opdrærs klasse kr. 50,-
Avlskåring kr. 50,-
Farvebedømmelse
(meddelelse ved rilmcldingen) .... kr. I 00,-

Vaccinationer
Kane, der udsrilles i Danmark og i udlandet,
skal være vaccinerer mod karresyge og karre
influenza.
Vaccinationen skal min. være 15 dage og højest
1 år gammel.
De enkelte lande har forskellige veterinære
bestemmelser vedrørende indrejse.
Få yderligere oplysninger i god tid, enten hos
din dyrlæge eller i Fødevarestyrelsen (33 95 60
00). Du kan ligeledes finde informationerne
på Fødevarcdirckrorarers hjemmeside: www.
foedevaresryrelsen.dk

Udland
Tilmeldingsblankeirer til udenlandske udstil
linger rekvireres hos og returneres til egen
klubs udsrillingssekretær udland.
Der snbefales ar fremsende kopi af tilmeldingen
direkte til den arrangerende klub.
Udsrillingsgebyrer skal betales direkte ri! den
arrangerende udenlandske klub og ikke til
egen klub.
Betalingen kan ske med international giro
ind beralingskorr, eller med de lyserøde
gireringskort - hvis man har poscgirokonro.
Nogle udenlandske klubber har samme
ordning som i Danmark, hvor man mod
er gebyr kan betale ved indehede på selve
udsrillingsdagen.

Ønsker du ar kobc en ar de øvrige FII~e
kokarder koster de kr. 1 50,- som betales forud
hvorefter kokarden bestilles hjem. '
Kokarder: EC, EP gratis. GIC, GIP, IC, IP
kr. 150,-

75 x 60 x 60 cm
150 x 60 x 60 cm

Burmål:
Enkelt:
Dobbelt:

- Kun kane med halsnummer bliver
bcdomt.
Afri e en kat i dyrl.cgckonrrollen,
skal alk kane fra samme ejer
hjemtages.

- Kane ud rilles pa udstillerens egcc
ansvar og bedes venligst transporterer i
lukker ka · ·e til udstillingen.

- Ingen katte må forlade udstillingen før
det officielle lukketidspunkt.

- Kattens kløer skal være klippede, for
kanen ankommer ril ud tillingen.
Hvide kane skal fremvise høre
certifikat.

- Dommerens afgorelsc er inappelabd.

- Der er forbudt ar dryppe kattens øjne
med det formål ar fa kattens øjne til ar
blive srorre.

- Killinger og ungdyr med klippede
tænder ikke kan opnå Excellent.

- Vandskål, grusbakke, burgardiner
m.v, skal medbringes. Grus forefindes
pa udsrillingen.

FIFe-kokarder
Hvis din kat bliver Europa Champion
el. Premier ar du en graris FIFe kokarde.
Medbring de foregående 8 CACE/CAPE
cerrifikarer,

Værd at vide om:
Udstillinger

Praktiske oplysninger ved udstilling
Fdi Danicas amt FIFe udstillingsregler er
gældende.
Bekræftelse pa tilmelding sendes til udstillerne
ene t 14 dage for udstillingen.
Modeager du ikke b kræfrelsen, kontaktes
arrangerende klubs udstillings ekretær, Husk
ar vedlægge en frankerer svarkuvert.

Indland
Tilmcld ingsblanker r kvireres hos den
arrangerende klub ud t i llingssekrer.ur
1)g send s ril den arrangerende klub.
Tilmeldingsblankcrrcr kan og a downloadcs
fr.1 F li· Danica' hjemmeside; www.fciisdanica.
dk og fra hov edklubberne hjemme ider.
Oply ninger om ud cillinger fas ligeledes
hos den arranger ode klub kasserer og ikke
til en ecen klub. Sid re rilmeldinzsfri l til., t:,

ud rilling r varier (ca.2-4 uger fi r). Sporg den
arrangerend klub.

Al cilm lding til ud rillinger i Danmark ~k 'r
til d n arrangerende klub mens tilmelding
til udstillinger i udlandet sker g .nncm eg.c~
klub.
Klull ernc har rypisk en ud 't illing., s ekrcrær
indland og en and 'n til udland. Kontakt
derfor den ··rigtig/· ud. tillings cktær,
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,\ 1l ·iatia Fdin:1 Ro111.,r - ,\[·
.., r. \\ i.in, •1r. 2
\[', 22. 1..d (1" I
RO-l'u h.1r,
11.l ,() _ i c,::-o,: i ,
t'. , : + ( l _ ! I ! (li) ' - ;

i'r ,: l k Da1 '1►i-:11
I~ li:1 u ,m.rn.a n .h)

Malta (MLT)
S.1,,innah,
Triq it 'forri 1.1 Kenun:i
. 'adur, DR I 02
Gom, .\lalta
lcl: +rG 21 -G 52
Fax: +3~6 2155 1490
f>rc itknr: ~lr. Andr ., !for; ·:u,lon.1
• e ·rct.1ry: :vi :--:adin • C1chi.1
k:11rnansfi orbit.11 ·t.rnt

Rumænien (RO)
Fe<ll.'ratia Felina Rom:in. - FFR
B-<lul Rcpubli ·i..:ii n:-. I ap. -
RO-1900 Tirni.n:u-a
1i I: 10 -,, --6GG'i.1
F.1 ·: ----10 25629_0_
!'re : Dr. Or.m.1 ~ 1. l':11 .
• • T: .\Ir.. L \11.hknmi i

I'·bui.1-f,lin.•("~o.rn
,.,n J ·,L•r"1 ;:1-1· r ,u.f:0.r >

Cypern (CY)
Pancyprian : .\\,o-.:i.uion
P . Bo.· 26-, -
CY-16 °0. 'icu,i.,
Td: -Y)- 99-1rJ.3'i-12
Te!: -'-:35- _2,-.;-:-<,
Pr·,: b. Ltn· ~ -or~im

Bulgaria (BG)
Nacionalna Federacia po Fclinologia -
NFFe
65 Kozloduy tr.
1202 ofia. Bulg,1riJ
Tcl: +359 2 310Gli9
Pre : 1 Ir.. K mcli:i Bo ,ilkon
Vice Pre,.: .\1r. h·;mk.1 Gcr.t. imov,1
Tnr. se r.: !'vir. Hri to_ im ·011<1,

nffe@:ib,.bg.

Klubber som er w1<Jcr
pratonage(optagelsc) i FIFe.

Liccl1l(:n tein;rra. ;c 126
A-1090 Wien
Te!: +43 I 3 I 96423
Fax: +43 I 3106-40
Prt>: Mr. H. tcinhJu -r

hcrbcrr. reinhau cr(i_i- •h •!lo.ar
www.oc.:,·ck.at

Osterreichischer Verband fur die Zuchr und
Haltung von Edelkaczen - OVEK

Østrig (A)
Klub der Kaczenfreunde Osterreichs - lG(O
Castellezgassc 8/ l
A-1020 Wien
Tel:+4312147860
Fax: +43 l 2120697
Pres: Ing. K. Preiss
Seer: Mrs. Monika Peikert
office@kkoe.org
www.kkoe.org

Serbien & Montenegro (YU)
(lidligcre Yugosl.1vicn)

Felinology Association Belgrade - FDB
Buiorcaninova 12
yU-11000 Belgrade
Tel: +38 I 113 l 86822
Prt>s: Dr. Olga Maksimovic Mihajlovic,

DVM
Sec: Mrs. Una Srankovic
unal 980@eunet.yu

Td: +380 442352662
. 380442342874Fax:+
vdescar@ukr.nt>t
Seer: Mrs. Irina Vybranets
bicov@inbox.ru

Ukraine (UA)
Ukrainian Felinology Association
Box 112
UA-01030 Kyiv
Pres: Mr. Vadym Sewryn

Tyskland (D)
i I. Deucscher Edelkatzenziichter-Verband e.

V. - 1. DEKZV e.V.
Berliner Strasse 13
D-35614 Asslar
Te!: +49 6441 8479
Fax: +49 6441 87413
Pres: Mrs. W. Sanler
dehv@t-online.de
www.dckzv.de

Tjekkiet (CZ)
Cesky Svaz Chovatelu
Maskova 3
CZ-18253 Praha 8
Te!: +420 2 84683440
Fax: +420 2 8468 I 45 I
alicc.kocky@volny.cz
Pres: Ing. B. Mahelka
mahelka@kockybrno.cz
Seer: Mrs. A. Simkova
seketariat@schk.cz
www.schk.cz/ schk

Sverige (S)
Sveriges Kattklubbars Riksforbund -
SVERAK
Åsbogaran 33
S-50456 Borås
Te!: +46 33 l O I 565
Fax: +46 33 l 00899
Pres: Ms. A. Sjodin
Fax: +46 31 921096
sverak@svcrak.se
www.svcrak.sc

, Spanien (E}
Asociacion Felina Espanola - ASFE
P.O. Box No. 2080
E-15080 A Caruna
Td: +34 981631785
Fax: +34981130713
Pres: Mr. Juan J. Alvarcx
Seer: Mr. Francisco Corrizas
sccrerariaasfe@yahoo.es

1 hrrp://asfe.net

ZFDS
Gasilsb 2
Sl-3000 Cdjc

' Tel/Fax: +386 3 5452052
Seer: Mr. M. Rumpf

Schweiz(CH)
Federation Feline Helvetique - FFH
Biinracher 22
CH-5626 Herrncrschwil-Sraffcln
Te!: +41 56 641061 I
Fax: +41 5606410614
Pres: Mr. Alfred Witrich
a.wi1rich@ffh.ch
Seer: Mrs. Eva Wieland-Schilla
wieland-schi1Ja@bluewin.ch

Ruslland (RUS)
Tue All-Russian Cat Club Association -
ARCCA
Box 3715
RUS-350089 Krasnodar
Tel/Fax: +7861 2614573
Pres: Mr. Vladimir Sidorov
Te!: +7 812 1358897
Presidenr@FIFc.ru
Seer: Mr. Boris Lupan
GenSec@FIFe.ru
www.FlFe.ru

Portugal (P)
Clube Porrugucs de Fclinicultura
Rua Faria de Yasconccllo. N. 4 r/c Df'
P-1900-207 Lisboa
Tcl/Fax: +3512 l 8470664
Pres: Mr. joåo da Silva
jonoronha40 horrnail.com
www.cpft>liniculrura.wcb.pr

Slovakiet (SK)
Slovensky [8) zvaz chovarel'ov
Krfzna 44
SK-82476 Bratislava 2
Te!: +421 2555705034
Fax: +421 377721039
Pres: Dr. Son Va Ivankovå
Td/fax: +421 37 7721039
snowblindness@sronline.sk
Vice Pres: Ing. Anna Hradickå
Tcl. +421 903901560
ahr mpobox.sk
Sec: Dr. Viera ipc' ovå
Ttl. +421 2 55575034
szch.secrerariat@stonline.sk
www.macicka.sk

Slovenien (SI)
Zveza felinoloskih drustev Slovenije -

w,, v.shkrp.ncr
Pres: Mr.~ ojcic h-Albcn Kurkowski
prcidcnr@'shkrp.net
Seer: Mr. i\ Lirck Dcbski

, sccrctary II shkrp.ncr

Polen (PL)
Stowarzyszenie Hodowcow Korow
Rasowych w Polsce - SHKRP
ul. Burgaska 2/4
kr. Poczr. 80
PL-02-919 \X'ar zawa 76
Td: +48 226356078
Fax: +48 226356089
info@,shk.rp.nc:t

. orge (N)
[orske Rasekartklubbers Riksforbund -

• TRR
Cappelen gate 13
:--:-3015 Drammen
or:

PB I 059 - Bragernes
• 1-3001 Drammen
Td: +47 32898200
Te!: +47 32896923
Fax: +47 32896925
Pre : Mr. Johnny Skjolås
ecr: .\Ir . J. Lund
nrrf@onlinc.no
www.nrr.no

Mexico (MEX)
Asociacion Felinofila Mex:icana A.C. -
AFEMEX
C ro del O1a1e 20 Col R de Terrero
1EX-0-:i310 Mexico D.F.
Td: +-2 5 6875619
Tcl/Fax: +-2 5 -543-75
Pr· : Dr. .\ t. A. ierra
c r: .\1 . L. A. Ordonez
msierrab@:hotmail.com
hrrp://mx.geocities.com/afemcx/

Mal ) ia (MAL)
Kelab Kucing I lala) ia - 1cc
l.ot 12-1 R
jal.m Sungei Sekarnar KJjang
~ l l --'1300 elangor DJml Ehsan
Tel/Fa.x: +60 3 s-. 6&¼08
Pr ·~: ~ l r. J .• ham
: er: Mr. Rosly Jonoh
Karlru h ,1 trn.nct.rny

Luxembourg (l)
Lux Car Club - LCC
B.P. - 2l
l --0 l lux ·mhourg
T·l:+.-2.-:-1-c9
Fax: +_,:;2 26r -l030
Pr·: :--.t~ ~1. F. P)hl
Td: +3';2. -1 "'69
: -r: . 1 r. ~ 1. : rrra
, ·1.:bpl.u~1.pt.lu/lm.c.u/
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FIFe's Udstillings
kalender 2005

D,\R. l'
JYP \I'

DARAK

JYRAK

JYRAK
RACEKA·n·EN

KATTEKI. BBE;\/

yborg
Lolland-Fa! ter

pc ial how for Birm:i

December
Kob ·nfm n (!'<uio1ul)

R.AC : K.\'l IT. :

November
6 Ko nharn
19-20 Hj,tllaup (_ ccrr.)

Oktober
22-23 Hor ens

August

7 Kobenhavn

September
3-4
25

Juni
25-26 Krusa (2 cc-rt.)

• F1pr nil d
• -n ethop
• Nem appl

JYRAK

RACEKATTEN
Maj
22 Hårlev

19-20 Assentoft (2 x 1 dag)
Stadionvej 41, Assentoft,
8900 Randers
Lortl{{g: Katg. I, III, IV, Huskat og
special show for British Shorrhair.
Soll(/ng: Karg. II og Special Show for
Norsk Skovkar.

Marts
5-6 Herlev (2 cerr.) DARAK

Herlev Hallen, Tvedvangen 198
2730 Herlev

April
23-24 Kolding (2 cert.)KATIEKLUBBEN

KFUM-hallerne
Peder Toftsvej
6000 Kolding

s
s

D

N

I
PL
s

LV
s

cz

CH
JYRAK

N
s
s

DARAK
D

EST
N
s

cz
FIN

s
A
F
s

F
D
PL
s

FIN
A
N

August
6-7 Orkanger"' (2 cerr.)

Karlstad'"
Uppsala"' (2 x 1 dag)

7 København
23-14 Flensburg* (2 cerr.)

Tallin'" (2 cerr.)
Kristiansand"' (2 cerr.)
Yarberg* (2 cerr.)

20-21 Usti nad Labem"' (2 cerr.)
Vanraa"' (2 cerr.)
Våsrerås (2 cert.)

27-28 Telfs* (2 x 1 dag)
Vienne
Borås, Scan.Winner Show

September
3-4 Neucharel (2 cerr.)

Nyborg* (2 x I dag)
Parma"' (2 cerr.)
Wrodaw (2 cerr.)
Eskildcuna"
Helsingborg (2 cerr.)
Pireå"' (2 cerr.)

10 Drammen"
10-11 Zliv (2 cerr.)

Asslar (2 cerr,)
Riga"' (2 cerr.)
Goreborg"'
Odessa (2 cerr.)
UKR

17-18 Kuopio"' (2 cerr.) FIN
Osijek (2 cerr.) HR
Milano (2 cerr.) I
Bratislava (2 cerr,) SK
Kufstein"' (2 cerr,) A
Bergen" (2 ccrr.) N
Linkoping" (2 x 1 dag) S

18 Sciedam* NL
24-25 Wien* (2 cerr,) A

Menton (2 cerr.) F
Vesc-fold (2 cerr.) N
Kristianstad (2 cerc.) S
Borlånge* (2 x 1 dag) S

25 Falster* Racekatten

Andorra b Vicllc (2.cerr.)
23-24 Weil am Rhcin· (2 ccrr.)

Sopor.. (2 ccrr.)
Stockholm"' (2.cerr.)

30-31 Helsinki* (2 ccrr.)
Oberwarr* (2 cerr.)
Porsgrunn (2 ccrr.)
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NL
RacekattenHårlev"

Riga.. (2 ccrr.)
Pruszkow'" (2 cerr.)
Lund" (2 cen.)
Trollharran.. (2 cen,)
Fribourg' (2 ccrr,)

18-19 Usti nad Labem (2 ccrr,)
JamsaA (2 ccrr.)
Biassono (2 cerc.)
Oslo"
Uppsala"
Kalmar"

25-26 Kruså"' (2 cert.)
Yalrice (2 cerr.)
Andorra (2 cerr.)
Tromsø (2 ccrt.)
Arendal .. (2 ccrr.)

Ostrov n/Ohri (2 cert.)
Rheinberg"' (2 cert.)
Tallin (2 cm.)
Tampere"' (2 cerr.)
HarstedA (2 cerr.)
Orcbro
Krakow (2 cen.)
Sund!>-vaW (2 cert.)

11-12 Kirzbi.ihl"' (2 cert.)

22

Suzzara" (2 cert.)
loren. kog (2 cert.)
Osrersund (2 ccrt.)

27-28 Malmø, generalforsaml. F!Fc

Bcverwijk" (2 cerr.) NL
Moskva~ (2 cerr.) RUS
Sr.Petersburg.. (2 cert.) RUS

21-22 Urnea" (2 ccrr.) S
Goteborg (2 cerr.) S
Sr.G:tllen-Animalia"'(2 cerr.)

Maj
6-7 Keszthcly (2 ccrr.)
7 Jonkoping

Bollnas
7-8 Ni.irnberg (2 cerr.)
14-15 Mo r(2ccrr.)

Cagliarl" (2 cerr.)
Bodø" (2 cert.)
Stockholm"
Zagreb (2 ccrr.)
Lodz" (2 cerr.)

juli
2-3 Oulu" (2.ccrr.)

Bielefold .. (2 ccrr.)
Kri tiamund· (2 ccn,)
Karlstad· (2 ccrr.)
Zug1 (2 cerr.)

9-10 Hønfoss· (2 cen.)
Giivle1 (2 x 1 dag)

Juni
4-5
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CH
FI

NL

F
s
s

SK-CZ

I
s

PL
CZ--SK

L
CH

Katteklubben
FI

ur ec" (2 cerr.)
TurkuA (2 cerr.)
Bergen· (2 cerr.)
\X'ar aw
H radec Krålovc

9-10 Sunnmore" (2 cert.)
Våsreras" (2 ccrr.)
Torino" (2 cerr.)

IO Luxemburg
16-17 Crornirz" (2 cert.)

andne • (2 cerr.)
c. Marcellin

Boden" 2 x l dag)
Gereborg" (2 cert.)

23 0 rrava m.Zilina
23-24 Kolding" (2 cert.)

9

April
2-3

arts
Koln" D

-6 Koln • (2 '.\. l dag) D
Fraucnfcld • (2 crr.) CH
Ri~a' (2 -rt. LV
7-tgreh (2 cen.) HR
~taln,o S

6 Herlev * DARAK
Hauges und • N

12-13 Prag (2 zerr.) CZ
:\1.rr. Di Carrara " (2 ccrr.)
Oslo· (2 crr.)
Stockholm • (2 x I Jag)
Belgrade (2 n.) YO

19-20 Assentofi • (2 x I dag) JYRAK
Linz (2 ert.) On:k A
Monrelimar (2 ccrt.)
Trondhelm" (2 ccrr.)
Opole" (2 cerr.) PL

26-2- Br ::-cnz' (2 cerr.) KKO A
Clunv F
Uddevalla ' S
irockholm" (2 cerr.) S

27-28 Ccnro" (2 cert.)
Arnhem (2 cerr.) Mundikar

Helsinki' (2 cerr.)
Askirn"
Rorne" (2 cerr.J
Stockholm'
su-tein· (2 cen.)

24 Zilina m.O rrava
Zoererrncer"

.30-1 Dierikon· (2 cerr.)
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SIKRER KATTENS FREMTID OG GIVER
DEN BEDST MULIGE VÆKST

Hos k.urc bryder de blivende tænder frem
efier ca. fire måneder. Væksten fortsxttcr.
men i er langsommere tempo. I denne fa c
styrkes killingens knogler, og dens muskler
udvikles.
KITTE 34 - kroketternes srorrelse og
konsistens er tilpasser frcrnbruddcr .1f nye
urnder, foderet sikrer en stabil vækst r.ikkc:
være den korrekte rnvngdc af calcium.
vitaminer. proteiner al' hoj biologisk værdi
samt andre essentielle crnærini;sstoOi:r.

••j:Ll -
ROYALCt..N\N
f lttiL UUTU\llOH

.

ROYÅ~t..
r c r r u e t-lUlllltlON I

Det første komplette foder, der specielt er
tilpasset killingens to vækstfaser

Æ.ldre killinger
(4~12 måneder)

I denne vækstfase, der kendetegne., ved en
intens va-ksr. har killingen et skrobcligr

immunforsvar og er fohomt fordojelsessystcm.
Mælket.enderne bryder gradvist frem.

- minikrokcner er binde
i konsistensen og lem: :11 oplose. Foderet

indeholder mannan-oligosakkarider, som ,_,..,",_
medvirker til al forstærke immun

Iorsvarer, og en unik blanding af fibre og
essentielle fedtsyrer (herunder om<1P 3),

som bidrager til a1 optirne
fonlojclscssikkcrhcdcn.

Som de øvrige produkter i Feline Nutrition·serien forhandles BABYCAT 34 og KITTEN 34
udelukkende hos dyrehandlere og specialbutikker

Fl::LlNE NUTRITIO

Forbrugerservice
89 15 35 55

www.royalcanin.dk


