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Kære læsere

Felis Danica har afholdt sin Plenarforsamling i 2005.
forhold til tidligere år skete der ikke de store ændringer.
Et forslag blev dog vedtaget, som måske kan være med ri!
at ændre lidt i den danske katteverden.

Fra 2007 udvides Felis Danicas Forretningsudvalg, så det
kommer til at bestå af to repræsentanter fra FD klubber

+ en formand. Så næste gang, der skal vælges formand til Felis Danica, kan dette ske
ved en urafstemning blandt hovedklubbernes medlemmer.

Kandidater til formandsposten kan opstilles af enten klubberne eller af 30 medlem
mer afhovedklubberne! Hvis der opstilles mere end en kandidat, skal valget foretages
ved en urafstemning blandt alle hovedklubbernes hovedmedlemmer. Samtidig bliver
det indføre, at formanden for Felis Danica maksimalt kan vælges i tre perioder (6 år).
Så skal der vælges en anden.

Formanden har fremover kun stemmeret, hvis der blandt klubbernes rcpræ cntantcr
er stemmelighed.

Jeg tror denne ændring vil virke styrkende på FDs rolle. Formanden vil fremover
helt kunne hellige sig Felis Danica og ikke samtidig skulle være klubrepræsenranr. Jeg
tror det bliver til gevinst for os alle.

Derudover blev der kun vedtaget yderligere et forslag, der skal frems 'tres ri! FIFes
generalforsamling. Det er et forslag vedrørende Burmesere og problematikken med
sølv. Forslaget var udarbejdet i samarbejde med bl.a. BUR breedcouncil, men blev
ændret i sin ordlyd på Plenarforsamlingen.

På dette års forsamling skulle vi også tage afsked med Dorte Kaae. Dorte har efrer
mange år i FU ae hellige sig sin dommergerning og hjemmefronten. Jeg vil gerne på
Felis Danicas vegne takke Dorte for det store arbejde, hun har ydet for kattesporten
i Danmark.
Samtidig tog FU også afsked med Kirsten Foldager, som også skal have en tak med
på vejen.

Nye i FU er derfor Jørgen Jensen og Susan Elverkjær, Susan er samtidig blevet
valgt cil vicesekretær.

Som noget af dec første det nyvalgte FU har arbejdet med er, at vi onsker at de
finere hvad Felis Danicas formål er - hvad er dec FD skal rage sig af? - hvad er den
fællesopgave FD har? Når vi ønsker ae få defineret dette hænger der sammen med ae
der er et generelt ønske om ar uddanne opdrættere og give nye opdrættere den bedst
mulige start op deres opdrærsliv,
Der kræver opdrærskurser, seminarer og andre tiltag, men også en Fælles forståelse af
hvor er der Felis Danica er på vej hen.

Medlemmerne i hovedklubberne kan derfor se frem til flere FD arrangerede op
drætterkurser og er fælleskursus for medlemmer med nye stamnavne der afholdes
min. 2 gange årlige. Hvad der derudover kan komme på tale vil kun riden vise.

Felis Danicas Jubilæumsudstilling er nu blevet fastsat ril den 20. & 21. maj 2005
og kommer cil ar blive afholde i Fredericia Messecenter / Dronning Margrethe Hallen.
Her har vi lejet en hal på op til 4000 m2 hvor der bliver plads til en stor og fesclig

udstilling.
Udstillingen bliver en 2 cerrifikatudsrilling og det er beslutter i FU ar der også skal
udtages Bedst i Racen (BIB) for alle racers vedkommende. Lørdag aften vil der blive
afholde en jubilæumsfest, hvor udstillere og andre vigtige deleagere i karresporten kan

deltage.
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Kommende udstillinger i Danmark
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Ti teleager

Boganmeldelser: Klikkertræning af katte.
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Leder ved Felis Danicas formand
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Specialklubsiden
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PKD certificerede dyrlæger i Danmark
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Srarnnavne og stamtavler
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Holland's Internationale Norske Skovkatteudstilling

Urenlighed hos katte

Felin Infektiøs Perironiris (FIP)

Ny specialist i øjensygdomme hos dyr.

Det er bare løgn!

Tidlig sterilisation af kat.

AIDS hos katte.

Gensidig tolerance og respekt.

Om persersoignering - noget af en prøvelse.
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Huskat nr. 2 - 475 points
Tr Id 'pil ·g:11Jcn ·s up.::r 1'.ill ·r '11 Ka
fodt I. 05.09.1999
Opdr. c'1 Ejer: ! 'iki..: PJIT)

Huskat nr. 3 - 425 points
(Rul!·) Mari· Mogcn · ·n frk.
foJt d. 01.0 '.-002
Ejer Lene M·11th w,

Veteran/pensionist nr. 1 - 500 poin s
EC Kikicat I ·cinl Dr ·am,\ c:n er
EXO as 03 22 62
fod1 d. 30.03.1997
Opdrætter L. · J. :.1ik a US \
Ejer Li. a 1 loj

Kastrat nr. 4 -
484 points

Juvida Schøns
Balou, PER c 03
fodtd.17.05.2001
Opdr. I lcnrik
Sch.onbcck
Ejer Lilian Larsen

Kastrat nr. 5 - 483 points
Falsiria's Clcrncrue, IA a
fadt d. 02.11 .200 I
Opdr. & Ejer: Lon • Ebb ·s' 1

Kastrat nr. 6 - 482 points
Backkaras I ora. Bl g
fadt d. 09.05.199..J
Opdr, Marv Bu ·k
Ejer '.\anna , Flcrnn !:1g likkcl- •n

Kastrat nr. 6 - 482 poi ts
F.P Star: d's Robin. xro ;i 22
fodt . -9.09.200..J
Opdr, \ n.; Kohn
Ejer Merte B. Rnhm

Kastrat nr. 8 - 480 points
GIP sn, c: Clou I Fci,, Jub: 1u.
FO n. 21

rodt d. l ti.W.200,
Opdr. Jette ;\a: !Jtb..'r.
Fjer Poul Ki: irulf

Kas ra nr. 9 - 478 points
IP Kit.iras D. rio . rcnu. . 0 n 0'
fodt d. 0 .0-LOO_

Killing nr. 2 - 486 points
Sebascos Iccrnan, MCO w
født d. 28.01.2004
Opdr & Ejer: Susanne & Per Larsen

Killing nr. 2 - 486 points
Backkara's Swcct Fa hion. S81 n
født d. 16.04.2004
Opdr. Mary Back
Ejer Nanna & Flcmrnina Mikkelsen

Killing nr. 4 - 484 points -
S*Aristo Lirnaz Mick Maddox
FO d 09 22

født d. 08.04.2004
Opdr, Ingrid Lciswall
Ejer Belinda & Martin Lysgaard

Killing nr. 5 - 482 points
S*Roda cjlikan's Te ·s the Turtle
DR.X f24
født d. 04.02.2004
Opdr. Anna Jacobs ·on & Kim Mikkel-en
Ejer Jytte Klirgaard

Killing nr. 6 - 478 points
Osiris Kowo, SBI c
født d. 27. I 0.2003
Opdr. Tine Soder
Ejer Pia & Michael Hansen

Killing nr. 7 - 472 points
Bjelke's Daisy. BUR a
født d. 18.07.2003
Opdr. & Ejer: Anne Marie Bjclkc Hansen

Killing nr. 8 - 468 points
F!N~'Dundcrkatten Sigurd. NfO a 09
fodt d. 27. I 0.2003
Opdrætter VI. Lindqvist
Ejer Dorte Varup

Killing nr. 9 - 464 points
Tilia Nova· Bobbasina, NFO f09
født d. 25.08.2003
Opdr. & Ejer: Bette & John LinJ

Killing nr. 10 - 458 points
Thorkjærs Odessa, MCO n 09 22
født d. 06.04.200-1
Opdr, & Ejer: T. & H. Kjær k p rscn

Kastrat nr. 1 - 494 points
EP El Gato Uayeb, PER n Ol
fodr d. 08.04.2001
Opdr, & Ejer: Birthe L. Pedersen

Kastrat nr. 2 - 492 points
GIP DK Elkington's Johnny Walkcr
NFO n 22
født d. 16.10.2000
Opdr. Lone Elkington
Ejer Belinda & Martin Lysgaard

Kastrat nr. 3 - 490 points
Misty Browns Nikitta, PER c 33
født d. 06.04.1999
Opdrætter Kirsten Nielsen
Ejer Lilian Larsen

Konsulenter Korthår Midtsjælland Studiekredsleder
Langhår/Semilanghår Solveig Schjørmann Susser Niel en Nanna Mik.l elsen
Aase Nissen tlf. 48 48 03 61 Nykøbingvej 39, Ørslcv tlf. 38 74 82 78
tlf. 55 38 90 88 Lokalgrupper 4200 Slagelse Ammetjeneste
aase.nissen@darak.dk Lolland/Falster tlf. 58 26 87 70 Kir t~n Nielsen
Siam/Orientaler Anette Nielsen Nordøstsjælland rlf. 56 27 47 34
Nina Thorninger Strandvejen 21 Vivi La sen Racekatteformidling
tlf. 56 14 23 96 4654 Fakse Ladeplads Nødebovej 42, Nødebo Vivi Lassen

tlf. 56 716006 3480 Fredensborg tlf. 48 48 02 83
tlf. 48 48 02 83
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DARAK ønsker til lykke med de flotte resultater!

Voksen nr. 1 - 503 points
EC Kikicat Special Dreamweaver
EXO as 03 22 62
født d. 30.03.1997
Opdr L. & J. Miksa, USA
Ejer Lisa Høj

Voksen nr. 2 - 488 points
CH Shengo Olivia, SBI a
født d. 07.07.2003
Opdr. & ejer: Aase Nissen

Voksen nr. 3 - 485 points
Kalykke's Break ofDown, PER g 03
født d. 21.06.1999
Opdr. Bodil Nielsen & John Johansen
Ejer Bodil Nielsen

Voksen nr. 4 - 484 points
GIC La Foret's Figaro, NFO d 09 23
født d. 23.05.2003
Opdr. & Ejer: Dorte Varup

Voksen nr. 5 - 483 points
Carl Gustav Hamilton Fleis Jubatus
NFO n 09 23
født I 0.04.2002
Opdr. & Ejer: Jette Eva Madsen

Voksen nr. 6 - 482 points
Stella dell'Orso Felis Jubatus, NFO n
født d. 11.05.200 I
Opdr. & Ejer: Jette Eva Madsen

Voksen nr. 6 - 482 points
IC Mainehouse's Elmer, MCO n 22
født d. 23.01.2002
Opdr. Birgitte Moth
Ejer Lonnie Jørgensen & Bjarne Buntzen

Voksen nr. 8 - 480 points
IC Zafiramis Hector, SIA n 21
født d. 17.02.2003
Opdr. & Ejer: Hanne Nording

Voksen nr. 8 - 480 points
Sebasco · s Pernbroke Pascal
MCO n (n 09)
født d. 24.02.2003
Opdr. Susanne Larsen
Ejer Karina Schmidt

Voksen nr. 10 - 478 points
Guldfakses Last Monhegan
MCO n 23 (09 23)
født d. 23.04.2002
Opdr. Dortemarie Kaplers Nielsen
Ejer Karina Schmidt

Killing nr. 1 - 500 points
JW Signe Hvide Felis Jubatus. NFO w 61
født d. 07.04.2004
Opdr. Jette Eva Madsen
Ejer Mette B. Rahm

DARAK' s Topkatte 2004

burene på ca. 40-50 cm kan
mærkes. Lørdag blev lidt over
400 katte udstillet og søndag ca.
300; der var udstilling i Malmø
i samme weekend, og det kunne
mærkes. Vi håber næste år at
kunne få det arrangeret sådan at
udstillerne ikke falder sammen;
selvom vores udstillingsdatoer
er planlagt IO år frem i tiden, er
situationen anderledes, da ka
rantæne forholdene til Sverige
er ændret markant.

Birmaklubben indbød til deres
traditionelle kagebord med
tilhørende vine, og der var nok
til publikum og alle udstillere,
så stemningen var i top, tak til
birmaklubben for et flot arran
gement.

Søndag blev Darak's Top katte
fejret med pokaler, kokarder
og mad fra RC, der var et rigt
udvalg af præmier til kattene
der vandt begge dage, alt fra
vin, kaffe, håndklæder og fo
derpræmier samt meget andet;
vi var færdige i god tid, tak til
alle der gjorde en indsats, såvel
dommere, stewarder, frivillige
hjælpere som bestyrelsen.

Vi ønsker jer et friskt forår og
held og lykke med jeres katte.

Aase Nissen
Formand/DARAK

www.darak.dk

Kære medlemmer,
Vores generalforsamling blev
afholdt samme dag som der var
valg til Folketinget, alligevel
var der 43 stemmeberettigede.
Vi sagde farvel til Hanne Kaars
berg som i en årrække har været
næstformand i Darak, og ind på
pladsen kom Bette Lind, dom
mer for kategori II og opdrætter
af skovkatte. Lone Ebbesen tak
kede også af grundet sit helbred
og ind kom Inge Vang Olsen,
som overtog Lones arbejde alle
rede sidste år. Torben Mølgaard,
Jette Rybak og Poul Kiærulf
blev genvalgt. Som suppleant
blev Mette B. Rahm valgt, og
overtog jobbet som webmaster,
Mette opdrætter skovkatte.

Vores kasserer Ole Johnsson
var som bekendt også på valg
men desværre var der ingen der
var interesseret i jobbet, så Ole
fungerer stadig som vores kas
serer indtil vi finder en løsning.
Vi takker de afgående bestyrel
sesmedlemmer og byder de nye
velkomne og håber på et godt
samarbejde mange år frem.

Herlev udstillingerne blev hel
digvis afviklet uden snefald og
glatte veje, selvom vejrguderne
i ugen før havde vist sig i rige
lige mængder fra Kong Vinters
side.

Vi havde fået ny bunde til
vores bure og det gav virkelig
plads, en besparelse mellem

Stiftet 1931

\ 1,·i Lassen
[odebovej 42, Nødebo

3480 Fredensbore
tlf. 48 48 02 83 ~
vivi.las en@darak.dk

Stambogssekretær
Inge Vang Olsen
T,-:-ebjerg~ej 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
jerte.rybak@darak.dk

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

Nye medlemmer,
udstillingssekretær (udland)

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

Buransvarlig
Torsten Jespersen
Chr. Hansensvej 12, 4300 Holbæk
rlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Suppleant, Killingeliste
Poul Kiærulf
Fak.kelvænget 8, 2640 Hedehusene
tlf. 46 59 62 62
poul.kiaerulf@darak.dk

Suppleant, Webmaster
Mette B. Rahrn
Skovlyporten 9-1
tlf. 35 IO 02 07
mette.rahm~darak.dk

a,
"'-
~

~

"'a,=Formand
. as' lissen

vej 2. 4771 Kalvehave
tlf. 55 3' 90 8
aa ·e.nisscn@:darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Bette Lind
Ørnebjerg, ej 63. 3650 Ølstykke
tlf. 47 17 75 20
betrc.lind c, darak.dk

1 Fungerende Kasserer
Giro: 9 00 39 7S
Medlemskontingent: t 00-6207

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

Sekretær

4
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Bestyrelse
Formand:

jorgen Jem ·n
Røjlehavcn 52, 26.,0 'I.1 tr p
rlf ,;3 -2 96 9<J kl. 17.00-19.00
Enuil: orm:rnJ( i; . k.dk

æsrformand/ yg lo 1\kon ile H:
Ol t m rrup
Tarp lov -dve] J l, 'i7 l 5 ')jt..:rg ,
TIC: 75 I 6 8 l 11
·-mail: nnc-r orrn.m I~ i· ·.1 .d.,

Kass rcr:
Lind 1 .•isrrnp
Fil-t <ln./ ! 2 , . ·,., 9000 lbor
Tlf: 98 3 09 57
E-mail: ,.1~ ·: r(' · r,1k.J1·
Giro: 'i OG ,- 09 .

• 1.tr ·ri,Je,!m, rlig:
Fre die • '•JI 1 · k,), [en«:n
1 rrrunuc -b.ik], 11 )_, '21 () \d-:11, T

Tlf 80 -- cp-5 kl. 192.1
Em. il: rn.u ·riak(.lj~-u.k.dl

Udstilling , si rent:
Bri.in Tr.in,
G roudl.m lsparkcn l 2•f .-\
6- l - E bjt'r~ i
Tlr: -;-"i t <.JJ cl2
E-mail: bri.1nQ'jyr,1k.J'.,

r:imnaYn:
Je.u1ettL Q\ i~tg,1.tr-l )\ ·11>-.'n
B.1kk,•d,1I ,·j l - . l .m•n.
71JO Ju.Jm in I '
Tlf: 75 G, -9 _9 k. 18-20
E-n , il: t,1mn.n n~•i, 1,k I ·

denfor e~tnd ·
Sramb g~du~t· ·r 11:

Bo lil :~o..:br,· ·lu
S,·.1lc\'e(l . 8.' 2 l:-linn ·rup
Tlf.: 86 ) 76 2
E-mail: sr.1rnbog2@jyrak.dk

]YRAK's lnrerneradressc::
www.jyr:ik.dk

JYRAK's emaiJ:
info@jyrak.dk

Siambogvs uori i I f + :
>dtin
Groli.ho J
. Jf. 22 l
• rnai]:

Showrn.m-: gc . ernrn r:
Peter H.. ,~n
Gr · ,,m~cn
'l ll.: s, ) l t

Aktivitetskalender - JYRAK
April
28 Studiekreds Horsens - Foto

Aften v/ Kjeld Krogh

Maj

3 Studiekreds Struer - Royal
Canin besøg

4 Studiekreds Randers - Dyrlæge
aften

5 Møde med studiekredsledere og
bestyrelsen

7 Studiekreds Herning - Hobby
Udstilling

20 Arbejdsweekend Bcsryrcls n
21 Arbejdsweekend Bc tyre! en
22 Arbejdsweekend Besryrcls n
25 Studiekreds Horsens - Show

vask af Kat v/Ann-Dorrir
Palmelund

Juni
25 Inr.Racekatreudsrilling Grænse

hallerne Kruså 2 cerr.
26 Ine. Racekatteudstilling Grænse

hallerne Kruså 2 Cerr.

Jeg vil gerne sige 1000, 1000 tak til alle Jer, der var med til at give mig

en uforglemmelig dag på JYRAK's generalforsamling. Jeg blev urrolig

glad for blomster, vin, den smukke Georg Jensen karaffel samt de

flotte afskedsord fra Jørgen Jensen og ikke mindst for alle klapsalverne

- det var en fantastisk følelse. Også en stor, stor tak for den opbakning

og loyalitet, I som medlemmer har givet mig igennem mine mange år

som formand for JYRAK.
Dorte Kane

1000 Tak til Jer alle sammen.

Lidt af hvert
En "stor" opdrætter og anerkendt
INT. FIFe-dommer, Dorrernarie
Kaplers Nielsen, har ønsket at takke
af til katteverdenen. Vi i Jyrak håber
at Dorremarie en dag får lysten til
bage, og hun skal så være mere end
velkommen.

v
JYDSK~ s~~~EKATTE KLUB

Jyrak takker ved given lejlighed med
blomster og vin, Lis Ryhmer Friis for
25 år som konsulent for JYRAK, vi
håber på 25 år mere.

"Husk Jyrak er så god som du gør
den. Så alt hvad du ønsker, skal vi
vide for at kunne gøre en forskel"

God "vind" med killingerne i foråret.

På vegne af bestyrelsen
Jørgen

Topkatte 2005
Tillykke til Jyraks TOPkatte. Blandt
ropkattene er der ikke mindre en
3 VERDENDSVINDERE, JU
NIORVINDERE og gengangere fra
sidste års TOPlisce.
Det er bare et flot og gennemtænkt
avlsarbejde og udstillingsdispone
ring, der ligger til grund for jeres
flotte resultater. Den viden og eks
pertise I har, håber jeg, står til deling
med medlemmerne i Jyrak.

Nyheder
Af nyheder vil jeg nævne, at der i
det kommende år er der indgået en
speciel aftale med Royal Canin for
Jyraks opdrætter. Efter hver tiende
stamtavle på opdrættet killing, der
bestilles gennem Jyrak, udløses et
gavekort fra Royal Canin på foder.

Hjemmeside.
Jyraks nye hjemmeside blev demon
strerer på generalforsamlingen. Den
er imponerende og et besøg værd, og
er tilgængelig for alle på adressen,
www.jyrak.dk. En lille "køreplan"
findes yderligere beskrevet af web
masteren på Jyraks sider her i Katte
Magasinet. Jeg er sikker på at rigtigt
mange medlemmer vil få glæde af
hjemmesiden.

vores hjemmeside. (HVEM VAR PÅ
VALG HVEM BLEV VALGT?)
Den nyvalgte bestyrelse og opgave
fordelingen kan ses til højre på næste
side. Tak til afgåede bestyrelsesmed
lemmer og suppleanter.

Generalforsamling
I Guldager uden for Esbjerg afholdt
Jyrak årets generalforsamling. Der
var fremmødt 70 medlemmer fra
det ganske danske land, som aktivt
og interesseret tog medansvar for
beslutninger for Jyrak i der kom
mende år. Det godkendte referat fra
generalforsamlingen kan læses på

Jyraks Opdrætter Seminar
Anden del af Jyraks Opdrætter Se
minar blev afholdt i januar måned.
Det blev en dag med mange fængs
lende og spændende indlæg om
udstillinger, genetik for begynder,
soignering af karre til udstilling, ud
vælgelse af avlsdyr og gruppesnakke
om emnerne.
Dagene blev evalueret og følgende
citater har jeg valgt fordi de siger
noget om seminariet som helhed, og
ønsker til fremtiden:

"etgodt og Lærerigt seminar,
som klart bor gentages"

"jeg harflet rigtigt meget ud af
det, et super initiativ"

"relevante emner, håberpå en
opfolgnini'

"super med så meget dialog,
meget dynamik i dagene"

"gerne mere om genetik"

''jeg har Lært, ikke at have
sandheden for andre"

Jyraks Opdrætter Seminar har efter
min mening været virkeligt udbyt
terigt for alle deltagerne. Et godt
initiativ som vil komme kommende
kursister til gode.

Kort tilbageblik
på årets første måneder i Jyrak

Som 11p111lgtformrmdfor ]J,r11k onsker
jeg Ilt sige tak for den tillid medlem
merne har vist mig ved at stotte mit
mandat til posten som formand for
D11111n11rks storste katteklub.
Jeg skal i mit virke som daglig Leder
leve op til klubbens målsætning og be
stræber mig på, at leve op til de for
uenminger som stilles til mig afklub
bens brugere.
Arsageu til Iltjeg harpåtaget mig dette
tillidsfulde og krævende hverv, skal
ikke i anskues ud fra onsleet om en
"paladsrevolution': men i et ærligt
onske om at gore [yra]: til en moderne
og ve/fimgerende interesseorganisation
som sætter de daglige brugers interesser
ifokus. Hvordan denne ouelse ipraksis
skal finde sted vilfemtiden give svar
på. Jeg håberpajeres opbakning, stotte
og hjalp.
Jeg vilfortsætte i det spor, som den af
gitendeformand Dorte Kaae har skabt
og vilher benytte lejligheden tilat takke
Dorthe for den store forskel hun har
gjort for Jyrak gennem årene. På alle
medlemmernes vegne onskerjeg Dorte
god vindfremover, håber at vi ses på
rigtig mange afJyraks udstillinger i
fremtiden.

Leder:

t:
JYDSK~ ~~SEKATTE KLUB
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Priser

Hustandsmedlemsskab 275,00 Kr
Pensionistmedlem 150,00 Kr
Opdrætterannonce på hjemmeside 200,00 Kr

-·- -------- - J

Topkattene vil blive præmieret på Katteklubbens april udstil ing i Kolding

Katteklubben ønsker vinderne tillykke

Top 5 - Kastrat

1. EP John-lng's Blue Merlin, PER a, Ejer: E & M Gustafsson, 1000 p
1. EP Van Grebst Luic, ABY n, Ejer: Christel Orthmann 1000 p
3 GIP Kiru's Wild Rose, SBI n, Ejer: Kirsten Ulsø, 860 p
4. EP Nebsager's Uppercut, PER a24, Ejer: Lene Balle, 805 p
5. IP Alina's Crocus of Lesami, EXO n2133, Jeanette & Jimmy Juul, 775 p

Top 10 - Voksen

1. IC La Bell Stingray, OSH n, Ejer: Madesne & Andersen, 900 p
2. GIG Jylland's Jesse James, NFO n, Ejer: Anne Nielsen, 790 p
3. IC Nasse Nøff På Kino af Khartoum, ABY n. Ejer: M & B Floto, 605 p
4. Ch Sandvretens Torin Egeskjold, SIA a, Ejer: Susanne Qvick. 570 p
5. Ec Nasada's Heaven Help My Heart, PER d2133Ejer: Christensen & Nielsen, 545 p
6. IC Heartbreaker's Tamptation, EXO a, Ejer: Lene Balle. 535 p
6. IC Scandinavian Crowm of Khartoum, ABY o, Ejer: M & B Floto, 535 p
8. Ch Endless Cat's Snowflake, MCO w, Ejer: ReneAxelsen, 520 p
9. EC Jylland's Hagbard F.T., NFO n, Jørgensen & Bjerregård, 490 p
10 Gisypride's Showgirl, PER f22, Heidi Burmester, 485 p

Katteklubbens Topkatte 2004

Top 5 - Killing/ungdyr

1. JW La Bell Stingray, OSH n, Ejer: Madsen & Andersen, 800 p
1. JW NL Pendragons TipToe, CRX f09, Ejer: Heidi Tværmose, 800 p
3. John-lng's BlueAlmaviva, PER a, Ejer: M & E Gustaffson, 710 p
4. Anatolian Metoo, OSH d24, Ejer: Foldager & Hansen, 675 p
5. Fiona af Kambyses, PER g, Ejer: D & L Bech, 620 p

for meget i vores container, og
desuden er så tunge, at der skal
flere personer til at løfte et enkelt.
Generalforsamlingen i år er
overstået.
Det betød valg af 2 suppleanter til
bestyrelsen, (velkommen til Anne
Mette og Rene).
Det mest positive ved den
generalforsamling var, at vi for en
gang skyld havde flere opstillet,
som var interesseret i
bestyrelsesarbejdet, end der var
brug for. Og som den ene kandidat
sagde: nu har jeg fået så meget,
nu synes jeg også jeg vil give noget
igen.
Vi havde mange forslag på
dagsordenen til ændringer i Felis
Danicas vedtægter. Og på de
mange brevstemmer kunne man
tydeligt se, at medlemmerne havde
sat sig ind i materialet.
Et af forslagene som fik opbakning
fra generalforsamlingen, var
forslaget om direkte valg til Felis
Danicas formandspost.
Og - dette forslag gik sørme også
igennem på Felis Danicas
plenarforsamling.
Det betyder, at næste gang, der
skal være formandsvalg, vil alle
Felis Danicas medlemmers
medlemmer, altså dig, få mulighed
for at stemme direkte til denne
vigtige post.
Jo - der er begyndt at ske et eller
andet på kattefronten.
Nye vinde blæser.
Inge

FOR ALLE RACER

Kære DARAK
Hvorfor nu denne indledning til en
af KATTEKLUBBENs ledere?
Fordi DARAK har foræret os en
hel del gamle udstillingsbure.
Kvit og frit og GRATIS.
Og - det synes jeg altså var
passende, at sige tak for på denne
plads.
Det er helt nye toner, at klubberne
indbyrdes hjælper hinanden på
denne måde, i stedet for at udtjent
materiel sendes til nødlidende i
andre lande.
For vi har også været nødlidende!
Fra klubbens start var der absolut
ikke råd til indkøb af bure.
I stedet brugte bestyrelsens
handymen og - kvinder en
sommerferie på selv at producere
bure
Flotte har de aldrig været. Men vi
var stolte af resultatet alligevel.
Og de har opfyldt et formål i langt
over 10 år.
Og så har vi jo de senere år haft
lotteri til burfonden som indtil nu
har betydet indkøb af 100 nye,
flotte, fabriksfremstillede bure.
Fonden har lige nu penge til indkøb
af yderligere bure, og med
DARAKs bure til udstillere, kan vi
i stedet få indkøbt specielle bure
til dommerringene med faste
skillerum.
Og så skal vi også til at tænke på
nye borde.
Her har JYRAK tilbudt os nogle
gamle, som vi imidlertid har måttet
takke nej til, da de ville fylde alt

KAlTEKLUBBEN

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

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

Søren Andersen
Priorsløkkevej 48, 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08, battlefield@mail1.stofanet.dk

i
I Suppleanter

Rene Axelsen
Gørtlerporten 105, 2650 Hvidovre
tlf. 36 49 03 92, rene@remind-mainecoon.dk

Annemette Engell Hansen
Bredevænget4A, 4640 Fakse
tlf. 56 78 70 90, nania@nania.dk

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig, stande

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

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

Bestyrelse
Formand, sponsor- og annocekontakt

Inge Nord
Lyngby 4, 9370 Hals
tlf. 98 75 07 07 fax. 98 75 07 40
fonnand@katteklubben.com

I Udstillingssekretær, næstformand,
I konsulent for smitsomme sygdomme

Kirsten Foldager
Lovrupvej 35 6690 Gørding
tlf. 75 17 85 84 show@katteklubben.com

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

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

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

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

Best.medlemmer
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OBS!
Nye kontaktpersoner i Racekatten!

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

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

Lørdag den 30. april -
FIP, FIV og FeLV [Iylland]
Racekatten og Jyrak arran
gerer fælles medlem møde i
Tilst Sognegård, Havkærvej 9.
8381 Til t. Alle er velkomne -
uanset klubtilhør-forhold.

Har du selv haft en kat. d r
har udviklet F P? Eller . ken
der du sikkert en. d r har.
Kan d t forebygges. at cl •
katte man far ind i sit kart
s ner far FIP i udbrud?
Smitter d t?

FI (katt aids) og Fe! 1
(kartel uk mi) - hvord ,
mitter det? Skal ·i tage no., n
forholdsregl r eller er det
prime rt i vild levende/ t de
gaende kat e der har 1i iko
for disse sygdomme. H -ordan
bar vi handter le ovrig katte
vi har vis en "n , l kat far
konstateret FIP/ rv/FeLV?
Bor de isol r fra d n
smittede?

Stig Feldballe, Skovlunde
Dyreklinik, kommer til rhus
for at udbrede sin viden om
kring ovenstående sygdomme.
Tilmelding foretages il: Vivi
Fletcher, b-vivi(g rac katten.dk
eller Peter Hansen,
pete wjyrak.dk

Maj - Resume af F lis D nicas
Opdrætterseminar på dansk

På opfordring af flere medlem
mer har vi bedt dyrlæge Raiku
Sarvå, Felina Katteklinik, give
et sammendrag af d engelske
foredrag pa dansk.

Da Opdrætterseminaret
foregår over to dage, bliver det
selvfølgelig kun et lille udpluk
af de engelske foredrag.

Datoen er ikke endelig
fastlagt endnu - men se med
på vores hjemmeside!

www.racekatten.dk
Il

Udenfor bestyrelsen:
Stambogssekretær, Semilanghår
og Siam/OKH - giro 1 08 72 23
Tanja Petersen
~ugtvedvej 1, 4291 Ruds Vedby
1lf./f~: 70 2~ 29 20 (tirs-tors 20-21.30)
E-mrul: slh@;racekattcn.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@,,racekattcn.dk
E-mail: khra-acekatten.dk

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

Det er således nu Dorthe
Hohnen, der skal kontaktes
ved adresseændringer, hvis
Kattemagasinet udebliver, hvis
du mangler girokort osv.

En række andre kontaktper
soner er ligeledes blevet
ændret, det drejer sig om
følgende:

■ Killingeliste og tildeling af
bonuspoints

■ Konsulentkontakt
■ Sekretær
■ Medlemsmød r
■ Burudlejning

Se venligst bestyrelseslisten,
og find ud af, hvem der er
kontaktperson, inden du
henvender dig til den "du
plejer".

Medlemsregistrering
Gurli Petersen, som i
mange år har varetaget
Racekattens medlernsregi
strering, har valgt at trække
sig tilbage og overlader
derfor i løbet af april 2005
posten til Dorthe Hohnen,
der er nyvalgt medlem af
Racekattens bestyrelse.

Giro-, telefon- og fax-numre
er uændrede, ligeså mail
adressen, dvs. Medlems
registreringen nu kan kon
taktes ved henvendelse til:

Dorthe Hohnen
Strandvejen 132, 3.tv.
2900 Hellerup
Tlf./fax: 70 23 26 22
E-mail:
medlemmer@racekatten.dk
Giro 1 65 02 154

Suppleanter til bestyrelsen
Britta Larsen
Hvidovrevej 452, st. tv.
2650 Hvidovre

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

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@racekatten.dk
Sygdomme
Vivi Fletcher, tlf. 36 72 20 09
Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89
50
Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28
19
E-mail: susanna@toldibugge.com
Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42
39
Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76

Et enkelt blev vedtaget,
nogle blev stemt ned - og
de sidste blev trukket.
Det vedtagne forslag om
handler valg af formand
og udvidelse af FU fra 8
til 9 medlemmer, hvoraf
formanden så vælges
separat. Formandsvalget
vil således, fra og med år
2007, blive afholdt som
afstemning direkte blandt
medlemmerne af hoved
klubberne, hvilket er
begyndelsen på det demo
krati, som har været
efterlyst af flere medlem
mer. Vedtægtsændringen
værdsættes forhåbentlig
af medlemmerne.
Ændringen indebærer
desuden, at formanden
kun kan genvælges 3
gang i træk og således
kun sidde som formand i
6 år. Det øgede demo
krati er en udvikling
Racekatten længe har
været fortaler for, og vi
ser også gerne at denne
udvikling fortsætter og
udbygges, til gavn for med
lemmerne, selvfølgelig.

Den ny bestyrelse i
Racekatten arbejder i
øjeblikket hårdt på vores
første udstilling sammen,
og vi håber naturligvis at
se jer alle i Hårlev!

Med venlig hilsen

Camilla Scharff
Formand

Kære medlemmer

På vores generalforsam
ling i februar måned -
hvor vi da lige vil sige en
speciel tak til de få
medlemmer, der havde
turdet trodse snestormen,
og mødte op - blev der
valgt en del nye medlem
mer til bestyrelsen. Det
betyder at en række funk
tioner er overtaget af nye
"ansigter", og du bedes
derfor checke en ekstra
gang inden du sender til
"den sædvanlige"!

Ud over at en række
bestyrelsesmedlemmer
havde valgt at takke af i
forbindelse med general
forsamlingen, valgte også
vores trofaste hjælper
gennem mange år - Gurli
Petersen - at trække sig
tilbage fra sit arbejde for
Racekatten. Gurli har
ydet en kæmpe indsats
gennem en lang årrække,
og hun skal hermed have
et kæmpe tak for hjælpen
på vegne af bestyrelsen
og - er jeg sikker på -
alle vores medlemmer,
som har nydt godt af
Gurlis hjælpsomhed.
Tusind tak, Gurli!

Februar bød også på
den årlige plenarforsam
ling i Felis Danica, hvor
der denne gang blandt
andet var en række for
slag fremsat af Katteklub
ben, som involverede
betydelige ændringer i
Felis Danicas vedtægter.

Form.and
Camilla charff
Hovedv jen 72, 2600 Glostrup
Tlf./f: 70 23 27 23 (efter 17, ikke weekend)
E-mail: fonnand@'racekatten.dk

Udatilllngaaekretær indland
Giro til udatillinpgebyr 4 92 36 26
Hanne ielsen
yvej 21, 4261 Dalmose

Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstilling@racekatten.dk

Kauerer - giro 1 08 72 23
Jan Høyer
Soroparken 8, l.th., 4180 Sorø
Tlf.: 70 23 20 28
E-mail: kassere a acekatten.dk

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

Næatformand
Vivi Fletcher
Tlf.: 36 72 20 09
E-mail: naestformand@)-acekatten.dk

Klllingeliste, bonuspoint, burudlejning
Helene Almind
Knud Anchers Vej 6, 2610 Rødovre
Tlf. 70 23 28 21
E-mail: killingeliste@racekatten.dk

Sekretær
Per Baden
Violinvej 9, Tangbjerg, 3650 Ølstykke
Tlf. 47 10 01 44
E-mail: sekretaezgracekatten.dk

Medlemaregiatrering, konsulentkontakt
Giro til kontingenter: 1 65 02 154
Dorthe Hohnen
Strandvejen 132, 3. tv., 2900 Hellerup
Tlf./fax: 70 23 26 22
E-mail: medlemmet@,racekatten.dk

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

Topkatte
Berit Hansen
Stakkeledet 12, 2970 Hørsholm
Tlf.45534150
E-mail: b-berit@racekatten.dk

Lone Rasmussen
Bavelsesvej 13, 4171 Glumsø
Tlf.: 57 80 19 06
E-mail: b-lone;~acekatten.dk

JO



0 an 's •nterna iona e

I anledning af Noorse Bo kattenring'
20 års Jubilæum, Hollands -or ke
Skovkarrering, arrangerede klubb n
den første Internationale I orsk Skov
katte udstilling i Nijmegen, Holland.
Et aldeles spændende arrangem m,
og en udstilling vi absolut måtte del
tage i.
En af Knud "Jyllands" velrilrerrclagre
Car-show-busrure blev hurtige ændrer,
fra at skulle gå til Kulstein i Østrig
til ae gå til Nijmegen. Sådan.

239 or ·k Skovkart var tilmeldt. I
alle farver, kb ser og kon.
2 Hollands! e dommere: Srephe Bruin
og Judith Zuurveld
2 Franske: Fabrice Calrncs og Louis
Cosre
1 Svensk: jorgen Frithiof og endelig
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nogen ulykk r".

Undcrv js -ar der i s~-hygepau er
for de rræng inde.
Tidsplanen boldt, og vi ankom .irk:
1/2 rime før der l b alu 'r t~n dyr! ·
gcindcj k ri! ud iili nge,1.
Der v, r ; lig tid i! n \:Ok ·It I 1,

kaffi·, n ran [bor: c~· i mun t' 1 orr
hvad d r 'lier. kun 1c < ·r1.. :1.' ·, i.:
nodvendighe ler.

AfLisbet Ghmemp Sorrnsen
Foto: Carsten Nielsen

UdstiU-ng n
Ud ·rillingcn var i cu ror Ford utiks -
udstilling, hv 1r L 2 del ·n i agen:
anledning var al· ar ti! . ror I·, 1-~>Vk, r
ud lilling.
Dyrlæge-in !tjekker forlob fim, d -r
ar da ko, hvornar ·r d 'r ikk · der, o0

derefter var der ··i med ar finde inc
karres bure.
må udsrillingsbure! - ja <le vidst·

vi jo gode. Ikke længere O" dyb r~
end en Adas 40 rransporrkasse, men
så rnåsl e lide liojerc. Tal Danmark
for nogle ord mrlige ud tillingsbur .
Vore rej ·efæller bl v pla ercr nu d
omkring i hallen. O" ,·i mo it·· indtil
fler 0ang i mere dl 'r mindre tre. -
s ede situation r. Der var en mindre
hal. d t var mindre bur - og der var
mange karre og u I rill 'r .

•1n

Busturen
Sem fredag aften, ca. kl. 22, mcdres
hovedparten af buspassagererne hos
Knud og Anna-Lise i Horsens. Anita
og Mischa var stået på i yborg og
Monica og Carsten var samler op på
en motorsvejsrasteplads ved Middel
fart.
Ved grænsen, nærmere besremr ved
Padborg, blev den sidste, Anne Niel
sen med karre raget med. Og så gik
rejsen ellers mod syd-vest mod ijrn
egen.
Karrene var i transporekasser. fast
gjort i bageste del i begge ider af
bussen, og vi havde således god mu
lighed for at tilse, og hente vore kæle
potte ri! nusseri undervejs. Hvil ker
hændte ret så ofre. Herom skal må
ske indsniges, "der er aldrig til at vide
- hvem er det nu der har behov -
den 2-benede eller den 4-benede" -
men godt der er mulighed for det.
Blot blev det kraftigt understreger
"skal den 2-benede sove - så er der
tilbage i burer - vi skal ikke have

•asuatteu0ors
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Dyr æge
kontrol:
Mellem 11. 7.00 og 9.00. Alle kat
tene skal være i bur senest kl.
9.45. Seneste vaccine tion ifo]g-e
Felis Danicas regler er den s:maj
2005 - d tto rrælder også revacci
nation.

Annoncer til kataloget
Materiale ( 5 til lryk) sendes · -
ncst sid le tilmeldingsdato til:
Birthe chobiu ·. Toltholmvej 25, ,
3660 St nipse. Tlf. 47 17 23 77, c
mail: webmaster@. racekatten.dk

Standplads på udstillingen
Standplads kan reserveres hos Jan

1Hoyer på tlf. 70 23 20 28 eller p1:
' e-mail:
1 standudlejning a racekatten.dk
Husk at angive antal meter.

Der er gan ke v· r.

Vi næste gang når tur . gar ril
Prag.

Jylland's Napoleon og Monica og
Car ren og ·å med dere killing
Librian's Ray Charle .
De havde begge ha Fr en spændende
oplevelse, hyageligr og lærerigt med
så mange Skovkacrefolk.
Dee er bare hyggeligt og nemt ae rag,
på karteud cilling med bu..
Re ten af hjemturen var meg 't. rille.
Enkelte kart ville lier nakke md.0 •

men eller så var vi mcg r træt .

h 220
h 250

kr. 150
lu: 110

Dommerelever, stewar er
kr. 50 og dommerøns er
kr. 50 - er meget velkomne - kontakt
kr, 300 ' venligst Camilla Scharfl. llf. /fru

1 70 23 27 2J eller pr. -mail:
kr. 100 dommcroenskcrtg racekatten.dk

Præmier
Modtages med tak - venligsl send
besked om præmier til Charlotte
Engvold pr. e-mail til:
praemiesekretaer@:racekatten.dk
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Særlige udsl illingspri r KUN
for medlemmer af Racekatten
1. tilmeldte kat kr. 220
2. tilmeldte kat kr. 19 5
3. og efterfolgende katte k1: 170 ,
1 killing fra kuld, som er
tilmeldt til bedømmelse
(send separat tilmelding) kr. 0
Opdræts-/avlsklas e lu: 0
'TILSALG"bur la: 150

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

Allround
I+ II
I+II+IV
II
II
III

Inviterede dommere:

Anne-Gro Edstrørn, Norge
Flavia Capra, Italien
Marek Chadaj, Polen
Minna Krogh, Danmark
Bette Lind, Danmark
Donnatella Mastrangelo, Italien

Ret til ændringerforbeholdes

Tilmelding
Tilmeldingsblanket sendes til
Hanne Nielsen, Nyvej 21, 4261 Dalmose, tlf./fax 70 23
24 21 eller pr. e-mail: udstilling wracekatten.dk
Tilmelding via e-mail skal dog altid være som vedhæf
tede word-filer af den originale FD-tilmeldingsblanket
eller online via www.racekatten.dk.
Udstillingsgebyret skal betales til Hanne Nielsen,
Nyvej 21, 4261 Dalmose på giro: 492 36 26 eller pr.
check. Ved betaling efter sidste til- og afmeldingsfrist,
opkrævet gebyr på 10 lu: på kat. Der kan betales på ud
stillingen.
Sidste til- og afmeldingsfrist den 6. maj 2005 eller
når halkapacitet er nået.

Indbydelse til Racekattens Internationale udstilling
den 22. maj 2005 i Hårlev Hallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev

En "bær og præsenter selv" udstilling

Hjemturen
Så gik turen hjemad. Mod Nord i
bussen.
Ved den første gode Motorvejs Cafe
teria i Tyskland, gjorde vi holde, og
kunne alle nyde et gode og solide af
tensmåltid. Der var rigtig hyggeligt,
og vi havde alle noget fælles ae snak
ke om. En hyggelig evaluering om
dagens fælles oplevelser. Var dette
arrangement ikke noget der skulle
afprøves i Danmark?
Nogle nye Skovkarrefolk havde deres
debut for første gang på udstilling.
Dirre og Tomas med deres killing

Interesserede kan slå et slag forbi:
hccp://home.planer.ni/
-noorseboskartenkring/

Dee var en fin veltilreccelagc udstil
ling med gode og anderledes præmier.
Der var selvfølgelig de sædvanlige
pokaler, men også smukke håndma
lede tallerkener til vinderne af Hob
byshow og gode fodergaver til BIV
og NOM.
Efter ende show, var det tid for ae
pakke sammen.
Men ved udgangen var det heller
ikke slut, for her fik alle deltagerne
en lille chokoladehilsen med på
hjemrejsen.

Garpriker's Artemis,
EXJ BIVNOM

Mi-chi's Elvis Costello,
EXJ BJVNOM

Librian's Harald Blåcand,
EXJ NOM

GIC Jylland 's Jesse James,
CACEBIVNOM

CH Midnatstjernens Jupiter,
CACIB BIVNOM

CH Starkad 's Killer Queen,
CACIBNOM

Naturskat Hilly,
CACBIVNOM

Flg. danske karre blev nominerede:

Best in Show
Ved Bese In Show, kunne man heller
ikke helt overse de danske deltagere.
Mi-chi's Dixi blev BIS killing, til
lykke til Lars og Christina Kyed, og
tillykke til Dixi 's nye ejer.
Signe Hvide Felis Jubatus blev BIS
ungdyr, tillykke cil Mette B. Rahm.
EP Silver Cloud Felis Jubacus fik HP
og BIS, tillykke ri! Poul Kiærulf.
Og så var der en hel del andre af
danskerne der fik cerrificater og blev
BIVogNOM.

Hobbyshow
Efter den Internationale bedømmelse
og for Bl.S-show'et, var der det spe
cielle Norske Skovkarte Hobbyshow.
Længste whiskers, længste hale, stør
ste porer største los-rufser, bedste
NFO karisma, bedste showpræsen
tation og bedste rette profil.
I denne del af showet, gjorde dan
skerne sig godt bemærkede med bla.
Birgit Larsens, Naturskar Hilly der
havde Srraighesr Nose,
Knud B. Jørgensens Jylland's Annie
Oakley der havde Longesr Earrufrs
og Merte B. Rahms Signe Hvide
Felis Jubatus, der kunne præstere
Bese Show Prepararion.

Indlednings ceremonien var ganske
højtidelig. Bom klædt i de delragende
landes nationaldrageer, kom marche
rend ind bærende på flag og ledsager
af nationalmelodier. Der var flot.
Dommerne gav sig god rid til be
dømmelserne. og der var en rigtig
kon lnternacional professionel-sær
udstilling.
Komforten udenom, kunne måske
on kes noget bedre men der var mu
lighed for ar købe både varmt og
koldt røre og vådt.
Indtil flere gange var passagerne
smalle, og der kunne være lidt svære
ar komme frem og tilbage - især når
man havde en større hankat i hæn
derne.

3 Dan ke dommere: Minna Krogh,
nne Kohn og Jette Eva Madsen.
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D r er dog ro ul mper ved den np~
form for b handlinz af ur .nlighc
hos katte. D n for t er, at den [ o ter
mere end sresolid. D r kan ko re fra
5 - 10 kr. om dagen med ud. igr ri!
n 8 ugers behandling, alt efrcr hvil

ken dos ring, der pa er d n enl elrc
kar. Den and 'n ulempe er, ae kan · i
en husholdning med fl r-~ kau k< n
blive mere aogre siv overfor cl ·n an
d n/de and r bt(r~1. D etre •r blev 't
noterer hos cirl a 1 % a d behand
lede katte og kyld s _ andsynligvis,
at diss katte for behan Iling n har
været nummer to på ranglisten,
men de efter b handlingen har væ
ret mere dominerende og elvsikkre.
Derimod var de behandlede I arre
mere kælne og venlige overfor deres
ejer end før behandlingen.

rioncr kan pr.cdi ponere ri! idv ik
ling af sukk 'fS) gc: hos karte o0 c
solid har om b'virkning 'r rrs rh .d,
bal. nceforsr r. og..:r appetit ~,~
f_· i k og a 1 , 'ngighed 10.

den l •h;1 t. De 1 nye rabl "t-

kur p. virk ·r il - -· bvlanc ·n arre
blher ikke lfl1ængig af den, appetit
ren .r upåvirk tog kun neg r fa, ir
ker m r trætte, nar L b ·l andlc .

Albert hopper i babybade

Yderliger har den nye rablerkur færre
bivirkninger end hunkønshormoner
og sresolid. Hunkønshormoninjek-

At katten il ke kan lide kattebakken
har, udover de hygiejniske aspek
ter, et klart psykisk aspekt i lighe i
med kattens strinteri. Dette er san 1-
synligvis grunden til ar en ny form
for medicinsk behandling hjælp 'r

alle former for urenlighed ho l arte
(bortset fra de former som skyld s
blæreberændelse/-sren).

udenfor bakken, kan det skylde , ar
den har en blær berændelse og skal
behandles med antibiotika. Det kan
også skyldes. at katten ikke l an lide
kattebakken - f. 1 s. fordi katr gru
ser trænger til at blive udskiftet. Der
er endda katte, som ender m d ar
foretrække ar tis på en anden over
flade.

Den nye form for behandling mod
angst har en mere permanent virk
ning - kun 50% af de behandlede
katte begynder at strinte igen, når
man holder op med ar give katten
rabletterne, mod 90% af de sresolid
behandlede katte.

Udover ar den nye rablerkur i 70-
80% af tilfældene virker mod all
former for urenlighed hos karre, har
den andre fordele i forhold til d n
mere tradirionelle behandling med
sresolid eller langvirkende indsprøjt
ninger med hunkønshormoner.

AfDyrlæge John C. Dee, Center
Klinik, Livøvej 7H, 8800 Viborg

Problemer urenlighed hos katte er
tidligere omtalt her, og jeg har un
derstreger, ar der er vigtigt ar skelne
mellem kattens strinteri og dens ris
seri udenfor karrebakken. Når kar
ren srrinrer (urinerer på en lodret
overflade) eller markerer (urinere på
en vandrer overflade) er der oftest
angscprovokerer. Når karren tisser
udenfor bakken på en vandret over
flade, skyldes der oftest, ae den ikke
kan lide kattebakken, eller ar den
foretrækker materialet på den nye
overflade, den har valgt.

Der er før blevet sagt, ar der er vig
tigt ar skelne mellem de ro former
for risseri, fordi behandlingen som
regel er forskellig. Når karren cisser

Dyrlægens valg af foder til sin
egen hund og kat

iiilff ,Ji&\
Forstærker udvikling afhjerne

og syn for lettere træning.

E Pgt,gt elernen , denne proces er omega-3 fedtsyren DHA. DHA forekommer naturligt i modermælk,
og er esse tie! for er. sund udvrkhng af hjernen og synet.

Alle H•lrs Pupcy og K te produkter er nu ilsa naturlig DHA for at stimulere dem til at lære mere.

~~ed aet ,gtrge foder an du så'edes g1ve drn hvalp eller krll,ng den bedste start pa et sundt liv,
de· den b '/Er mere l1vl1g, mere mod agehg over for træning og mere omgængelig.

Hill's Puppy og Kitten foder med naturlig DHA fås hos dyrlæger og dyrehandlere.
Yderligere oplysninger fås hos:
Jorgen Kruuse A/S pa tlf. 72141414 eller pa www.hillspet.com/DHA.

Ligesom babyer lærer hvalpe og killinger om
verden omkring dem ved at se og undersøge alt.

At se mere.
Og lære hurtigere.

I
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Dr. Addie har også beskrevet en
merode til tidlig fravænning og iso
lering af killinger føde af FECV-po
sicjye mødre. Den går ud på scrcngr

FECV sprede primæn g.::nn ·m
fækaloral forbindelsen og, i mindre
grad, g nnem py r og lufrv ,j ·cl r:l-
6 r. Viruser kan forbli\'c i miljocr i
rør afføring i karcc;;,rus i :) ri! 7 ug ·r,
så omhygo-elig rengøring af bure og
roilecbakkl ·r r vigtigt for ar ned
bringe virusmæncrdt:n i miljocr. Det
er vigtigt at h,:l\'e r cilpa anral coi
letbakk r rilg, ngeligc at de fL'n, '·
i d c mindst~ dagligr og sl-ifr s og
desinficer s i det mind re urr mligr.
Toilerlnkker skal holdes v, k fra
mad- ldlc og pildt gru skal regel
mæssigt støv uge fra gulvet.

d ov r udvælcel e af ygdomsrL ·i
se nre avlsdyr kan opdrætterne in -
lede en avlspr ksi , der bc ·æmper
spr dning , f FEC 1 og udvikl in a ·
FIP. r,Ht-?r,~t,c miljøet (f gun cige
for 0\ erforing af len hojl smit mm·
FEC . Dr. Diana Ad lic fr:: ; river
siry ofGlasgow · 'ko L rid 3.i J.._r:d 'r.
ar den ide ·Ile rn.idc at l-ol k l 1 p;i -r
ar have dem auskilt indiv iduelr. D"1
dette imidler id il· ke a · ri i 1.1 ligr,
anbefal ·r hun :u kacc · 1 • hol I '- i :-t,1-

bil • gr pp 'r; f i ·h: flere ·nd j ·lkr
4. Killinger t ~)r forbi i" i grupp ·r
med s,un 1t..· J.!<lcr o0 ikk blanJ ·
m 0d de voksn · i kart ri 'L • tl1Y rr
mal, der r·ducer'r miljoe1~' si0 og
· ·ble sm.:ss i k~m~r'lie rand ·n, I ar
en aavnlio cff. kr.

ring og fjernelse afkroni 1-..t predere,
For riden er d ·r imidl rrid i. gen ler
måde ar afgøre. hvilke katte i er rat
reri der r vedvar ende spredere, Den
traditionelle FECV tirerva.rdi for an
tistof kan ikke an e1 de til b rem
melse af, hvilke katte de er k oni
ske spredere. Der m · r effckri ·c og
praktiske værktøj r PC -analy: i.: af
afforingen for FECV. n prove, :01

endnu ikke er vidt rilgængdig.

synlige immunirersdefekr for FIP er
i celleformidler immunitet. Karte,
der er modtagelige for FIP er derfor
sandsynligvis og å modtagelige over
for andre infektioner, især svamp -
og virusinfektioner. Denne opdagel
se giver opdrættere evnen til at opnå
succes i risikoreduktionen af FIP ved
anvendelse af sramravleanaly: e til
udvælgelse af avlskatte fra familier
med baggrund i stor resistens mod
FIP og andre infektionssygdomme.

Forskning har påvist, ar der optræ
der to hovedmønsrre ved FECV in
fektion. De fleste katte vil blive in
ficeret og helbredr., men bliver ikk
immune. De er modtagelig for rein
fektion næste gang de mød ·r viruser.
Et mindre antal kan bliv r smitter
men bliver ikke helbredt. Dis e bliv r
vedvarende predere af FECV i kar
reriet og kilden til reinfekcion af de
andre karre. Nøglen til udrydde! e af
FECV (og derved risikoen for 1 P) i
karteriet vil derfor være id ntifice-

En genetisk disposition for udvik
ling af FIP blev identificeret af Dr.
Foley og Dr. Pedersen i 1996. De
undersøgte stamtavle- og sundheds
data fra IO generationer af katte i
flere racekatte karterier og fandt, ar
nedarvet følsomhed for FIP kunne
være meget høj (ca. 50 %). Dee er
snarere en polygen karakteregenskab
end en enkelt dominant eller recessiv
nedarvning. Indavl er i sig selv ikke
en risikofaktor. Udvælgelse for gene
rel sygdomsresistens er et hjælpsomt
værktøj for opdrættere. Den sand-

ning forsøger for riden at finde flere
svar på dette spørgsmål, men nogle
facts er ved at være klare. Dr. Janet
Foley og Dr. Niels Pedersen fra Uni
versity of Californi i Davis (USA,
red.) har identificeret tre særdeles
vigtige faktorer. Generisk tilbøje
lighed, tilstedeværelse af kroniske
FECV-spredere, og kattetætte om
givelser, der muliggør udbredelse af
FECV.

Hvad er de faktorer, der prædispone
rer en lille procentdel af katte med
FECV ril udviklingen af FIP? Forsk-

Ny forskning har vist, at rnutanr
FECV'er opstår i den enkelte kat. Vi
ved således, at et overvejende flertal
af katte "opsamler" ikke FIP, men
udvikler det fra deres egen rnurante
FECV. Smitte fra kat til kat menes
ae være sjælden. Dette faktum fik
ledende FIP-forskere til at erklære,
ae det er usandsynligt ar katte, der
er syge af FIP, er en risikofaktor for
andre katte, og isolering derfor ikke
er nødvendig.

Dee anslås, at i en flerkatte-hushold
ning, hvor FECV er blevet indført,
vil 80-90% af alle katte blive infi
ceret. Især karterier er sandsynligvis
FECV positive, fordi bevægelser af
katte og killinger ind og ud af fore
tagendet er almindelige. Ikke desto
mindre er forekomsten af FIP ret lav
i en sammenligning. For det meste
vil karterier opleve langt mindre end
IO % tab til FIP gennem årene. Der
er blevet dokumenteret få tilfælde,
hvor en tilsyneladende epidemi af
FIP havde en dødsrate på over 10 %
i er kort tidsforløb. En mulig faktor i
disse tilfælde er udskilning af viru
lent virus, en ualmindelig situation.
Tab er sædvanligvis sporadiske og
uforudsigelige. Alderen, hvor FIP top
per, er fra 6 måneder til 2 år (med
den højeste forekomst i 10 måneders
alderen). Aldersrilknyttet immuni
tet over for FIP synes at være mulig.
Smitte af FIP fra moderkac til dens
ufødte killinger er ikke påvist ae
forekomme.

tilbøjelige til ar mutere. Fejl kan op
stå i kopieringen af disse nucleori
der, når virus reproducerer sig selv.
Jo flere nucleotider, des flere fejl er
mulige. Mens de fleste af disse fejl er
harmløse, vil nogle bibringe FECV
evnen til at fremkalde sygdom. Disse
rnutante FECV anlæg kaldes FIPV.

Først et par noter om terminologien:
• FIP er betegnelsen for en klinisk

sygdom i tilknytning til en felin
coronavisusinfektion.

• Den fælles godartede form af felin
coronavirus betegnes som FECV
(feline enteric coronavirus).

• Når FECV har muteret til en syg
domsfremkaldende form, beregnes
den som FIPV (feline infectious
perironitis virus)

• Feline coronavira betegnes generelt
som FCoV.

skelligt fra et hvilket som helse an
det virus på flere vigtige måder: a)
systemiske antistoffer har ingen be
skyttende funktioner for katten og
kan spille en rolle i selve sygdommen
FIP b) citerværdier for antistof er
meningsløse for diagnosen af FIP el
ler for prognosen c) en vaccine fore
findes, men der er ingen almindelig
enighed om dens effektivitet eller
sikkerhed.

FECV er er meget almindeligt, højt
smitsomt felin virus. Det tilhører
coronavirusslægren, der har kom
ponenter, der inficerer andre arter
(mennesker, svin, kvæg, fugle, hun
de). Flertallet af katte med FECV
(ca. 95 % eller mere) forbliver ra
ske. Men i et lille antal tilfælde er
en FECV-infektion det første skridt
i en kæde af begivenheder, der leder
til FIP. Dette sker fordi coronovira er
sammensat af store mængder af nu
cleorider, den fundamentale enhed
i genetisk materiale, og de er meget

Medens den første beskrivelse af fe
lin infektiøs perironiris var rappor
teret af Dr. Jean Holzworth i 1963,
findes der rapporter om kliniske til
fælde helt tilbage i 1914, der sand
synligvis er FIP. Selv om vi længe
har haft kendskab til dette virus,
kender vi fortvivlende lide til der.
Der er imidlertid gennem de sidste 5
år blevet udføre megen ny forskning,
der langsomt kaster mere lys på dette
evigt tilstedeværende helbredspro
blem hos katte. Denne artikel har til
hensigt at præsentere nogle af de ny
ere oplysninger, og ændre nogle af de
ældre ideer, der fortsat findes på tryk
og i andre medier.

Der feline coronavirus virker for-

Er af de dårligst forståede og gåde
fulde af kattens vira er der feline co
ronavirus - der virus, der forårsager
felin infektiøs perironiris (FIP). Der
er ikke en overdrivelse ar sige, ar
dette er en af de mest frygtede syg
domme i karterier. Mange karterier,
der forbliver operative gennem flere
år, vil have en snært af FIP. Selv om
denne sygdom er en fælles oplevelse i
karresporten, bliver de angrebne kar
terier fejlagr frygter og udstøde. Alle
opdrættere er nødt til ar gøre for-søg
på at forstå denne sygdom og hvor
dan man får den under kontrol.

F. lin Iujctios Peritonitis - opdateret
info til opdrættere.
Sus,11111 Little DV
/11, Diplom ABVP (fe/in).

Felin Infektiøs
Peritonitis
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beskyttende plejeteknikker til hin
dring af spredning af den højst srnit
somme FECV, og er derfor ikke for
enhver opdrætter eller karteri.

Proceduren involverer, for det første
isolation af den drægtige kat sålede~
at killingerne fødes i et separat 0111_

råde. Når de er 5-6 uger gamle (på
der tidspunkt, hvor deres moderlige
immunitet over for FECV klinger
af), fjernes killingerne fra moderen
og isoleres for sig selv. Nogle afdenne
metodes vanskeligheder består i den
nødvendige strenge infektionskon
trol og mulige problemer med socia
lisering af killingerne. Praktiseret på
den rigtige måde, kan man ikke bloc
producere FECV-negative killinger,
men killingerne vil også ofte være
mindre tilbøjelige til at pådrage sig
åndedrætssygdomme og andre al
mindelige killingelidelser.

Som så mange andre aspekter af FIP,
forbliver testning problematisk. Der
findes til dato ingen mulighed for ar
screene raske katte for risikoen for
udvikling af FIP. Titerværdier for
antistof er dårligt forbundet med
risikoen for FIP og bør ikke anven
des til frasortering af katte. Der er
problemer med laboraroriekvaliters
kontrol såvel som tolkning af disse
riterværdier for antistof. Der findes
nyere DNA-baserede prøver, der til
bydes af nogle få laboratorier, som
giver sig ud for at være FIP-specifik
ke. Disse prøver betragtes imidlertid
af eksperter som ikkeanerkendte,
idet prøverne ikke har været under
kaster videnskabelige undersøgelser
af forskere uden for de laboratorier,
der tilbyder dem. Ydermere findes
der ingen publicerede undersøgelser,
der har identificeret den genetiske
for~kel mellem FECV og FIPV. En
artikel blev i 1998 publiceret af Cor
nell Feline Healrh Center, der adva
rede om, at den såkaldte FIP-specifik
ELISA test er baseret på utilstrække
lige data, og prøverne er endnu ikke

blevet anerkendte.

Kendsgerningen forbliver, at vi har
ingen screening test for FIP i raske
katte. Vi har heller ikke en fejlsik
ker metode til at diagnosticere FIP
i en syg kat. Den gyldne standard
forbliver en biopsi eller fund ved
obduktion. Dr. Andrew Sparkes og
hans kolleger ved Universiry of Bris
tol i England har antydet en sam
mensmeltning af flere testresultater
(globulinniveauer, lymfocycral) med
kliniske resultater og citerværdier af
antistof kan være en hjælp til ae finde
eller at udelukke FIP med en vis grad
af sikkerhed. Dee forbliver dog imid
lertid sandt, at en negativ citerværdi
for antistof ikke udelukker FIP. Men
en positiv citerværdi for antistof indi
kerer heller ikke FIP som diagnose.
En fordel ved de nye DNA-baserede
test kan være anvendelsen af legems
væsker fra den syge kat, som væske
fra brystet eller bugen. Fund af virus
i disse væsker støtter stærkt den for
modede FIP-diagnose.

Et afde mest omdiskuterede områder
i enhver diskussion af FIP er måske
Primucell FIP, en vaccine fremstillet
af Pfizer Animal Healrh, på marke
det siden 1991. Vaccinen er en mo
dificeret-levende remperarurfølsom
virusmutant autoriseret til inrranasal
anvendelse hos katte, der er mindst
16 uger gamle. Fabrikanten anbefa
ler årlige genvaccinarioner selv om
der ikke findes studier af immuni
tetens varighed. Vaccinen stimulerer
lokalimmunirer og vil medføre riter
tal ved antistofrest. Vurdering af ri
siko og gavn ved denne vaccine er er
vanskelige og dristigt foretagende og
har afføde megen polemik.

Eftersom FIP er en alvorlig og døde
lig sygdom, er sikkerheden i enhver
vaccine af altoverskyggende betyd
ning. Dr. Fred Scott fra Cornell Fe
line Healch Center konkluderede i et
nyli-gent publicerer arbejde, at risici

knytter til Primucell FIP-vaccinen er
minimale i de fleste tilfælde. Han be
mærkede, at vaccinen har været i an
vendelse i 7 år uden øget forekomst
af FIP. Foruroligende rapporter over
fænomenet ''anristop-afl1ængig-for
srærkning" (ADE) ved infektion
dukkede op fra flere laboratorier,
hvor katte vaccinerer med FIP-vac
ciner og smittet eksperimentelt med
virus, udviklede et hurtigere syg
domsforløb i steder for beskyttelse.
Der vides ikke, om fænomenet ADE
findes i den virkelige verden, os det
er ikke ler ar finde ud af der. Hvis
der findes, er der sand ynligvi en
ualmindelig hændelse, men mulig
heden forbliver bekymr ndc.

På den anden sid· synes nytteværdi n
af Primucell FIP-vaccinen lille. Den
bedste virkninz fuldhed rapporterer
for vaccinen er s t, da mindst 16 uger
gamle FCoV-ne0a ive katte blev vac
cineret ro gange (med 3 ugers mel
lemrum) i en under øgels ud orr at
Dr. Nancy Reeves, publicer 'ti 1995.
I den undersøge! e blev FCo\ anri
srofnegariv katte vac incr ·r inden
indlemmelse i er stort kart internat
hvor FIP var endemisk. De vaccine
rede katte udviste en væsentlig lavere
dødsrare end de uvaccineredc kart .
Vaccinationens virksningsfuldhed
blev kalkuleret ril 75 % (forebyggel
sesbrøkdel).

Undersøgelser i karterier, hvor FIP
er endemisk, viste, ae vaccinen ikke
havde nogen effekt på sygdomsfore
komsten. En af grundene kan være,
ar de fleste killinger i karterier smit
tes i alderen 6 ril 10 ug r længe for
den 16-ugers ald r, som vaccinen er
autoriseret til. Er en kar først smittet
med FCoV, har vaccinen ingen nye
revirkning. Nogle karteriejere har,
for ar løse dette problem, anvendt
vaccinen på katte yngre end 16 uger.
Dr. Johnny Hoskins har skitserer en
vaccinationsprotokol for karrerier
der mister killinger inden 16-ugers

alderen. Han anbefaler vaccination
v d 9-, 13- og 17-ugers alderen, m ·d
efterfølgende årlige revaccinationer,
An-vendclse af denne opskrift .kal
ske vel vidende, ar ing n konrrolle
rede undersøgelser p killinger yngr"
end 16 uger har fund r red, og ar
der er en ikke aner e1 dr m ro e. D 't
synes ae frernga af producenten · an
visninger, ar vaccinen ·r forbeholdt
FCoY-negariv karre, der indlemme
i højrisikoomrader som kart ri r og
internater.

Anbefalet æs i g:
1. Addie DO. I ie con ral ofre ine
coronaviru - a d f+n' inf·c iou pe
riioniti in car c ,( -iic . F 'lin· F u:
(Europ -an ·o ·i·,, o - F, iue .\! .di
·111 newsl uer) 5 ( 't mrner): -1

97

2. C rncll Feli: l' I le lth ' . r •r. I·
rlu l'IP- -p, ifi ELL'A r '. r 1 • ·iftc?
Iclinc } lealth Topics Ior Ver..rin.iri
ans. 'ol l.)(_ : 7, l) )8.

3. t:ol ·~· f, P 'der. ·n L ·c. 'h, in
hcrr.rncc o! suse .pri ili y to · line
in ··cc·ou · perir nitis in p irc red ar
reri :. Fcl Pract 2L!(l): l-1-_2. 1996.

4. Fol -y J · 't l. Par ems of felinc
coronavirus infe rion and fe :.il shed
ding from c.m in mulripl GH 0nv
ironmenrs. J. Arn r ~r Med A oc
210(9): 1307-131- 1997

5. Folcy JE er al. Ri. k fa ror. or
fe!in infecriou · peritoni i· among
cars in mulriplccat ·nvironm ·nr virh
endemic [dine enceric cor navirus. J
Arner Vcr 1[cd A soc 219(9): Ul3-
b18, 19' 7.

6. Horzinel MC. pd· te on [din·
infccriou · p 0rironiri . Fdi ne Fo u ·
(European o i ty of Feline Medi
cin newsktter) 5 ( ummcr): 1-4,
1997.

7. Hoskins JD. FIP vaccinarion.
Feline Forns (European Sociery of
Feline Medicine ne,vslerter) 5 (Sum
mer): 4-5, 1997.
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De mange forskellig oj n yg iomm
hos hunde, karre o~ hest og b ·hand
linger af <lisse er uctlørlig( be ·krevec
og illustrer r µa Aarhu. Dyr ,ho pitals
hj mm side: , vw.oej ndyrlaegen.dk

Uddannelsen 1 i! ·p•'ciald:, rl..:gc l -

pran:..7 oprind ,)ig ar· Claus 3 ind
gaard 1 ·i ·I· '11:, intere. e t' r
lige oj n ygd irnrne hos hun

11:kæmpcl sen ar :m lig j n -yg
dornme hos hund · f regar i <lag i
er n re s:11 1arbcjJ' m !lem er d~ r
lægeµ:rnd i ) n I an. k-.: Dyrl g ·
for ning 0<1 Dansk K 'nn...l Klub. Ec

'--'

meget vio-rigL arb ·j le understreger
Clau Bundgaard id. en, d 'r er
redaktør af D, n k \r.,ccrinær Op
hthalmologi. k 1'.fanu. l, der dmler
alle ojendara p[t over hundrede regi
srr re le hunder:i.cer her i lander.

Hertil kommer er omfattende selv
studium og publicering af flere vi
denskabelige artikler om øjensyg
domme og deres behandling samt
foredrag for praktiserende dyrlæger
og opdrættere af forskellige hunde
racer.

Øjensygdomme er et fascinerende
fagområde at beskæfrige ig med,
fordi vi generelt har ar gøre med
gode og omgængelige pari nter og
ikke mindst glade og tilfredse jere
når et godt resulrar er opnået, b ret
ter Claus Bundgaard Nielsen.

Gd. stær er en anden ygdom, der i
dag kan behandles ved en op ration
med ultralyd som hos mennesl er og
give det blinde dyr ynet igen.

Claus Bundgaard Nielsen oplyser om
den langvarige specialuddannelse, ar
den tog sin begyndelse ved ansærrel
sen på Aarhus Dyrehospital i 1998
og har siden krævet mange studieop
hold på universiteter og hos øjensp -
cialister i bl.a. England, Frankrig og
USA.

Ny specialist i
øjensygdo

Claus Bundgaard Nielsen kan for
tælle om mange store fremskridt de
seneste år i både den medicinske og
kirurgiske behandling af øjensyg
domme hos dyr.

Vi modtager specielt mange patien
ter med betændelse og sår i hornhin
den, hvor nye behandlinger og ope
rationsmetoder kan redde synet hos
disse dyr.

Dyrlæge Claus Bund
gaardNielsen, Aarhus
Dyrehospital, har net
op bestået eksamen
og afsluttet en fler
årig uddannelse som

specialist i øjensygdomme.

Dyrlæge Claus Bundgaard Nielsen
er den tredje specialdyrlæge i øjen
sygdomme i Danmark og leder
sammen med specialdyrlæge Niels
Stadsvold øjenafdelingen på Aarhus
Dyrehospital.

Som de to eneste øjenspecialister i
Jylland og på Fyn modtager de år
ligt et stort antal henviste hunde,
katte og heste fra flere hundrede
dyrehospitaler og -klinikker.

Store fremskridt i behandlingen af øjensygdomme
Køb Winn Feline
Foundations CD, hvor
de seneste nyheder om
FIP og Feline Corona
virus er opsummeret.

NYT

Excrecion of Feline Coronav1· . )
l lis

- Winn Feline Foundacion.

• Feline Infeccious Peritonitis _
Virus Shedding and lnfection
- Thc American Experience
- Winn Feline Foundation.

• FIP Frequently Asked Quesrions
- UC Davis.

diagnosis of feline infectious perito
nitis. J Arner Anim Hasp Assoc, Vol
30:345-350, 1994.
13.Various authors. Report from rhe
International FIP/FECVWorkshop,
University of California, Davis CA,
Feline Practice Vol 23(3): 1995.

14.Weiss RC. Feline infecrious pe
ritonitis and ether coronaviruses, in
Sherding RG (ed): The Car: Diseases
and Clinical Management, second
edition, WB Saunders Co., Phila
delphia, 1994, pp. 449-477.

Beslægtede link:
• Updates on Feline lnfectious

Periconicis - Winn Feline
Foundation.

• New Tests Being Commercially
Marketed for FIP Derection -
Winn Feline Foundarion.

• Feline Infectious Perironitis -
Virus Shedding and Infection
- The British Experience (Virus

• 1. F line infecrious
perir run - an updar . Proc 16th
m r Coll \' t Inr rn Med Forum,
an Di g CA, 1998.

'-·

9. orsworthy GD. Feline infec
tiou p ritoniri , m orsworthy GD
t al (ed): The F line Patient: Es
mial of Diagnosis and Trearrnenr,
/illiams and W'ilkins, Balrimore,

1998, pp. 200-20 .

10. P d r en C, ddi OD, Wolf
A. Rccomrnendarions from working
groups of rhe international feline
enreric coronavirus and feline infec
tiou perironiris work hop. Fel Pracr
23(3): 108-111. 1995.

11. Scott FW. Evaluation of risks
and benefirs associared wirh vaccina
tion againsr coronavirus infecrions
in cars, Advances Vet Med 41:347-
358, 1999.

12. Sparkes AH, Gruffydd-Jones
TJ, Harbour DA. An appraisal of
the value of laboratory tests in the
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\'i km t steder son ?L1 liku 1 ra
ud. illing 'n. 1 {orclmand n, · m
blev dobr "l ansi", ..y1 re:i ·i hr J •
været u :k f ir al For m ·g 't o0 tilbed
at kort. os · il u lsrillinzshull ~n, o0
h .ru · ig 011 t m ,tft .ncn. Da u ril
lingsdag ·n var forbi, kort' · i hjem
cil horell ·r med en d l BIV 'r >g fem

-or meg ·1.

lidr en .rc; Fire :i· os \ alare ,H !. l'

.arrcn · bli · · hjemme pJ h r · I.:~. 1

ranken om .1 • skull ri;, ··ingc- :1
'-

d a i er t Lrilli n~• bur, efrcr ~o ' 24
timers I or:

Nogle tog af sred cil udstilling n lidt
efter vi var kommer på plads, andre

Manden i receptionen var utrolig
sød og hjælp om. Vi fik fun ler n:
relserne med lidt tumult. folk hav i·
snakket om at nu havde vi i hvert
fald fortjent ar få en verden vind 'r
med hj m.

Vi ankom til hoteller kl. 05.30, og
skulle nu til at læ c af. Dem der var
så søde at stå for ind amling 'n . f
penge til bussen, gik ud for ar hæv·
de sidste (da min far havde fa ~c mit
vi akorr, og i forvirringen ikl l' giv ·t

mig peng med).

u begyndte jeg ae forvente der vær
ste, og fore rillede mig ae hotellet
var lukket når vi kom, og at vi ikke
kunne komme ind.
Chaufføren fortalte os lidt om områ
derne, imens vi kørte igennem.

Vi kørte igennem en masse må byer
i Tjekkiet, og på vejen pas erede vi
kun rankstarioner og prostituerede.
Jeg prøvede ihærdigt at få far på ho
tellcr for ar sige ar vi kom MEGET
for sent. Men dere telefon for nød-
iruarioner var der ingen der passe
de ...... mart!

Dag 2 (kl. 02.00)
Vi andre havde nu kørt siden kl.
21.00. Chaufføren havde sagt ae han
forventede os fremme ved tre riden.
Stemningen faldt endnu mere da
han sagde at vi nok først var fremme
kl. 04.30.

Min far ringede til sit arbejde i Dan
mark, for at høre hvad vi skulle gøre.
Da vi ikke fik noget klare svar, flyt
tede vi over i den anden bus. Min far
skulle blive tilbage ved vores bus, cil
der kom nogen og crak den væk cil
et værksted. Politiet i Dresden kom
og hjalp til med at dirigere de andre
biler uden om os, da vi holdt på en
lille bakke med co vejbaner, og kørsel
i begge retninger. Min far fik ae vide,
ae bussen nok var klar igen 4 rimer
senere. Men da han var trukket hen
til værkstedet, åbnede det først kl.
22.00.
Han fik anvist ec roiler og bad, han
måtte benytte, men han måtte sove
i bussen, og det var en kold fornø
jelse.

mere. Vi troede der var en joke i 2
min.

Mændene begyndte ar åbne fronten
på bussen, for at kigge og rode.
Til alt held kom der en anden tom
turistbus og kørte ind foran os.
Chaufføren steg ud og spurgte om vi
havde brug for hjælp.

Efter et par tlf. opkald, kunne han
tilbyde at køre os cil hotellet i Wien
(han havde lige fået fri), for € 1.600,-.

Vi kørte videre ned gennemTyskland
og nåede Dresden, ved syv tiden.
I udkanten af byen, skete det som
bare ikke måtte ske! Vores ene chauf
før sagde helt stille og roligt ar spee
deren var knækker, og ikke virkede

Om bord gik vi op for at få noget ar
spise. Der var stadig god stemning,
og Lonnie prøvede at overbevise
nogle andre (i en anden bus), om at
vi kun var på færgen, når de var nået
til Tjekkiet.

ker og smurte sandwich. Bussen var
hentet dagen i forvejen og vi brugte
en halv morgen på ae forsøge at få
sæder ud. Dee lykkedes ikke. Så der
blev en lidt primitiv måde at placere
kattene på, men det gik. Vi fik læsset
bagage, katte og folk på bussen. Men
brugte mere tid end vi havde regnet
med og det resulterede i at vi så bag
enden af vores færge sejle bort, da
vi endelig kom til Gedser. Vi måtte
vente i 2 rimer før den næste færge
sejlede.

Hvis I var til world Show i Wien,
kan I sikkert huske os som en flok
søvnige zombier.
Det hele startede med at nogle gode
opdrættervenner, fik en rigtig god
ide med ar vi skulle leje en bus, og
finde et hotel, og køre der ned i sam
ler flok. Jeg gik i gang med ar finde
bus og horel. Hoteller fandt jeg via
Internettet, og bussen på min fars
arbejde (det eneste sted, hvor de ikke
løb skrigende bort, når vi sagde der
skulle katte med, og til en OK pris).
Færge blev bestilt, og air så ud til at
ville gå godr. Bussen blev fyldt med
17 mennesker og 21 katte, og vi cog
af seed fredag morgen med høje hu
mør.

afA1ia S. Jemen/DKLaLiana
Foto: Lennart Bergstriim

En uforglemmelig bustur til World Show i Wien 2004

Dag I
KL var 02.30 og jeg bagte rundstyk-
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En ting forskern ikk kan komme
uden om er, at et steril is 'r r dyr har
større rend 'ns til at rag pa. Det er
dog noget, som kan forebygges af
ejer'n ed at giv dyret en mindre
mængde foder efter der er blevet ste
riliserer.

En sjældent ser bivirkning hos ·r ·
tiliserede tævehunde er urininkon
rinens. Også her siger r rskerne, ar
en tidlig rerili arien kan gort' gavn.
Langt færr hunde bli · r inkonri
nenre, når de rerili .cres inde 1 der ·s
for re løbetid.

g ah ·r nar Io --kee, isr, a urinro
r '( ho d en r idl i l :r ·ri! i . ered !1.1 -
kar ikke er mindre udvikl ·r end hos
d ·n i nrakre kat.

vækstpladern ho d, ridlisr srerili
. erede dyr forbliv r "abn :· Il r forr
ætter m d a vok c lidr i .nzcrc nd0

ho inr: l r, d) r.
De fl sre yrl: g ·r (inklu. i,· mi~ s -h)
har anbefaler. ar hankat ' Er ov ri!
at bliv · kon modne, for d-: b tr ·-
res. er e · for li, m: 1 lur .
en ti !lit: 1 ,t- r.u i w I· I[ i.: /a ·r t~

udvikli 1gc:n ob dcrm ·d siorr,] ..:n
af hanl ar .ens ur· 1\ •jc:, o0 :i, ri<lli~•t
kastrerede kart' derfor ~1- llc være
mere rilbojdi'._'"e t il at L dcrc urinrør
topper m J I·, ,;_..ru.:. en hyppigt
.cr og fo farlig rilsran ! Cor karren.

reproduktion i O lo, blev man ikke
mindre sikker i sin sag som forkæm
per for sterilisation.

Forskerne har funder ud af~ ar en ste
rilisations formodede negativ virk
ning på dyrets væl sr ikke er an kr
end en gammel skrøne. Tværeimod
er tidligt steriliserede dyr af begge
arter og køn gennemsnitligt lidt
større end ikke-steriliserede eller
sent steriliserede dyr. Der skyldes, ar

Forskere i USA har studerer virknin
gen af meget tidlig sterilisation (i 2-3
måneders alderen) på både han- og
hunhunde og karre. USA er præo- r af
en voldsom ov rpopularion af. rr j
fende hunde og katte oo- m ningen
er, at man delvist kan f5 problem 't
løst ved at sterilisere dyrene inden
de forlader internaterne.

Efter at have overværet forskernes
præsentationer på en nyligt overstå
et verdenskongres i hunde og katte

Grunden til ae man som dyrlæge
overhovedet taler om sterilisation er,
ae indgrebet har nogle bestemte for
dele for dyret. Det enten forebygger
mod eller er en behandling af livmo
derbetændelse, mælkekirtelkræft,
blærehalskirtelbetændelse/kræft,
uønsket adfærd, overpopulation af
strejfende katte, indbildt drægtighed,
testikelkræft, hormonbetingede hud
problemer osv.

Når man snakker om sterilisation af
hund og kat med dyrets ejer, kom
mer der tit meget bestemte meninger
frem. "Det er et unødvendige ind
greb i dyrets natur", "Det er synd for
den", "Det påvirker dens vækst og
sind" osv.

AfDyrlæge John C. Dee, Center
Klinik, Livøvej 7H, 8800 Viborg

Tidlig
• • •sten rsanon

af kat

Dag4
Vi havde aftalt at pakke bussen I I< •
08.00. Så vi spiste samlet ved syv ti-
den, og kl. 08.00 var bussen pakket.
Endnu rre havde besluttet at flyve
hjem, så vi var ti tilbage i bussen
med 15 katte. Så vi havde fåer mer~
benplads.

Hansi havde givet os en ny rute gen
nem Tyskland, som skulle være nem
mere. Der var den også, men ME
GET længere, så vi var først hjemme
tirsdag kl. 08.00.
Selve turen hjem gik gode, og kun en
gang kørte vi forkert (men opdagede
det i tide).

Selv om turen startede som kaos ,
endte den med at vi havde to verden
svindere med hjem i bussen.
Jeg vil gerne sige tak til alle Jer der
var med, for at være med til at vende
turen til det positive.
Hvis der er nogen som skal til Wien
en gang, kan jeg varmt anbefale
"Hotel Terminus", Fillgradergasse 4,
i Wien.
Det er to stjernet, men rigtig godt
hyggeligt og billigt, og ligger cen
tralt.
Foreløbig har jeg ikke tænkt mig at
gentage en World Show bustur. Må
ske engang i fremtiden, men ikke så
langt væk.

www.oejendyrlaegen.dk

Vil du vide mere...

Efter en times pause, gik de i gang
med semilanghår, og til sror glæde
løb vi danskere med to World Win
ners. Oven i det, var begge dejlige
Main Coons, med i vores bus.

scenen, tog to danskere afspærrings
båndene (fra dommerbordene) og
satte det fast ved den yderste stol, og
til en pæl ved væggen. De folk der
sad yderst blev meget glade og dem
uden for båndet blev stående.

Efter udstillingen valgte nogle at
flyve hjem. Vi andre gik på græsk
restaurant, hvor vi spiste dejlig mad.
Hansi kom forbi og gav os tre kander
rødvin. Vi hyggede os, og talte om
hvad der var sker. Utroligt at tænke
på, at alr dette var sket på tre dage,
det føltes som længere tid. Vi har
fået noget af en oplevelse, og denne
rur bliver næppe en vi vil glemme
foreløbig.

Dag3
Om morgenen spiste vi morgenmad
på hoteller, som var super godt.
Hansi kørre os igen ril udstillings
hallen.

nomineringer. så spændingen bredte
sig.

Om aftenen gik vi ned på et lokale
spi esred, hvor vi spiste gullasch og
wienerschnitzel, og hyggede os.
Min far kom ril hoteller kl. 23.00.
Hansi hjalp ham med at finde en
parkeringsplads til bussen. Vores ene
chauffør var rejst hjem om formid
dagen, uden at sige noget, så vi måtte
finde på noget andet.

Denne dag var der sceneshow, og der
skulle heppes. Vi satte os til rette ved
de forreste pladser. Stemningen var
god, især i blandt danskerne. Da vi
nærmede os semilanghår, fik vi ma
ler danske flag på kinderne. I løbet
af sceneshower tænkte folk ikke rig
tig på hinanden, og den ene side ryk
kede sig næsten helt op foran scenen,
så dem på de yderste pladser ikke
kunne se. Selv om danskerne et par
gange fik dem til ar rykke ril side.
Inden semilanghårsgruppen kom på
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Top 3 - kat. li - Nr. 3
Nr. 2 - 615 points
Europa's U11d11!at Dræber,
NFO I/S 0923
Opdr.: Ejer
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen

Top 3 - ka . IV - r. 1
Nr. 1 - 660 poinr
Nissen's Maskot]WI, OSH ;1

Opdr.: Ej r
Ejer: Annelise Erik 'i 'n

Top 3 - kat. IV - N . 1
Nr. 1 - 660 points
Nisseu's Lexie, SIA,,
Opdr.: .jer
Ej ,r: Ann .lisc ·.nk. t ~n

Top 3 - kat. I - Nr. 1
Nr. 4 - 605 points
Keystoue No Matter What, PER e 33
Opdrætter: Charlotte Srrange
Ejer: Heidi Agerbo

Top 3 - kat. I - Nr. 2
Nr. 4- 605 points
Gaia Evn-Vlastn, PER Il 33
Opdrætter: Eva Fuxova
Ejer: Lailah Andersen & Kenneth
Bay Smirh

Top 3 - kat. III - Nr. 2
Nr. 3 - 610 points
Piogatta's Brina, SOM ;1s

Opdr.: Ejer
Ejer: Pia & Johnny Sørensen

RACEKATTEN's TOP KATTE 2004

Top 3 - kat. III - Nr. 1
Nr. 2 - 635 points
Via Noua's Vol. 2, ABYn
Opdr.: Ejer
Ejer: Tom & Jens Høj

Top 3 - kat. II - Nr. 1
Nr. 1 - 670 points
Europa'sJacob Haugaard,
NFOn 0922
Opdr.: Vibeke & Kjeld Jørgensen
Ejer: Vibeke Telkamp

Nr. 5 - 541 points
Timians Bertha, NFO g
Opdr.: Ejer
Ejer: Tina & Bent Hansen

Nr. 4 - 550 points
GIC Iah-Ra'sMaat, ABYn
Opdr.: Ejer
Ejer: Lysgaard & Amundsen

Nr. 3 - 560 points
S*Black Islands Gersimi, NFOgs 22
Opdrætter: Lage Hedsrrorn
Ejer: Anne Køhn

Nr. 2 - 563 points
Saltvig's Scooby-Doo, ABYo
Opdr.: Ejer
Ejer: Joana Beeck & Ole L. Jacobsen

Top 3 - kat. I - Nr. 3
Nr. 5 - 530 points
SentfromHeauenJustfor You, PERas
Opdr.: Ejer
Ejer: Tina & Rasmus Pedersen

Nr. 4 - 546 points
Toonscat's Elliot, NFO d 23
Opdr.: Ejer
Ejer: H. Buusman & P. Børgesen

Top 3 - kat. IV - Nr. 3
Nr. 1 - 615 points
Nissen's Isabel, SIA a
Opdrætter: Annelise & Erik Nissen
Ejer: Annelise & Erik Nissen

RACEKATTEN's TOP KATTE 2004
Top 5 Voksen Han

Top 3 - kat. III - Nr. 3
Nr. 2 - 575 points
Edisou af'Misapotanien, BML ns 11
Opdr.: Anni & Bent Aggersbøl
Ejer: Anni & Bent Aggersbøl

Top 3 - kat. II - Nr. 2
Nr. I - 650 points
S"'Ulabra11dsMerlot, NFO a 0922
Opdr.: Mona Olsson
Ejer: Anne Kohn

Nr. 3 - 560points
Elvis Rosa Glauca, RUS
Opdr.: Linda & Jana Knyova, CZ
Ejer: Maria Andersen
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D l ' , om n~ vnt i ·:1.'r ældre. vilde
hankarre. Jer ·r mest 1 sat for at bi
ve smittet med F V o, d · hyppig .re
. vn1ptonPr p.i smitte er lanzvai ise' . ~
\"gdomm-.-: i mun [hulen, i lufrv j 'n
og/eller i larn:1·ysrcmcL Viruser har
påvi ·ligr,: .rcr l o. vores ·a re id '!1
1960. orr J ·r 'ren n 1 inzen egn på,
at FIV har miner dier kan . n iue
merine ker.

Katte kan ved en blodprove u nd ~r
søges for anri rroffer mod FIV. En
dan I undersøgelse har visr at 4,7%
af rilfældigr undersøgt kart er mit
ret m d FIV. Der vi r ig, at der i, ær
er ældre ka te (ov r 1 ar gamle) .orn
er FIV positive. For kerne mm ·r, ar
disse ka te er bl· ·er mi kr i en til
lig ald r. men ar c..b ager n >gie ,1 ·•

før ~rnd 1mmcn brvdcr l! .

trerede hankat e, der under lags
mål kan risikere ar bliv bide af en
vildkat. Chancerne for, at en huskat
bliver smittet med karr -AIDS, ma
dog betragtes som værende ringe i
forhold til muligheden for indbyrdes
smitte blandt vildkatte. Der er i ·ke
regn på, ar FIV smitter v cl karre:
seksuelle kontakt eller fra l unkac til
foster ig nnem moderkag n.

Huskatte, som også færd~ uden
dørs og derved har mulighed for ar
komme i tættere koma! r med vil !
katte, har ifølge sagen natur en
større chance for ar blive smittet m d
katte-AIDS. Dette gælder især ul as-

Forskerne mener, ar FIV sprede fra
kar til kar ved bid. D r er hov cl age
ligt vilde hankatr , man har hmdet
smittet med FIV. For I arre, Jer hol
des indendørs, er chancen for at bliv
smittet meget lav.

me. Katten· immunsystem bliver
ødelagt, og den bliver derved mod
tagelig for en række sygdomme. De
sygdomme, man hyppigst ser i for
bindelse med katte-AIDS er mund
hulebetændelse (f.el . paradenrose)
lufrvejsbetændelse og mave-tarm
berændelse. Disse ygdomm kan
strække sig over lang tid og kan
trods tilsyneladende bedring gen
nem behandling forvente, at vende
tilbage igen og igen.

FIV angriber celler, som ervigtige for
katten i beskyttelsen mod sygdom-

Viruset tilhører samme familie som
det, der fremkalder AIDS hos men
nesker. Det har endnu ikke kunnet
påvises, at virus afdenne type smit
ter fra en dyreart til en anden. Såle
des er der heller ikke fundet antistof
fer mod FIV hos mennesker, som har
haft nær kontakt med katte, der er
smittet med FIV. Indtil videre kon
kluderer forskerne derfor, at katte
AIDS er ufarligt for mennesker.

AfDyrlæge John C. Dee, Center
Klinik, Livøvej 7H, 8800 Viborg

AIDS-virus hos katte også kaldet
FIV (Feline Immunodeficiency Vi
rus) - blev første gang isoleret i 1986.
Forskerne har ved analyser af opbe
varede, frosne blodprøver fra katte
opdaget, at viruser optrådte første
gang allerede i begyndelsen af tres
serne.

AIDS hos katte

Nr. 1 - 462 points
Lai-An's Snu/le
Opdr.: Ejer
Ejer: L. Andersen & K. Bay Smith

Nr. 1 - 525 points
Autumn Rose Satin, PER as
Opdrætter: Inge & Bendt Nielsen
Ejer: Tina & Rasmus Pedersen

Nr. 5 - 558 points
Bijeto's lce Queen Siloer, SOM ns
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitte Jensen

Nr. 4 - 565 points
Obnocabe's Gnladriel; MCOf0922
Opdr.: Ejer
Ejer: Monica & Ole Bonnichsen

RACEKATTEN's TOP KATTE 2004

Specialtitler og -resultater
Fra og med blad nr. 3 bliver der mulighed for at indsende

billeder og resultater, hvis din kat er blevet JW, DM,
DSM, WW, SW eller har opnået en Topkatte titel i

en udenlandsk hovedklub.

Top 5 Killing/Ungdyr

Nr. 3 - 600 points
S'Zimexis Tequila Sunrise, NFOf23
Opdrætter: Helle & Daniella Allard
Ejer: Vibeke & Kjeld Jørgensen

Nr. 4 - 565 points
S*Poo Nai's Kilauenmani, NFOJ
0923
Opdrætter: Suzanne Wejland
Ejer: Tina & Bent Hansen
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I der hele taget tror jeg, at vi i karre
verdenen kal til ar e lidt mere pa at
give nye opdrættere en hjælpend hand
- jeg forn m rncr pa mange hen
v -ndclscr, at d r er brug for uddanne! ·e
af nye opdrættere (og m . ke kunne
nogen af os gamle og a cræng lidr).
Giv d m en god , rare pa liver om
opdrættere og ud til] re.
Se, tisrikkcn vi. 'r, at d r er urroligr
mange, d r far er rarnnavn - bruser
det en gang - og å bliver det ; l rig
brugt mere.
Jeg tror at hvis vi i ælles kab - m '11

i klubberne 11-r i Feli Da i a regi
f rovede a;: ave et opdrærrerl ur u ·.
om kunne v, r · med til ae kvalificere
nye opdræri ·r \ ildl · vi m; .ke kunne
undsa cl ' m, ng' :.k.Lcf 1 • ·bl'r ·om fra-" ~
fald ·r kunne ryJ 'rn \ i l ur ,1e rna · 'e
også derizenn ·m være rnc i il l hojnc
k, ali r ren .i.fJ ·r lhn;; · ' i_) .r 'l.
D .t cr i 11Yer tilt: i · L - :if L· o \r.1 l r,

j 'o hab 'r p.1. ,l vi k.in 1·, noget
fornuf-tigr pa ban .n i le -:t, lde r ; ' re
ar.
Flere klubl 'r og spccialklu b r har

På møderne blev der tydeligt gjort
opmærksom på, at Felis Danica er en
hovedorganisation for de fire klubber
og hvis der skulle. ke ændringer i den
danske katteverden, skal dette ske
gennem forslag stiller til de respektive
klubbers Generalforsamlinger.
Der kan jo være ar man tadig di kurerer
- og der håber jeg da - for til dette års
Plcnarfor amling er der ikke mange
forslag til ændringer.

Opdrætterseminar
En ring har debarmøderne dog fort til.
I april afholder Feli Danica 't erninar
for opdrættere - og evr, J re· dyrlæger
med nogle meget l ompercnre m n
neske r fra Canada, kot!and og
Frankrig.
Felis Danica har set dette som en
opgave, som hør r ind under det fæl! s
i den danske kan erd n - det er en
opgave der er for scor ar løfi for elm
enkelte klub (økonomisk) og derfor
har FD så valgt ar arrangere dette
FØRSTE opdrættere s minar - jer~
håber, at der vil kunne kornm f1 re!

drættede katte findes i denne kategori
-3500 er det blevet til. MCO den mest
opdrættede race med 1703 killinger
skarpt forfulgt afNFO 1202.
Det er lidt skræmmende, når antallet
af disse racer overstiger antallet af alle
de karre, der opdrættes i hver af de tre
andre kategorier.
En anden interessant vinkel på stati
stikken vedrørende stambogsføringen
er, hvem der rent faktisk opdrætter alle
killingerne.
Rent faktisk fødes ca. 50% af alle kuld
hos opdrættere, der kun får der ene
kuld på et år!
Kun 5 % af kuldene opdrættes i kar
terier/ eller hos opdrættere, der opdræt
ter 5 eller flere kuld, og kun l opdrætter
har registreret 10 kuld på et år!
I alt er der i 2004 blevet opdrættet
killinger med 800 stamnavne.

FU mødeaktiviteter
Felis Danica har i det forløbne år
afholdt 5 ordinære FU møder og et
særligt møde.
Der har ofre været ganske lange
dagsordner til disse møder, og jeg har
den opfattelse, ar man bør overveje at
fastsætte flere FU møder, så de enkelte
punkter kan behandles med den
grundighed, man skylder dem.
Møderne har fortrinsvis været afholdt
i Odense på hverdagsaftener. Kun i
forbindelse med SPK møder og FU
møde med AR og DN har vi mødres
en hel dag.
Jeg tror at vi fremover i højere grad
bliver nødt til ar bruge f.eks. en søndag
på FU møder, så vi har den rid og ro
der kræves.
Hidtil har møderne været holdt på
Hotel Plaza i Odense, men for frem
tiden vil vi flytte møderne til Badstuen
- også i Odense.
På sidste Plenarforsamling omtalte jeg
Strukturdebatmederne, og de blev
afholdt i løbet af foråret - fem møder
fordelt over hele landet.
Desværre var der ikke det score frem
møde ril disse møder, selvom de der
mødre frem på de fleste møder dis
kuterede livlige.

Ad 3 - Formandens beretning
Medlemstal og plenarer
Meget kan man sige - men med
lemstallet i Felis Danica er forbavsende
stabilt- de sidste 15 år har medlemstallet
været 4, og heller ikke i år ser der ud
til at ske ændringer på dette område.
Hvad angår personer under Felis
Danicas "har" er det lidt anderledes.
Her er medlemstallet i klubberne
stigende - fra 5065 i 2003 til 5323 i
2004. En stigning i personer involveret
i kattesporten i Danmark på mere end
250 personer.
Medlemstallet i klubberne er DARAK
1220, JYRAK 2227, Katteklubben
469 og Racekatten 1407.
Medlemmerne fordeler sig sådan at der
er ca. lige mange hovedmedlemmer og
lige mange familiemedlemmer.
Dette betyder at antallet af Plenarer i
år er det samme som sidste år nemlig
sådan at der er 9 der repræsenterer
JYRAK, 6 der repræsenterer Racekatten,
5 der repræsenterer DARAK og I der
repræsenterer Katteklubben.

Statistik vedrørende stambogen
Den aktivitet der er årsag til, ar vi
sidder her i dag er jo opdræt og ud
stilling af racekatte, og her er der igen
i år en stigning i tallene.
Nu er det jo ikke sådan at vækst alene
er godt, når det drejer sig om kattesport
og opdræt af katte, men det kan være
med til at give et billede af forskellige
tendenser og modestrømninger.
Samlet set blev der registreret 6100
katte opdrættet i Danmark og 350
importer.
Vi kan jo med tallet for importer
konstatere at det danske opdræt bliver
mere og mere internationalt.
Ser vi lidt på hvordan importerne
fordeler sig, er det tydeligt at MCO
ligger forrest med 80 importer. Dernæst
følger PER/EXO med 54 fulgt af SBI
32.
Ser vi på de dansk opdrættede karre er
der tydeligt, at også her er sket
forskydninger i forhold ril fortiden.
Kar II er inde i en rivende udvikling,
og mere end halvdelen af alle op-

DARAK
Aase Nissen, Hanne Kaarsberg, Jette
Rybak, Bette Lind og Inge Vang

Katteklubben
Inge Nord

Ad 2 -Valg afstemmetællere
Jørgen Jensen, Jan Høyer, Bette Lind
og Inge Nord valgt.

Racekatten
Hanne Nielsen, Tom Høj, Camilla
Scharff, Eva Baden, Per Baden og
Jan Høyer

JYRAK
Done Kaae, Ole Amstrup, Peter
Hansen, Anette Hansen, Freddie
Nørreskov Jensen, Anette Becker,
Bettina Petersen, Jørgen Jensen og
Carsten Lassen

Der var ca. l 0-15 tilhørere ud over
plenarerne for:

Thorsen som dirigent. LST blev valgt
med akklamation.

Dirigenten takkede for valget, og
konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet og dermed be
slum ingsdygtig. Han konstaterede
endvidere, ae der for at vedtage ænd-
ringer til vedtægterne skulle være 2/3
flertal svarende til l 4 stemmer for
vedtægtsændringer. Øvrige beslut
ninger og valg sker med almindeligt
flertal.

Dirigenten fik oplyst antallet af med
lemmer i Felis Danicas 4 medlems
klubber der giver:

JYRAK 9 plenarer
På baggrundaf2227medlemmer

Racekatten 6 plenarer
På baggrundaf 1407medlemmer

DARAK 5 plenarer
På baggrundaf 1220 medlemmer

Katteklubben I plenar
På baggrundaf469 medlemmer

REFERATER

Felis Danicas formand Ole Amstrup
åbnede plenarforsamlingen og bød
plenarer og tilhørere velkommen.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Regnskab
5) Optagelse af nye klubber
6) Vedtægtsændringer
7) Fastsættelse af kontingent og

priser på stamtavler, starnnavn
m.m.

8) Budget 2005
9) Indkomne forslag

1 O) Valg af forslag til videresendelse
til FIFe

11) Valg af forretningsudvalg
På ulige år vælges formand og
vicesekretær samt de medlemmer
der er på valg

12) Valg af kasserer
13) Valg af repræsentanter til FIFe's

generalforsamling
14) Valg af2 revisorer samt

2 revisorsuppleanter
15) Valg afAvlsråd
16) Valg af Disciplinærnævn og

suppleanter
I 7) Evt.

Referent:
Tom Høj

Felis Danica's
plenarforsamling 2005
afholdt søndag den 20.
februar 2005 kl. 13.00
Afholdt på Svanegården,
Tovesvej 30F, 4220 Korsør

Ad I -Valg afdirigent
Ole Amstrup foreslog på vegne af
forrerningsudvalger Lars Seifert-
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Forslag til uændret kontingent
vedtaget med 21 stemmer

35

Forr mingsudvalgct har foreslået uændret
konringem.

Ad 7 - fastsættelse af kontingent og
priser på stamtavler, stamnavn
m.m.

Forsluz b6 om. ndrin arv dr: 'crren
10.
Torn Hoj rnenre ikke b sreb 't anke
nævn r gode, da dis iplinæmævncr er
1. instans og forretning udvalget 'r
ankeinstans, Jcrrc R} bak for· los . t
bruge ord r !Jagenævn, hvilket: amrligc
plenarer bifalde.

For fao- b6 trukket af Inzc l lord rilliae0 0 0

med forslag n · d og f2 m -d henblik
på ar sende d rn ril b earh jdnin0 i
forrerningsudvalger for b irbcjdning
og ev ntud genfrem,ærcd .,_

Forslag bS rrul·k r med hcnblil p::i. at
ea •bnjdc <l ·r ocr

0
cnfr-:m æue det til

næst· :1r.

For lag b5 om , 'n ring af" · c, ~gr ·ns
- 12.
Cunilla Schar ·mt'.nrc il k O forr rnins -
udvalget skulle uc p-.:ge n n 'n, n '11 at
m dl crnmernc : kuli, vælg · ·.
OleAmsrrup o ly t', acJYR.:\ 'L ndt
t mcdl .mrn ·r i avlsråde \'J:- il-

srr: .kl di~ .

1 1. Valg af forretningsudvalg:
Ulige år vælge : ·ormand og 4 for
retningsudvalg medlemmer.
Lige ar vælges: kretær og 3 forre
mingsudvalgsmedJemmer.

Som konsekvens heraf ændres § 5
således
Dagsord n skal indeholde:

Herefter kom forslag b4 ril afsremning
- 16 remmer for og 5 imod-forslaget
vedtaget og der ,ffekrncr · 1 ,d
virkning p r 1. n ov m er _006.
Forremingsudvalget udvid i 2007.

§ 6 Forretningsudvalget
Sek. l I ulige år vælges der af og
blandt mcdlemmcrn af Fcl is
Danicas hovedklubber en formand
for en periode af 2 år.
Kandidater til formand:po ren op
stilles af h°' edklubberne Iler :1f
min. 30 hov dmedl rn mcr ar
hovedklubberne senest 1. novernb r.
Såfremt der er opstil! t mere end
en kandidat foretages valget af
formanden ved urafstemning
blandt hovedklubbernes hoved
medlemmer i januar måned.
Formanden for Felis Danica kan
maksimalt vælges i tre på hinanden
følgende perioder (6 år).
Formanden for Felis Danica har
kun stemmeret ved stemmelighed
blandt de øvrige forretningsud
valgsmedlemmer.
Stk.2 Blandt de i § 4 nævnte re
præsentanter vælges et forret
ningsudvalg, bestående af2 personer
fra hver hovedklub, nemlig:
Stk. 3 I ulige år vælges formand og
4 forretningsudvalgsmedlemmer. I
lige år vælges sekretær og 3 for-ret
ningsudvalgsmedlemmer.
Stk. 4 Forretningsudvalget konsti
tuerer sig selv.

Forslaget kom til af ternrung i d .nn
form:

havde et "låse mandar" fra egen
hovedklub, og derfor kunne have
vanskeligt ved at udfylde opgaven som
formand for FD.
Hanne Kaarsberg efterlyste hvem der
skulle send ud til urafstemning,
hvortil Jette Rybak gav ud-tryk for, ar
der ikke kunne nås med forslasers

0
frister.
Tom Høj støttede forslager og foreslog
ar fristen flyttedes til den ] . novemb "r,
hvilket ville give rid nok til ud
sendelse.
Eva Baden srøtt le ændringen af
fristen, og henstillede ar kandidaterne
præsenterede sig selv i december
nummeret af KacteMaga i net.

Forslag 63 - 7 stemmer for og 14
stemmer imod - forslaget faldet

Forslag b4 om ændring afvedtægternes
§6
Forslaget gik ud på ændring af ved
tægten således formanden for FD
vælges direkte.
Der blev fra forslagsstillers side stiller
ændringsforslag, der blev suppleret af
de øvrige plenarer. Herefter kom for
slaget til debat.
Bette Lind mente det var et brud på
en lang tradition, at medlemmers
(hovedklubberne) medlemmer (hoved
klubbens medlemmer) fikdirekte indfly
delse på valg af forretningsudvalg.
Ole Amstrup mente der var rimelige
til valg af så vigtig en post.
Inge Nord mente der kunne være
situationer hvor formanden for FD

Ad 5 - Optagelse af nye klubber
Der var ingen ansøgninger om op
tagelse som medlem af Felis Danica.

Ad 6 -Vedtægtsændringer
Der var 6 forslag om ændring af ved
tægter på dagsordenen.

Forslag b 1 - cilsynsbestemmelse
udsættes og bearbejdes til næste år,
hvor det genfremsættes. JR opfordrede
til at rænke sig om ved udformningen
af forslaget.

Forslag b2 trukket da det ikke opnåede
vedtagelse på Katteklubbens general
forsamling.

Forslag b3 om ændring afvedtægternes
§ 3.
Bette Lind - på vegne afNorsk Skov
karrering- mente ikke det var rimeligt
at stille et sådant forslag, da det klart
var tilkendegivet på møder mellem
SPK og FU, at der ikke var grund ril
at ændre på reglerne.

regnskabet.

Regnskabet blev godkendt med
akklamation

Beretningen blev godkendt med
akklamation

igennem mange år som medlem afFlJ
først som sekretær og her sidst soin
vicesekretær.
Så kære Dorte - jeg vil gerne på FDs
vegne sige dig tak for dit arbejde for
FD - jeg ved at du ikke vil løbe rundt
og bestille ingenting - du har din
dommergerning og dit opdræt _ jeg
vil gerne ønske dig held og lykke
fremover!
Og Kirsten - du har ikke været i FU
så længe i denne omgang- du kommer
heller ikke til at mangle noget at
foretage dig fremover - også held og
lykke til dig.

Ad 4 - Regnskab
Kassereren havde meddelt, ae hun ikke
kunne deltage i plenarforsamlingen
grundet afholdelse af ferie i udlandet.
På hendes vegne gennemgik Tom Høj
regnskabet med tilhørende noter.
Regnskabet var som noget nyt udsendt
på forhånd. Der var ikke spørgsmål til

Hjemmesiden .
Vi lavede i år en ændring af Felis
Danicas hjemmeside.
Desværre ikke til der bedre, viste det
sig beklageligvis.-Dette vil der blive
retter op på, og der er nedsat en lille
arbejdsgruppe, der skal forsøge at fa
bragt tingene i orden igen.
Planerne og rankerne om en ny hjemme
side var på plads, men der er en anden
historie.
Det vil blive bedre i løber af kort rid
håber jeg.

Lidt personlige betragtninger.
Nu er der ikke min største ambition
her i livet ae være formand for Felis
Danica. Jeg kan sagtens leve uden, men
jeg vil gode stille mig til rådighed for
arbejder i den danske karreverden.
Men jeg synes, at jeg observerer mange
forskellige input, der fortæller mig, ar
man sommetider glemmer, at dette er
vores hobby. Ar vi gør dette her for at
glæde os selv og andre, ae vi så at sige
gør dette for "sjov". Vi har en fælles
hobby som vi gerne skulle have det
sjovt og hyggelige med. De problemer
der er, er trods alt ikke tredje verdenskrig
eller 11. september - men en fælles
hobby der gerne skulle være til glæde
for os alle.
En gang imellem synes jeg, at der er
kommet alt for mange kommercielle
holdninger og ejerskabsfornemmeiser
ind i vor hobby - vores fælles projekt
der har til formål at opdrætte smukke
kane i fællesskab.
Lad os hele tiden huske ae det skal være
rart og hyggelig.

Med disse ord vil jeg gerne overlade
beretningen til forsamlingen.

Afsked med Dorte og Kirsten
På denne Plenarforsamling tager vi
afsked med et mangeårigt medlem af
FU - en som trofast har tjene
katteverdenen igennem klubarbejde og

arbejde. .
Jeg vil gerne rakke Vivi for det arbe1de
hun har udført for Felis Danica.

Avlsrådet
Avlsrådets rapport vil efter jeg afslutter
min rapport blive aflagt af en repræ
sentan t fra Avlsråder.

Disciplinærnævnet
Fra disciplinærnævner er der indkom
mer en årsrapport som jeg her vil
læse.

Et nd t ornråd jeg synes, der skal
arb jde med, r problemet med
rekruttering af dommerelever.
i har pt. i Felis Danica E dommer-
le .
Det r ikke tilfredsstillende - jeg tror
vi i samarbejde mellem FU og dom
merne kal prøve at fa sar gang i noget
udvikling af dette område. Der inde
bære r også ar vi skal se på f.eks.
r warduddannelsen og et evt. steward
forum - gerne med henblik både på ar
ikre stewarder på udstillinger, men så
sandelig også med henblik på ar rekrut
tere nye dommere.

pdrært rim r - di kussionen er, om
d t r n d l af d t fælles i den danske

KatteMagasinet
KatteMagasiner har faet nye redaktører
- så jeg vil gerne her officielt sige tak
til den tidligere redaktør Marianne
Seiferr-Thorsen for hendes arbejde
som redaktør, og også byde velkommen
til de to nye redaktører Annie og Ole
Orrhmann - vi har valgt ar dele posten
som redaktør på ro personer ud fra den
betragtning, ar arbejder med ar lave er
fælles blad for den danske katteverden
i en rilsrrækkelig professionel kvalitet,
er så stort er arbejde, ar der er nærmest
urimeligt ar lægge på en person - som
jo gør arbejdet frivilligt og ulønnet.
Som der vil fremgå af regnskaber giver
blader er ret stort underskud - der
skyldes flere forhold, men især stigende
portopriser.
Som "annoncekonsulent" har Vivi
Flercher virker i flere år. Vivi har nu
valgt ar holde med denne funktion og
FU vil hurtigst muligt prøve ar finde
en ny person der vil lave dette vigtige
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Ad 12-valg af kasserer
Kassereren er ikke på valg.

Ad 13 - Valg af repræsentanter til
FIFe's generalforsamling
Ole Amstrup er som formand for Felis
Danica automatisk delegerer
Aase Nissen fra DARAK valgt som
bisidder.
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Ad 17 -Eve tuel,
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Allan Lund Christensen
valgt for 2 år i 2004

Birgine Kold Kjeld en.
valgt for 2 år i 2004

Peer R. Amund. ·n
valgt for 2 ar i 1.005

Birgitt Grønkjær
valgt for 2 ar i 200-

Kurt Ol s n,
valgt for 2 år i 200-

H nrik f oldborg,
. uppleant

Vibeke Lerche,
suppleant

Disciplinærnævner ser hereft r åledes
ud:

Kandidat Valgt for
Birte Grønkjær, Cand.jur 2 år
Kure Olesen 2 år
Peer Amundsen... .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 2 år
Vibeke Lerche 1
Vibeke Lerche Akklamation

Som suppleant
Henrik Koldborg Akkalmarion

Som suppleant

Der skulle vælges 3 personer for 2 år
samt 2 suppleanter. Birgitte Grønkjær,
Kurt Olesen og Peer Amundsen var på
valg, og alle villige dl genvalg.
Stemmerne fordelte sig således:

Ad 16 - Valg af disciplinærnævn
Som den eneste havde Peer R.
Amundsen ikke trukket sig fra discipli
nærnævner. Han er på valg i 2005.

Berir Elkjær,
valgt for 3 år i 2003

Lene Balle,
valgt for 2 år i 2004

Jan Krag,
valgt for 3 år i 200-

Heidi Tværmose,
valgt for 3 år i 2005

Lotte Borch,
l C ? . . ?00-va gr ror _ ar 1 -

Jette Rybak
valgt for 1 år i _oo-

Anne-Marie Bj lke Han en.
suppleant

Charly Riis,
suppleant

Avlsråder ser herefter således ud:

Jan Krag 3 år
Lone Borch valgt for. 2 år
Annette Høj Jensen
A-M Bjelke Hansen 1 år
som 2. suppleant

Charly Riis 1 år
som 1. suppleant

Linda Diniz
Eva B:iden
Jette Rybak 1 år
Heidi Tværmose 3 år
Knud Jørg risen

Valgt forKandidater

Ad 15 - Valg af avlsråd
Til avlsrådet skulle der vælges to

medlemmer for 3 år, 1 medlem for 2
år og 1 medlem for l år. Der var til
pladserne 10 kandidater. Stemmer
fordelte sig således:

Ad 14 - Valg af 2 revisorer og 2
revisorsuppleanter
Marian Jensen og Henrik Koldborg
genvalgt som revisor med akklamation.

Som revisorsuppleanter genvalgtes Per
Hilfling-Olesen og Jette Rybak med
akklamation

Herefter er næstformand Inge Nord,
sekretær Tom Høj, Hanne Kaarsberg
og Jørgen Jensen på valg i 2006.

Ole Amstrup takkede Done Kaae og
Kirsten Foldager for deres arbejde i
forretningsudvalget og for Felis Danica
og dansk kattesport. En særlig tak for
Dorte Kaae's arbejde også i FIFe regi.
Der overraktes en gave til dem begge.
Ole Amstrup takkede endvidere Vivi
Fleccher for hendes arbejde i forret
ningsudvalget, og ikke mindst hendes
indsats med ar sikre en stabil annonce
mængde til KarceMagasinet. Endelig
takkede hanMarianne Seiferc-Thorsen
for hendes arbejde som redaktør, Der
var også en gave til dem.

Aase Nissen og Camilla Scharff gen
valgtes med akklamation.

Kirsten Foldager ønskede at fratræde,
og Jørgen Jensen valgtes med akkla
marion.

Vicesekretær Done Kaae ønskede ar
fratræde. Ole Amstrup foreslog Susan
Elvekjær til vicesekretær oghun valgtes
med akklamation.

Ad 11 -Valg af forretningsudvalg

Ole Amstrup blev genvalgt med
akklamation.

Jan Krag bekræftede på vegne af
avlsrådet, at forslaget var udarbejdet i
samarbejde med specialklubben, og ar
avlsrådet havde kommunikeret med
bestyrelsen for specialklubben. Han
fandt ikke det var avlsrådets opgave, at
stille et forslag på vegne af special
klubben, ligesom han ikke mente, at
avlsrådet kunne gøres ansvarlig for
intern kommunikation i special
klubben.

gøre gældende, særligt for de røde
og creme varianter, og opdrætterne
vil gerne undgå at skulle registrere
dårligt farvede katte som fænorypisk
agouci og genorypisk nonagoun.

Vi har desværre - i Danmark - ser
eksempler på afkom efter sølvkatte
både rabby og smoke, som er regi~
streret som værende fuldfarvede
Burmesere.

Dette forslag bakkes op af med
lemmerne i Burmese Breed Council
og specialklubben BB-klubben.

Herefter kom forslag fl til afstemning
- 20 stemmer for og 1 imod- forslaget
vedtaget og sendes til FIFe's general
forsamling.

Forslag f2 trukket med henblik på at
sende der til eventuel behandling i
forretningsudvalget.

Susanna Bugge efterlyste et forslag,
som Rex & Sphynx klubben har
udarbejdet i samarbejde med avlsrådet.
Hun fandt, at avlsrådet ikke fungerede,
da forslaget ikke var kommet frem.

Med hensyn til rabbyvarianrer
fremgår det af standarden under
Pels - Farve, at "alle varianter skal
være uden striber eller sporter" idet
Burmeseren traditionelt set er en
nonagouci kar. Dette har Burme
seropdrærrere i årevis arbejdet på at

Begrundelse:
I Burmeserens standard står under
generelt: "Burmeseren er karakte
riserer som en individuel race ved
dens unikke farvegenetik (cb cb)."
Da sølv (I) kanmaskere Burmeserens
karakteristiske maskefarve, vil en
del af karrene med sølv ikke vise
dette specifikke karakteristika, og
alene af den grund ikke kunne
registreres som værende Burmesere.

When breeding Burmese:
Silver and/or tabbyvarieties are not
allowed for breeding.
Offspring in a non recognized
colour variecy shall be registered as
XSH/XLH.

New 2.6.11
Tue FIFe shall only recognize the
foliowing EMS codes in BUR: n,
a, b, c, d, e, f, g, h, and j.
Tue FIFe will nor encourage any
person or federation to produce
Burmese in any orher colour
varieties than those listed above.

Tilføjelse til FIFe's avls- og
registreringsregler:

Addition to FIFe's Breeding and Regi
stration Rules:

Ad 10-Valgaffurslagtil videresendelse
til FIFe's generalforsamling

Forslag fl. - tilføjelse til FIFe's avls- og
registreringsregler
Der var en debat mellem plenarerne
og de fremmødte tilhørere, herunder
repræsentanter fra avlsråder, der resul
terede i et ændringsforslag, således
forslaget der kom til afstemning så
således ud:

Ad 9 - Indkomne forslag

Forslag dl trukket.

Forslagd2 trukket da det ikkeopnåede
vedtagelse på Kaneklubbens general
forsamling.

Forslagd3 trukket - se ovenfor under
punke 6.

Budgenet enstemmigt vedtaget.

Ad 8 - Budget 2005
TomHøj gennemgikpå vegne afkasse
reren budgetter for 2005, der udviser
et mindre overskud.

Forslag til nye priser vedrørende ud
stilling vedtaget med 21 stemmer

Forretningsudvalget har foreslået føl
gende priser vedrørende udstilling:
Udstillingsgebyr, per kat kr. 235,-
Udsrillingsgebyr, per kuld kr. 300,-
Udstillingsgebyr, avl og
opdræt som tillægsklasse kr. 75,-
Udstillingsgebyr, veteran og
pensionist som tillægsklasse ... kr. 75,-

Forslag til nye priser vedrørende
stambogsføring vedtaget med 21
stemmer

F rr tnin.. sudvalget har foreslået
fi lg nd , pri r vedrørende stambogs
fi ring:

.. rarntavler, 0-3 kr. 175,-
·tamtavl r, 3-6 kr. 250,-
Sramravl r. 6-10 kr. 400,-
·ramravl . import kr. 350,-
Ændring af stamtavle kr. 150,-
Ændring·forslag lydende på kr. 100,
(d t der stemmes om)
Transler inkl. 5. eller
8. generation stamtavle kr. 150,-
Ændringsforslag lydende på kr. 100,
(det der stemmes om)
Ophævelse af avlsforbud kr. 300,-
Stamnavn kr. 5 50,-
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CH. Srnrkad's Killer Queen
,\ 'FO li -- 1-;,r/1: 21.07.03
Opd1'.: Elm1t' Ko/111
f:.jcr: Dnrt<· [/;osing og

Cf11u Larsen
Brorup 04 AC. Bl\Z Nom.
Odd ·r 04 CAC. BfV

is cnhjerg 04 CAC. BIV, Nom.

CH. ,eews Bluc , Whitc Ronj.t
BRI ti ()J f.1d1: o-_o].0.
Opdr.: Fy,
F1n-: /J rr.· .--l1Ml,o!,n
l llt1t 0. . AC.l\J\'.BL
'.\.,\,f\UI ll.i '-\
i l.:rk, 0-; "/\C:

CH. Limericks \-X'orking C a s
H ro
, 1,i 11 (·d~: Ol.!.!. 03
Oprlr.: Am11 C. her:
Ej,·,: D1,,,:, f l,f'
JJ !lin~· ll !
Kog·O'>
1•.iiund ørg

CH DK Du leds Adani Dani le
1HC0,1 F-t!r:J0.10.03
Opdr, Ej,,
E/tr: / 11:ni, }inl.?ik..n!
Holstebro 0' CAL arv :\om.
Vi-..\1.::11bj ·rg Ol: CA '
I<'"· 0~ C\ ·. BI\'.. ·0m

CAPIB
CAPIB

CAPIB, BOX

IP. GIC. Gaia Eva-Vlasta CZ
PER a 33 Fvdr: 01.05.01
Opdr: EVll Fuxouå
Ejer: L. A11dem·11 og

K BaJ' Smidt
Wien WS 04
Vissenbjerg 04
Magdeburg 04

IP. Zarin Lilit
RUS Fodr: Il. 12.. 91
Opdr. Sari Kulhn
Ejer: Kirsten Kane og

Dorte Dalamnnder
Malmø 04 CAPIB, Nom.
Odder 04 CAPIB, Bl\/, om.
Vissenbjerg 04 CAPIB, Nom.

IP.Van Grebst Norbert
ERI ,r Fodr: 09. I0. 03
Oprlr.: Lelsie Grebs:
Ejer: Emilie Riis Orrhm111111
Odder 04 CAP!B
Brno 04 CAP!B, :\om.
Brno 04 CAPlB, Nom.

IC. Tilia Nova's Bobbasina
NFOf09 Fvdt: r.08.03
Opdr.: Eja
Ejer: Bette ogjo/111 Lind
Køge 05 CAC!I3
Nijmegen 05 CACJB
Herlev 05 CACIB

IC. Camischa's Mary X-mas
ABY11 Forlt: r.12.02
Opd;:: Ejer
Ejer: Camilla Char/J
Glomup 04 CA IB, 81\/, Nom.
Jyllinge 04 CACIB. BIV. Bl
Malmø 05 ACfB, B!V

CAGCIB, Nom.
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

CAGCIB, Bf\/,
Nom.

CAGCIB
CAGCIB, Nom.

GIC. Frcjkatten's Dristige Ditlev
NFO d 09 Fadt: 21.08.02
Opdr.: Ejer
Ejer: H(111ne Nielsen
Holstebro 04
Ljungbyhed 04
Ljungbyhed 04
Harmover 04

Harmover 04
Malmø 04

GIC. Librians's Zeus
NFO ds 09 23 Fodr: 20.05.2003
Opdr.: Ejer
Ejer: Lisbet og BrianJensen
Odder 04 CAGCIB, BfV, Nom.
Vissenbjerg 04 CAGCIB
Magdeburg 04 CAGCIB, BN,
Nom.
Magdeburg 04
Nijmegen 05
Kalundborg 05

CH. NL*Pendragons TipToe, JW
CRXfi 09 Fodr: 22. 12.. 03
Opd,:: Eric Reijers
Ejer: Heidi Tværmose
Gronningen 04 CACIB, BIS
Køge CACIB, BIY
Kalundborg 05 CACIB, BIV

Leeza's Blåcreme Cirkeline
BRIg Fadt: ll.ll.00
Opdr.: Ejer
Ejer: JytteAdelholm
Most 02 CAGCIB, Nom.
Most 02 CAGCIB, BIV
Tås trup 02 CAGCIB
Herlev 03 CAGCIB
Kiel 04 CAGCIB
Hårlev 04 CAGCIB

GIP. IC.Via Nova's Vol. 2
ABY n Fodt: 05.09.02
Opdr.: Ejer
Ejer: Tom og/emHoj
Wismar 04 CAGPIB
Wismar 04 CAGPIB
Malmø 04 CAGPIB, Nom.
Malmø 04 CAGPIB, Nom.
Odder 04 CAGPIB
Jyllinge 04 CAGPIB, Nom.

GIC Bjelke's Yasmin
BUR b Fodr: Jo. 05.2002
Opdr.: Ejer
Ejer: A. Marie Bjelke Hansen
Ljungbyhed 04 CAGCIB, Nom.
Ljungbyhed 04 CAGCIB
Odder 04 CAGCIB
Lodz 04 CABCIB, BIV
Vissenbjerg 04 CAGCIB
Kalundborg 05 CAGCIB, BIV

EC.DK"'Blue Royale Flash
Danse Daisy
NFO {09 22 Fodt: 23.03.00
Opdr.·.- Ejer
Ejer: Hanne Hnnpel
Arnhcrn 04 CACE, Nom.
Hårlev 04 CACE
Højby 04 CACE
Wi mar 04 CACE
Koge 04 CACE
Kalundborg 04 CACE
Herlev Oq CACE
Herlev 04 CACE

EP. Van Grebst Luic
ABY II Fadt: 09.05.01
Opt!r.: Lelsie Grebsr
Ejer: Christel Riis Ortlnnann
Glostrup 04 CAPE, BIS
Hårlev 04 CAPE
Ribe 04 CAPE, BIV, Nom.
Wismar 04 CAPE, Nom.
Wismar 04 CAPE, Bl\!, BIS
Hol tebro 04 CAPE, Nom.
Odder 04 CAPE, BIS
Brno 04 CAPE, Nom.
Brno 04 CAPE BIS

EP. Charsten's Atila
SB!a 21 Fode 12. 03.96
Opdr.: Charl1Jtte Maugaard
Ejer: KettyHarttoicb
Køge 02 CAPE, BOX
Franker 02 CAPE
Middelfart 02 CAPE
Kalmar 02 CAPE, Nom.
Flensburg 02 CAPE, Nom.
Vissenbjerg 04 CAPE
Koge04 CAPE
Kalundborg 04 CAPE, BOX
Herlev 04 CAPE

GIC DK Starkad's Sirias
NFO a 09 Fodr: 29.10.02
Opdr.: AnneKohn
Ejer: D. SollokMortensen og

Marianne Thomsen
Grornirz 04 CAGCIB, Nom.
Herlev 04 CAGCIB, BN
Hedensted 04 CAGCIB
Hedensted 04 CAGCIB
Gronningen 04 CAGCIB, BIV,

BOX
Haarlern 05 CAGCIB
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Kategori ll
BIS rnksen
Europa·· L ndul.tr Dr · b,·t,
ri· gr.\'lll

Op<lr.: I'j ·r
Ejer: V. og K. J,1r,•1..1i-; n

BO vok~ n
'ig.n' Hvid· f ·lis Jub. lLb .

]\'?, NF ,r. I'
OpJr.: J ·uL Ev;l \L1 len
E'er: SiU'rl\: B. Rahm

BIS kastrat
Europa'· Jacob Haug,iard,
D !, FO gr. lV
Opdr.: V. og K. Jorocnsen
Ejer: Vibeke lelkamp

Kat gori I
BIS ok,rn
.'vlalou· Pi ...· io • t)r m.
t'~ 'O n 0.3 22 62
Opdr.: [jer
Ej~;-: Li,, I Ioj

BO.,' ,oksen
John-lm:.'s Blu /y, ,,.__,
p ·R:
0 l!1.: [jer
Fjer: L ~ Creg •r ---11

RIS ka~ r.tt
,,lllt -,, Jo ... r,

rr1tg.n
Or,d . · C: .irkm
, i -r: L is,-Lo t,· h; 1 nl .Jf

0/ k1str,1t
C,\ilJ,·n G1,, ~ C1,; .
[> ·. '. 11) l l
(. l'Jr.: 1ri. :-1. ri~, 1-'.l,c:ri

1· j -r: l \ L1r~,·1

Bl 'nng<l_ r
l',-r.cf:.J~ '.. l,l,' Ol,
Pt R 11 11
C\ 11 Lj:
[jer: ,\li. n Ll'~ :yh ··1 Ot rrup

BI op ir. ·t

lh < ~li . PEI'
Ej ·r: !l.111 og. ) h i.1 Ourr 11

BOX ka~trat
Abyrivcr, Mira ofVia 01a,

ABYn
Opdr.: Henrik Ra. mu, c:n
Ejer: Tom og Jen I Ioj

BIS ungdyr
Mi omali' \Xl:trm ane.! Spe ial,
SOMn
Opclr.: oo- Ejl'r: Vivian on.:ru. ·n

BIS killing
Bjelh:'s Indian Summer, RUR
Opdr. og tjer: nne \tfarit:
Bj··lk Han en

B · re I uld
Zitt C:ll\ kuld,. 0\1
OpJr. oo- 1--.j.:r: :vlanann Ziuhu
J,1 ·o , n

BIS huskat
Ra mu
.j ·r:Dorthl' ! 'i hoj Jørg lb n

Bo.· hu ·k.u
Trokl 'pil garJ ·n, .'h.mgri I 1

Ej ·r: : -ikkit· D. PJrr)

Kategori IV
B S Vol· en
Limerick· ,·'vrkin? h
Hero.. lA n
Opdr.: Ann.1 G,:1h:rL
Ej..:r: Dor ·te [ l il

BO Vol · n
T"a:rmo ·'s F.m ·lli
01 Jr. oU' [j,r: I I ·iJi og
Nicha ·l ·1 v, rn ose

BIS Kasrrat
Hancocks Are , 1A n
Opdr. og Ejer: Emili ·
Hancock

BIS Ungdyr
Sanchoz Alten Ziegclei, SIA n
Opdr.: Gerljndc Reirz
Ejer: Heidi Petersen

BIS Killing
issen's Prinsl's ·c K.urnsti.

SIA b
Opdr.: Erik og /\nne-Li, •
Nissen
Ejer: Charlotte orrcskov

1 Haug

Kategori III
BIS Voksen
Why Forget Vedu V.1du, BUR n
Opdr. og Ejer: Heidi Rosberg

BOXVoksen
CH S"Lirho's Silver Moon,
BRI ns 11
Opdr. og Ejer: Lilian ll1onm:y

BIS kastrat
Camischa's Kcanu Riv, BUR d
Opdr.: C:imilla Scharff
Ejer: Else Gyldenkxme

Kategori II
BIS Voksen
s~Ulabran<l's Merler, NFO gr. N
Opdr.: Mona O1s on
Ejer: Anne Køhn

BOXVoksen
s~Black Islands Gcrsirnl.
NFO gr. VII
Opdr.: Lage Hed trorn
Ej<.:r: Anne Kohn

BIS kastrat
Europas Jacob Hauga:ird,
NFO gr. TV
Opdr.: V. og K. Jorg ensscn
Ejer: VibekeTdbrnp

, BOX kastrat
Charsren' Atila, SBI a 21
Opdr.: C. Mougaard
Ejer: Kerry Harwich

BIS ungdyr
Signe Hvide Felis [ubatus.
1 FO gr. IX
Opdr.: jeue Eva i\Ja<l ·n
Ejer: Metre: Rahm

BIS killing
Rushmore Oa i • \!CO gr. lll
Opdr.: og Ejer: Karina

1 Abild kov S hrnidr

Beste kuld
or, kuld. NFO
Opdr.: og Ejer: Lene Lu en

Beste veteran
EC Gunnr ln Blue Dia ChJ1.:m.
SBI a 21
Opdr.: Kerry Harwich
Ejer: Liserre Sigaard Henrik·en

Besre Pensionist
IP Antonia, SBI a
Opdr.: Gun Pcrsson
Ejer: Birgitta Nilsson

Beste Opdræt
Librian, NFO
Opdr. og Ejer: Lisbeth og Brian
Sørensen

BESTEKATTE
på Racekattens
udstilling i
Kalundborg

6. februar 2005

Kategori I
BIS Voksen
Two B'S Hot N'Swcer, PER d
Opdr.: og Ejer: Tenna og Jørgen
Mollerup

BOXVoksen
Brananshan's Bette Davis, PER f
Opdr.: P. Brankenhoff
Ejer: Vivi og Jan Lassen

BIS kastrat
Misry Browns Nikira, PER e 33
Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lilian Larsen

BOXkastrat
John-Ing's Blue Merlin, PER a
Opdr.: Inge Gregersen
Ejer: Margaret og Erik
Gustafsson

BIS ungdyr
Apollon By Face, PER a 22
Opdr.: Lenette og Jacob Nielsen
Ejer: Jannie Jørgensen

BIS killing
By Chance Romance. PER d
Opdr.; Cindy Van Halen
Ejer: Lisbeth Kierulff

Beste kuld
Sweer Chrone's kuld, PER
Opdr. og Ejer: Gine Chrone
Jensen

Besre veteran
Cocachine's Rerncmber Me,
PER w62
Opdr.: Ulla Johnsson
Ejer: Christel Gunst

Beste Pensionist
Aurumn Rose Satin, PER as
Opdr.: I. og B. Pedersen
Ejer: Tina og Rasmus Pedersen

Beste Avl
Aurumn Rose Satin, PER a~
Opdr.: I. og B. Pedersen
Ejer: Tina og Rasmus Pedersen

Beste Opdræt
Just For You, PER
Opdr.: og Ejer: ·nna og Rasmus
Pedersen

CAP
CAP
CAP

GIC. Svetozar Chingi-Tura
SIB n 22, Født: 05.11.2002
Far: IC. Lord Naclend
Mor: IC. Sofia Chingi-Tura
Laila Meldgaard Rasmussen
Skclvangsvej 95,
8900 Randers
Tlf.: 20 65 50 58
www.katterimeldgaards-sibirisk.
dk

PR. Maountaineer's Scobbec
MCO ns 22 Fadt: 05.03.03
Opdr: Ingrid Kristensen
Ejer: Michelle Ullmann
Højby04 CAP
Frederikssund 04 CAP, BIV
Køge 05 CAP

PR. Seldes Bacardi
NFO a 22 Fodr: 12. li. 03
Opdr: Karina Se/tie
Ejer: A. E11gell Hansen og

Peter Brincb
Jyllinge 04
Køge 05
Kalundborg 05

PR. IC. AbyRivers Mira ofVia
Nova
ABY II Fadt: 07.06.00
Opdr: Henrik Rasmussen
Ejer: Tom ogjens Haj
Ribe 04 CAI~ BIV, Nom.
Wismar 04 CAP, BIV, BIS
Wismar 04 CAP, Nom

CAP
CAP
CAP

PR. Seldes Bailey
NFO w 09 22 Fodr. 12.11.03
Opdr.: Karina Selde
Ejer: A. Engell Hansen og

Peter Brinch
Hvidovre 04
Koge 05
Kalundborg 05

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

PR. Vingekatten Isabel
SB!f Fodt: 15.04.03
Opdr: Jytte og Herbert

Baumlrircbner
Ejer: Marianne Juul Pedersen
Hedensred04 CAI~ Nom.
Jyllinge 04 CAP
Kalundborg CAP

CH. Tango Tcmtation v. l
Wunderbaum
J\'FO 11! .!3 Fodr: 03. 03. 03
Opdr: Mascha Bangcn-Ennische \
Ejer: Elisabeth Noel-Albrecht
\Xli rnar 04 CAC
\Xfi_m;ir 04 CAC I
Magdcburg 04 CAC

Avlshanner
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BIS ungdyr
Farup Hasse Lucius,
BEN n 24
Opdr.: Iris Holzermann
Ejer: Eva Hellerud

BIS killing
Sundisk Tosca, ABY o
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Dahlstrøm

Besre kuld
Freddie's kuld
Ejer: Freddie Nørreskov

Beste veteran
IP. CH. Srarry Sky's Bijou,
Ben
Opdr.: H.U. Mohlenbrock
Ejer: Gabriele Graap

BIS huskat
WW04 Troldepilgården's
Shangri La
Ejer: Nikie Parry

Kategori IV
BIS voksen
Nissen's Lexie, JW, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise Nissen

BOXvoksen
Hi Tor's Ivory Illusion, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Birgitta Schmidt

BIS kastrat
WW04 Haslund's Zoya,
SIAn
Opdr.: Ejer
Ejer: Barawiec og Haslund

BOXkastrat
Nissens Indigo, SIA n
Opdr.: Annelise og
Erik Nissen
Ejer: Marcia Colemann

BIS ungdyr
Nissen's Maskot, JW, OSH n
Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise og Erik Nissen

BIS killing
Jackpoot's Moonligt Alicia,
OSHn
Opdr.: Clcopacra Lindell
Ejer: Annelise og Erik Nissen

BIS veteran
Haslund's Ramses, SIA
Opdr.: Barawiec og Haslund
Ejer: Connie Grøn

BOXvoksen
Black Islands Gcrsimi,
NFO gr.VII
Opdr.: Lage Hcdstrorn
Ejer: Anne Køhn

BIS kastrat
Europas Jacob Haugaard,
NFO gr. IV
Opdr.: V. og K. Jørgensen
Ejer: Vibeke Teltkamp

BOXkastrat
Shengo Anasracia, SBI c 2 I
Opdr.: Aase Nissen
Ejer: Metre Usbeck

BIS ungdyr
Europas Jubbi Email,
NFO gr. IV
Opdr.: Ejer
Ejer: V. og K. Jørgensen

BIS killing
Lille Stjerne Felis jubatus
Opdr.: Ejer
Ejer: Jette Eva Madsen

Beste veteran
Gunny in Blue Dia Chazan,
SBI
Opdr.: Kerry Harrwich
Ejer: Jan Siigaard Henriksen

Beste opdræt
Felis Jubarus, NFO
Ejer: Jette Eva Madsen

Kategori III
BIS voksen
Silvergrey Paragon Blue
Fiver, RUS
Opdr.: John Adelhoch
Ejer: Allan Kasrberg

BOXvoksen
Lugwe's Cessme, ABY n
Opdr.: Ejer
Ejer: Lene Bay

BIS kastrat
Han Orange Junior from
Faroe, BRI d 22
Opdr.: L. Siegerovå
Ejer: Jette Rybak

BOXkastrat
Rosernoe's Mbili Danica,
ABYn
Opdr.: Anne Grete
Wcsenberg
Ejer: Geir Arveng

BESTE KATTE
DARAK's udstilling i
Herlev 6. Marts 2005

Kategori I
BIS voksen
Kikicar Spccial
Dreamweaver,
EXO as 03 22 62
Opdr.: J. og L. Miksa

, Ejer: Lisa Høj

1 BOXvoksen
Not For Sale af Kambyses,
PERa
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Sraunskjær

BIS kastrat
Von Blume's Knud Preben,
EXO n 24
Opdr.: Ejer
Ejer: Mene Blume

BOXkastrat
Misry Browns Nlkitra,
PER e 33
Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lilian Larsen

BIS ungdyr
Malous Anna Bella, EXO a
Opdr.: Lisa Høj
Ejer: Bente Tel1

Beste veteran
Kikicar Special
Dreamweave½ EXO
Opdr.: J. og L. Miksa
Ejer: Lisa Høj

Beste pensionist
IC. Never Mind's Jamima
Puddleduck, EXO
Opdr.: Gitre G. Jensen
Ejer: Lene Marrhews

Beste avl
Kikicar Special

' Dreamweavcr, EXO
1 Opdr.: J. og L. Miksa

Ejer: Lisa Høj

Kategori II
BIS voksen
Ulabrands Merler,
NFO gr.IV
Opdr.:Mona Olsson
Ejer: Anne Køhn

I
I
I

BIS killing
Bjdkc'. Indian Summer,
BURc
Opdr.: Ejer
Ejer: Anne Iaric Bjelkc
Hansen

Bete kuld
Bavil'., BRI
Ejer: Aviaja Lennert

BIS huskat
\X . 03, SW03-04 Tarzan
Ejer: Gun og Christer
Chrisrenssort

BOXhuskat
\V\'v'04 Troldpilegården's
Shangri La
Ejer: Nikie Parry

Kategori IV
BIS voksen

issens Lexie, JW, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise Nissen

BOXvoksen
1 Limericks Working Class
Hero, SIA n
Opdr.: Anne Gerbert

1
Ejer: Dorerre lrbil

BIS kastrat

Colernan's Prince, SIA a
Opdr.: Ejer
Ejer: Marcia Colman

BOXkastrat
WW04 Haslund s Zoya,
SIAn
Opdr.: Ejer
Ejer: Barawiec og Haslund

BIS ungdyr
Anarolian Me roo,

, OSH d 24
Opdr.: Sanna Nevala
Ejer: K. Foldager og
K. Hansen

BIS killing
jackpoor's Moonligt Alicia,
OSHn
Opdr.: Clcopacra LindeU
Ejer: Annelise issen

BIS veteran
0 Toyo's Spoued Sir Toby,
OSH
Opdr.: Ejer
Ejer: Susanne Sonne

Bl · _\

Kategori III
BIS voksen
Pdlburn Canadian Star of
• Iarica, ABY n
Opdr.: Ejer
Ejer: Margith Hærslev

BOX voksen
Indian Summer from Faroe,
BRI f 22
Opdr.: L. Siegerovå
Ejer: Jette Rybak

BIS kastrat
Zarin Lilir, RUS
Opdr.: Sari Kulha
Ejer: Kir ten Kaae

BOX kastrat
Han Orange Junior from
Farne, BRI d 22
Opdr.: L. Siegerovå
Ejer: jerre Rybak

BIS ungdyr
Dainnabd Lauric Lee,
ABYn
Opdr.: Jan Mrkvica
Ejer: J. Beeck og 0. Jacob en

81 ungdyr
Backka "BI d
Opdr.:
Ei r: Ti r

81 killing
G -ind n af Bagsværd Feli ·
jubarus, 1FO gr. Il
Opdr.: Ejer
Ej r: J m: ha Mad. en

Best kuld
T'bin . 1 FO
Ej r: Bertina Z. Peter en

Best teran
EP Oliver afKærvej, Bl
Ejer: i tre U beck

Beste pensionist
IP. IC Tempelk.men
Bim-Bam, BI
Ejer: ylvia Kar ch

Beste opdræt
F li Jubarus, 1 ~FO
Ejer: Jem: EYa I fads n

42
.jJ



_ En serviceside
til katteudstillere

Få styr på udstillingsresultaterne og
samtidig promovering af dine katte
og hjemmeside.

Showcats.dk er en ny service som
henvender sig til katteejere som ud
stiller deres katte.
Her kan du indberette dine udstil
lingsresulrater, uploade bi11eder og
promovere dine katte og hjemme
side.
Showcats.dk er gratis ar bruge, og
man bliver opretter på under 2 min.

Som besøgende på showcars.dk, kan
man hurtigt finde udstillingsresultater

fra en besr mt udstilling, en bestemt
udstiller, en bestemt kar eller en be
stemt race. Der kan gøre ved hjælp
af søge iden om giv r dig mange
for kellige valgmuligh ·der, blandt
andet frirek ·rsøgning.

Da Showcac endnu er i sin unzdom
0

vil der radig ske en udvikling af si l ·n,
og v nruclle forbedringer og æn
dringer modtages med rak. udtaler
"] DI "an e euran som er primu. rnoror
for siden.

f planlagte forbedrinot:r næ n "r
Jan bl.a. flere gall eribillc er, dom
m rforrcgncl r (evt. med bil! xlcr)
ov r igr over kommende ud ri Iling 'r
og I onkurr ncer.

. a uan er om du -r L dsrill ·r af :\f.lin1..'
Coons, . Tor..,kc . kovkarte, Per. -rc.

phyn: o ,·. bor du ug, c ki~ . ,
www.showcars.d ', for ar von id·!1
ikk • er no ·t for dig.

Og "r du bio alrnindelis inrcn ssc
r' i flo re ·.m ·, v.l h1 med ",lr.mri
fin 1 ·!ler· al ~bg 1..·n \"C cl urf · ·n
rur forbi.

Mange har nok bemærket ae viden
skabsfolk, læger og andre specialister
er meget tilbageholdende med ae sige
noget definitive om et emne, uden at
have en eller flere store undersøgel
ser bag deres udtalelser. Og selv da,
er de fleste videnskabsfolk sjældent
100 % sikre, men måske bare 78,2
% sikre på dette eller hint.
Som et lille eksempel kan gives, at
der for få år siden var en teori om,
at mobilrelefoner kunne være skyld i
cancer. Var vi ikke mange der tænk
te om der nu var noget om dette, og
sikkert også frygtede, ar der kunne
være rigtigt? Var der overhoveder
nogen der udtalte sig definitivt om
dette? Hvad ved vi om det i dag?
Der er vist ikke nogen grund til at
frygte mobiltelefoner, er der vel? (Til
dem der vil vide mere om der kan
jeg anbefale at se her http://www.
cancer.dk/cancer/nyheder/akmelr/
mobilsrraaling+statusl .asp)

Meninger og holdninger har vi alle
sammen. Til politik, børneopdra
gelse, pengesager, religion og rigrig
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mange, i dette forum, har en hold
ning til, og en mening om, racekatte
og forædling af disse.

Alle opdrættere har naturligvis me
ninger om, og nogle idealer med
hensyn til hvordan den rigtige kat, af
en given race, ser ud i deres øjne. Og
de har hele sikkert også en ide om,
hvordan man kan arbejde sig frem
mod dette, af dem selv definerede,
mål. (Sikker med udgangspunkt
standarden for deres valgte race).

Alle mennesker er forskellige, mht.
tålmodighed, økonomisk formåen,
grad af engagement, mængde af ide
aler, ærgerrighed, sportsånd, sociale
anlæg, intellektuel formåen osv. Det
gør at der nødvendigvis må være for
skel på hvordan ro opdrættere griber
samme opgave, at forædle en given
race, an.

Med i spillet har opdrætterne mange
faktorer, der kan vægres på lige så
mange forskellige måder.

• Racens størrelse i antal individer

• Antal ubeslægrede avlsdyr i et
givent område

• Racens totale udbredelse

• Racens popularitet

• Racens aktuelle sundhedstilstand

• Racens fertilitet

• Racens standard

• Racens aktuelle niveau i forhold
til standarden

• Antal opdrættere inden for racen

• Venskaber og uvenskaber inden
for opdrættergruppen
og sikkert mange flere.

Opdrætterne er jo alle, der parrer
to katte sammen med det for øje, at
lave et kuld racerene killinger, om
det så er Fr. Olsen, som lige har købt
en hunkat, og Hr. Thomsen som har
opdrættet i 20 år. Hr Thomsen må
formodes ar have en større viden end
Fr. Olsen nødvendigvis kan have på
dette område, men de er begge op
drættere.
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Killing nr. 2-486 points
ebnsco's [cemnn, iv!CO w
Opdr.: Ejer
Ejer: u arme & Per Larsen

Killing nr. 2-486 points
Baclt!w ra s '111 "r Fasbia» ,Bf,,
O[ dr.: ~lary lh k
Ejt:r: : '.111na e Fl .rruninj; ~ Iikk ,!_ en

Killing nr. 4-484 points
"Ariuo Lintaz 11/ick vlnddo»,
FO ri 09 .L
pdr.: Ingrid L ·i .wall

Ej 'r: Bdin la & ~Ian in I.· za.ird

DARAK's Top kattefortsættespå
side 52.

Kastrat nr. 9-478 points
IP Kitnras Dario Drmg, J FO n 09
Opdr.: June Poul en
Ejer: Belinda & artin Ly o;iard

Kastrat nr. 10-474 points
0 Toyo's potter! ir Tohy, OSH N _..j

Opdr.: Ejer
Ejer: Susann Sanne

Killing nr. 1-500 points
JWSigne Hvide Felisf11brmrs.
NFOw61
Opdr.: Jecre Eva Madsen
Ejer: M rte B. Rahrn

ToplO kastrat nr.6 -482 points
Backkara's Nora, SEJg
Opdr.: Mary Back
Ejer: Nanna & Flemming
Mikkelsen

ToplO kastrat nr. 5-483 points
Falstrias Clemente, SIA a
Opdr.: Ejer
Ejer: Lone Ebbesen

Kastrat nr. 4-484 points
[uuida Schons Balou, PER e 03
Opdr.: Henrik Schønbeck
Ejer: Lilian Larsen

DARAK's TOP KATTE 2004

Kastrat nr. 6-482 points
EP Starkad's Robin, NFO n 22
Opdr.: Anne Køhn
Ejer: Mette B. Rahm

Kastrat nr. 8-480 points
GIP Silver Cloud Felis[ubntus,
NFOns23
Opdr.: Jette Eva Madsen
Ejer: Poul Kiærulf

Kastrat nr. 2-492 points
GIPDKElkington'sJohnny
Walker, NFO n 22
Opdr.: Lone Elkingron
Ejer: Belinda & Martin Lysgaard

Kastrat nr. 1-494 points
EP El Cato Uayeb, PER n 01
Opdr.: Ejer
Ejer: Birthe L. Pedersen

ToplO kastrat nr. 3-490 points
Misty Brown's Nikitta, PER e 33
Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lilian Larsen

Voksen nr. 10-478 points
Guldfakses LastMonhegttn, MCO n
23 (0923)
Opdr.: Dorremarie Kaplers Nielsen
Ejer: Karina Schmidt

Voksen nr. 8-480 point
Sebasco's Pembroke Pascal,
MCO n (n 09)
Opdr.: Susanne Larsen
Ejer: Karina Schmidt

Voksen nr. 8 -480 points
ICZafiramis Hector, SIA n 21
Opdr.: Ejer
Ejer: Hanne Nording

Voksen nr. 6-482 points
ICMaiuebouse's Elmer, MCO 11 22
Opdr.: Birgitte Morh
Ejer: Lonnie Jørgensen &
Bjarne Bunczen

Voksen nr. 6-482 points
Stella dell'Orso Fe/is [ubatus, NFO n
Opdr.: Ejer
Ejer: Jette Eva Madsen

Voksen nr. 5-483 points
Carl Gustau Hamilton Flets
[ubatus, NFO n 09 23
Opdr. Ejer
Ejer: Jette Eva Madsen

Top lO Voksen

Voksen nr. 3-485 points
Kaf;1kke's Break ofDoum,
PERg03
Opdr.: Bodil ielsen &
John Johansen
Ejer: Bodil ielsen

Voksen nr. 2-488 points
CH Shengo Olivia, SBI a
Opdr.: Ejer
Ejer: Aase issen

Voksen nr. 1-503 points
Veteran/pensionist nr.
1-500 points
ECKikicar SpecialDreamioeauer,
EXO as 03 22 62
Opdr.: L. & J. Miksa, USA
Ejer: Lisa Hoj

DARAK's TOP KATTE 2004

Voksen nr. 4-484 points
GJCLa Forets Figaro,
NFOd0923
Opdr, Ejer
Ejer: Dorre Vamp
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Tiden er )g_ a I ornrnct til ar afkort
hal 011. Her tale· ikke m en ko -
hamme· 1 ·11 ·m er· lj • o fje J · h.ile
l · , m ·n simpelthen om for igric•
i luk 1ing af 2-3 cm af d 'y crsr~ ha-

me r er <ler vigrigr, ar vi gor op m ·d
os elv, om vi vil plul·ke dækhar på
vore dyr el] ·r ej. ogl (de fle re)
mener, ar netop d .re farve cal pluk
k · for at gorc katten ly cre (dækhar
er gencrclr markere end ul e11). men
m, nge, inklu in· un !crregned
plukker kun de allerlænzsrc tridc
dækhar hvilket clvfolgdig me fo
rer ar min karre er en anel ·e mor
kere end de til bund plu rkede. Til
g ngælcl "fyld ·r" mine p ·l O utroligt.
D, lan vir· tungt:. men er in 01: ·

rende.

Hvis ion k ·r, r pi ikke sa er d r nu
! Opgiv ar plukk · kat n r;! bu:
m cl det .amrne, for det raser fler'
d.g, for ikke .rr ig· ug--·r. I)· , ill ·
og a vær' utroligt syn I fo:- (,· · ,.
h is vi skul] · Ih der h ·I, ~f unid
dclb.irr cfl -r ba let. Pluk <l ·q rcwi_;
ris l o0 gcrnl' und T t -~ pa ~uh._• cll ·r
i kæle .iui: t ioner.

Når katten er knastør. l an vi begvn
de på vore små "fif". Først og frem-

hældes over kart n, eller man
kan give 3. gang shampoo.

7· Sidsre skyl, om selvsagt skal
være uhyre grundigt.

8· Karren 'trykke " så der meste
vand er ude af pelsen. Det for
korter fønrørrinoen

t,

9. Karren pakkes ind i et hånd
klæde og men: den liaser i

t,t,

dette, er ituarionen om skabt
til ar klippe klør. I'at t n er
nemlig som r gel helt afalappet
på dettes adie.

10. Føn katten HELT TØR

Punkt 10 r det vigtigste f s mrlic ·
O O'

da j g personlig er ild er pa at hel,
resulrarer afhænger af e 1 absolut
grundig tørring. Kart 'n kal v· re
"Irnas-tør inden blæ ninscn indstil-o
les. Det ig r sig selv ar den mind te
fugt vil forår ag at pelsen heil sile
kerr klapper ammen. S~1 mit bedste
råd til all skal være: Blæs heller 20
minutter for m ger end 5 mit urter
for lidt.

dags Berlingeren. I dette interview
hævder jeg nemlig, ar gele og andre
forskønnende midler er årsagen ril
mine ropresulrarer. Men ak, som
man ved riden tager ved lære !

Der skal aldrig herske tvivl om, ar
mange gode resultater nås ved den
enestående udstillings soignering,
men vi kan og må ikke snyde os selv!
Vi ved hvornår vi har en ropkar ar
udstille, og om vi så sætter katten i
sprit IO dage inden udstillingen, bli
ver den hverken dårligere eller bedre.
En dommer kan duperes over en
middelgod kar med en superstor og
lækkert opsat pels, men en dommer
kan ikke duperes over en super kat
med en dårligt opsat pels ! Der hand
ler simpelthen om, ar vi hver især må
gøre hvad vi kan, for ar vores udstil
lingsdyr er så smukke som muligt,
når vi nu cilmelder dem de mange
skønhedskonkurrencer, som udstil
linger i bund og grund er.
Lad der være slået fast, at jeg ikke
har små tricks, som jeg udfører ved
køkkenvasken før udstillingerne.
Ingen har "opskriften" på den per
fekte opsætning, men til gengæld
har vi hver især vores metode, som vi
sikkert alle synes er den ubestridt
bedste.

Alligevel står mange og er i tvivl om
der, de gør, er rigtigt. Ar en perser
skal vaskes, har vi alle funder ud af!
Vaskemetoderne afviger som regel
kun lidt. De fleste bader deres lang
hårskarre på følgende måde:

I. katten fugres

2. Shampoo påføres og karren
masseres grundigt igennem

3. Karren skylles helt fri for
shampoo

4. 2. gang shampoo påføres og
karren masseres endnu en gang
grundigt

5. Katten skylles grundigt
6. Hvis man ønsker ar bruge

balsam eller haircare kan der

deres katte for ar rage "dullerne" i
opløbet. Mine resultater med denne
fremgangsmåde har været bemær
kelsesværdige.

Jeg bliver fra rid ril anden spurgt,
hvad jeg gør med mine katte inden
udstillingerne. Den almindelige op
fattelse er, at ens udstillingssoigne
ring må være en kombination af den
daglige soignering iblandet en bunke
små tricks eller fif. Som jeg hele sik
kert holder for mig selv af angst for
den eventuelle konkurrence. Disse
antagelser mener jeg ril dels kan
skyldes at jeg i 1983 blev interviewet
af Jane Aamund til hendes udmær
kede artikel "Hund og Kat" i Søn-

alligevel ar kampen mod filter og
knuder går helt fim. Ideen med ikke
ae børste mine dyr hver dag udsprang
af teorien om, at jo mere man børster
des mere hår flår man af katten, så
man faktisk ufrivilligt forårsager, at
ens udstillingsobjekter, når der gæl
der, ikke har helt så stor/lang pels,
som den egentlig kunne have. Og vi
vil jo alle gerne udstille de største og
flotteste pelse ... ! Teorien blev styrker
efterhånden som jeg fik kontakter
med langhårs opdrættere i USA. Flere
fortalte nemlig, ar de aldrig har prak
tiseret daglig kæmning, men ri! gen
gæld badede deres karre mindst en
gang hver 14. dag, og som supple
ment ri! disse bade kun "befamlede"

noget af en prøvelse-
afLasse Mortensen
fra PERSERENs blad 1390
Foto: Jimmy Perrman og
Martin Mydtskov

Da jeg i cidernes morgen besluttede
ae gå i gang med opdræt af langhårs
karte, skortede der ikke på advarsler
fra alle kanter om, hvor stort et ar
bejde der ventede med hensyn cil
soignering. Jeg har ikke er sekund
fortrudt mine persere, men jeg fik
ganske rigtigt kam til mic hår!!

Den daglige soignering med kam og
børste har i årenes løb indskrænker
sig ril en ugentlig konrrol af"duller"
mellem for- og bagben, men jeg føler
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5/

BIS Kastrat
f fa lun<l·. Zo:·1. SI:\ n
0 dr.: f.j -r
(:jLr: C. I-br.m it·c og J.
H.r~lund

BOX Kastrat
r\rmon 4\ .Trappl ot Ir\. c
Opdr.: \ fou'. . · . pp
Eja: P:' B nr,.·n

BIS uld
Pilwt,:-kt:IJ
( t11r. ng h -r: .ri1: • f>1lr 11

BIS ngd}
\n.1 o!i·rn \ f ·1 o
0, !T 124
pclr.: .S.lll,lJ., t:' 11,l

·er: '. O'.! ,'. Fo! !.: ,.:r
f-IJ.n:u ' ,

BIS tCillinrr;:,
Pii,o.~·~ 11-:r:·:I · .• I
On ·r.: 1.icr

1 ·.J,r: 1 rin~· !>i!rutt

Kategori IV
BIS Voksen

i t·n'· Lexi, J\X1, :1A Il

Opdr.: Ej ·r
Ejer: . oo E. l i -en

BOX Voks n
Lim ri ·k · \X.'orkino Cia ·s
Hero, SIA n
Opdr.: Anna Cerb rr
Ejer: Dor re lrbil

BOXVoksen
\.'(: X'04 Retl·wi:,ir·. Rav •n
of.Bodwin, CRX or. I
Opclr.: . abeca og R. Hcu
Ejer: u~anna Bu"ae~o

BIS kastrat
He dbjerg' Jam , Brown.
BRI n 24
Opdr.: Hc.: dbj rg
Ejer: Hann · s. H0lmkjær

BOX kastrat
WW03 Luna-Tick") J •nm
Junip T D M, ABY a ·
Opdr.: Ejer
Ej -r: ~I. o0· I . .'~ikrr
·r ho,sen
B ungdyr
FI\, nh, LL:rir,.. BRI .1

Opdr.: D n:h_. os . forter
rl\\'J.rth
Ej •r: Ol· \·r~ Kri,lCOS ·1

BIS killing
l una-TiLk\ \ I • oy_ 1 B '11
Opdr.: fjer · ....
[jer:. I. ., L. ·ift:1t
·n10r:, ·n

Be~ e ·erer.m
1-k ·lbj -rg·:, J.1 11 •:, Br,i\ 1 ,

RRl 11 24
Op<lr.: 1 I Y.-lbjt'I'
Ejer: Hann' .. f loln1kj. ·r

BIS huskat, han
Filur
Opdr.: i'vfCll • Bdrofi
Ej r: Vivian Amh- ·11

BIS huskat hun
Lai-An's Snu Ile

' Opdr.: Ejer
Ejer: L. An kr ·n og K. !3.1y
Smidt

, Kategori II
BIS Voksen
Sebasco's lceman

, MCO gr.IX
Opdr.: Ejer

' Ejcr:Susannc: og Per Lar en

BOXVoksen
Sebasco's Pompaya af
Coogans, MCO gr.VI
Opdr.: Su anne oe

b
Per Larsen
Ejer: Lene og Peter Gl1:m

BIS kastrat
Shengo Anasracia, BI 21
Opdr.: Aase i sen
Ejer: Men og
Carsten Usb ck

BOX kastrat
Linds! jalv' Vile . FO gr. IV
Opdr.: Lone Hojris ~
Ejer: L orens n o
M. Andersen

BIS tmgdyr
Europa's Jul ii Emai!.

' NFOgr. N
Opdr.: Ejer
Ejer: V. og K. Jorg ·n 1

BIS killing
Wicca Shaicoona rnilja,
NFO gr. III
Opdr.: Karin Grav, en
Ejer: Tet:na \'(/alf

Beste kuld
Kamikazes kuld. 1CO
Opdr, og Ejer: Brira Rodam

Besre veteran
Hirnrnaleya Dia Chazan, BI
Opdr.: Ejer
Ejer: Kerry Harwich

Besre pensionist
Wehnert's Aristocar, 5B1
Opdr.: Ejer
Ejer. S. og C. Wehncn

Kategori III
BIS Voksen
Purssynian Be My Valentine,

1 ABYa
Opdr.: B. og D. ewkirk
Ejer: M. og L. Seiferr-
1horsen

BESTEKATTE
JYRAK's udstilling i

Assentoft
J 9.-20. Marts 2005

Kategori I
BIS Voksen
Alnashar's Red Pandora,
PERd
Opdr.: Gunnel Olofsson
Ejer: Jan Larsen

BOXVoksen
Petovia's Rocky, PER ns
Opdr.:Branka og Rasrko
Hafner
Ejer: Anne Marie Andersen

BIS kastrat
Tenra's Surnrnernighr Sam,
PERn
Opdr.: Britta og Dieter Bussc
Ejer: Carmen Niekant

BOXkastrat
Miscy Brownss's Nikirta,
PERe 33
Opdr.: Kirsten Nielsen
Ejer: Lilian Larsen

BIS ungdyr
Apollon By Fare, PER a 22
Opdr.: Ejer
Ejer: Janni Fuglsang
Jørgensen

BIS killing
Star Wars Pore Snitkin >
EXOn
Opdr.: A. Hogsberg og
].Jensen
Ejer: En glad dame

Beste veteran
Cecilie afJurian
Opdr.: Ejer
Ejer: A. og J. Vohnsen
Beste kuld
Nørlund's Kuld
Opdr. og Ejer: Lone N.
Rasmussen

Beste opdræt
Cecilie afJurian
Opdr.: Ejer
Ejer: A. og J. Vohnsen

Artiklen er 15 år gammel og der er
sker meget siden da. Der er bl.a.
kommer mange nye produkter til
ansigtsvask om afløser der stærke og
ildelugtende Diamond Eye.

hun manglede pels. Hun havde næ
sten ingenting de første par måneder,
men pludselig begyndte hun at sætte
pels. Hun vandt bla. 1987-88 Gulf
Shore Regions 8. bedste killinge titel
i Himalayan Club. Goldie blev
Gr.Ch på en udstilling. På dette tids
punkt begynder tingene at blive in
teressante.
Indtil nu havde Bill og jeg diskute
ret, om vi skulle prøve at køre hende
op til bedste-kat-titel eller i der
mindste udstille hende så meget som
mulige. Jeg må indrømme ae jeg var
skeptisk Jeg vidste at hun var god,
men hvor god ?? Hvor lange kunne
hun nå op, og hvor meget havde vi
råd til at udstille hende ? Indtil vi
dere havde vi kun fløjet til en enkelt
udstilling, Ellers havde vi kørt runde
i bil, så det havde været ret så økono
misk.
Jeg tog Goldie med til præmieover
rækkeisen på CFAs årlige sammen
træf i Tucson, Arizona. Simpelchen
fordi jeg ikke kunne lade hende bliv
hjemme, da vi lige havde fået en ny
person til ae passe vores katte. Ved
kommende var ganske enkelt ikke i
stand til at holde Goldies pels. På
dette tidspunkt blev Golde badet 3
gange om ugen!!!!"

"Goldie's killingekarriere startede
meget langsomt, fordi vi mente at

Jeg vil slutte med er lille stykke fra
en tankevækkende artikel som blev
brugt i et amerikansk colourpoinr
blad. Artiklen er skrevet af Irene
Carlisle, som er udstiller og ejer af
USA's bedste colourpoinc 1988/89-
sæsonen NW Gr.Ch. Bilbar Too
Good to be True. Goldie, som kat
ten bliver kaldt i det daglige, er bl.a.
berømt for sin kæmpestore pels. Folk
har undret sig over hvad Irene Car
lisle har gjort for at katten altid så så
blændende gode ud. Irene Carlisles
artikel indeholder svarer:

colourpoints skal selvsagt pudres in
den udstillingen, og igen er der lige
så mange metoder, som der er op
drættere. ogle mener at katten skal
pudres i vad tilstand. og i den mod
sarre grøft mener andre at man skal
drysse lidt pudder i krave, på flanker
og er enkelt drys på ryggen. Jeg ken
der utrolig mange mennesker, der
pudrer på hver deres måde, og alle
har lige gode resultater. Så der findes
faktisk ingen tommelfingerregel.
Men for den nyseartede kan siges:
Prøv Jer frem. I er sikken ikke et øje
blik i tvivl om, hvornår Jeres kar ser
bedst ud!
Men lad tvivlen komme katten cil
gode. Hvis lide pudder er nok, så
undlad ar lade den løbe runde som
en støvbold.

Efter denne behandling skulle kar
ten være klar til udsrilling, men som
nævne forudsætter der, ar man nøje
har holde sig til den givne opskrift.
Pudderfarver, blå, blårorrie, hvid og

Da man . om regel ikke anvender
bru er i hoveder på kanen, kan man
nu ,feer ndr torring og plukning be
gyndt: "an igrsbehandlingen", Dette
er et rudium for sig ifølge mange æl
dre i faget. Min egen merode består i
r glas , and og kokkenrulle! Man
fugrer ganske enkelt er srykke køk
kenrulle og bader forsigtige hoveder.
, p cielr ojenparri og -render er vig
tig , da "gammelt' sekret (a la bus
semænd) som regel har farver pelsen
i øjenkroge og - render. Desuden
kan manglende soignering af disse
omrader forårsage infektioner, som i
vær re fald fører til endnu mere lø
bende ojne. Jeg bruger aldrig sham
poo i hoveder, idet jeg anser risikoen
for sæbe i øjnene for scor.
Selvom vi har at gøre med ekstremt
milde shampooer, som er fremstillet
specielt til katte, tør jeg alligevel ikke
gøre forsøge af frygt for øjenirritati
on. Men for at gøre hovedet så rem
som muligt, afslutter jeg altid med ar
tørre hoveder med Diarnond Eye
Dette middel er specielt fremstiller
til ojensoignering, men kan med scor
success bruges til hele hovedet. Dia
mond Eye er en slags sprit, som om
ikke andet, så i hvert fald desinfice
rer dette ømfindtlige område. Jeg
har ser folk dryppe Diamond Eye i
kattens øjne og dette er under ingen
omstændigheder rilrådeligt ! Prøv ar
lugte til der en gang og forestil jer så,
hvordan det vil være ar fa det i øjne
ne!

l 'har. Har karren en lide lang hale.
kan man m d h ld "kone den af'
,. • i sirn] l plukning.

Brug aldrig 'n saks! En klipper hale
er ha-slig og vil kun virke lacrerlig på
dommeren.

j(J



Dani
I .. f

I di. I • u :1-
,tillin~ r g •r. . . • ti1 -
d ·r :I· ~ \l · d:1 k.1 dl· kur
h.111th 'I' :. .1 f l'J ·r n.
Pns ...·11 ror u udstil · ft,d~t: 'f k1.
50 - )r, nur, lord. g 0_7 ~ ind .., ·r.
6'5.- pr. bur. I li·· rt d"i b Ir! ur
ud,tilk~ 1-J . · c.

hver .. g. 1

har h. ... n
g pr. mi
'r1.: nr.!, 2

. fp1, mk
, J 1 .tnil

still: rne.

, um >~ , , •r m ·d ri! . r o
h·lr.p··i !! lnni1:_ Ir -r
s on et ,J uc. D 'r e, JO o, ·.1 11 ulio
h · I hr .l·I at c p.1 .1lk d" ·•nur t"i1-
b ~nl·dc oc• d n "n <1\• ho. 1 r u 11:1::,

p!aJ. <n.

Tilmelding og oplysning hos :
Dyr. ku~udvalger for Racekarr
c/o J\nndisl: Palsson
e-mail: harmo1ws@srarr.no
Tlf.: 4497 5432 ·mellem 18.00-20.00

find ~ringe; r;pig bLdO;,! r !v·
iarn - 'rll, 1,1d c en lidt korr
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v l 1-ar · 1 ('J -r.
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De har. J muliah ... L for t emme ! .
·•:vli Dyrskue", eft ·r det b ir d1..· ,:111Jr
de od t' k.ur · i. BLu dr ublikurn

Har du lyse til, på en hyggelig, billig
og anderledes måde ae reklamere for
netop din foretrukne karrerace? - Så
er Roskilde Dyrskue lige noget for
dig!

Så tager vi tyren ved
hornene, hesten ved
halen-og a e
under armen.

Dee er nu rid for tilmelding ri! året
dyrskue den 3.-5. Juni. Læg mærke
til, ae vi i år har fået stiller alle tre
dage til rådighed.

Lørdag og Søndag er de meget rore
besøgsdage, så har man lyst ri! n
lide mere afslappet dag, er det Fredaer

man skal komme - Men der er skam
også mulighed for ar udstille all tre
dage. Dem der cilmelder først far
pladsen.
Skuer er mene som en præsenrarion
af så mange racer som muligr. D r

Felis Danica's
Stambogsfører

holder ferie fra d.
18. - 30. april

samt fra den 7. -
24 juli 2005.

OBS!

Felis Danica's
kastrat Top 5 er

udvidet til
Top 10.

Det vil sige at
10 kastrater kan

komme på
kastrat Top 10

listen.

Huskat nr. 3-425 points
(Rulle) Marie Mogensenfrk.
Ejer: Lene Matthews

Killing nr. 10-458 points
Thorkjærs Odessa, MCO 11 09 22
Opdr.: Ejer
Ejer: T. & H. Kjær Jespersen

Huskat nr. 1-500 points
Troldepilegården 's Shangri La
Opdr.: Ejer
Ejer: Nikie Parry

Huskat nr. 2-475 points
Troldepilegården's Super Kil/er
Kit Kat
Opdr.: Ejer
Ejer: ikie Parry

Top 10 Killing/Ungdyr

DARAK's TOP KATTE 2004

Killing nr. 5-482 points
"Roda Nejlikan': Tess the Turtle,

DRX/24
Opdr.: Anna Jacobsson &
Kim Mikkelsen
Ejer: jytre Klitgaard

Killing nr. 6-478 points
o»ris Kowo, SBI c
Opdr.: Tine Søder
Ejer: Pia & Michael Hansen

Killing nr. 7-472 points
Bjelke's Daisy, BUR a
Opdr.: Ejer
Ejer: Anne Marie Bjelke Hansen

Killing nr. 8-468 points
FiN'Dunderleattens Sigurd,
NFOa 09
Opdr.: M. Lindqvisc
Ejer: Done Varup

Killing nr. 9-464 points
Tilia Noua's Bobbasina, NFO/09
Opdr.: Ejer
Ejer: Berte & John Lind
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Hindkjær's

Marianne og Lir, l linJkja:r
Ørsrecbg.1d . 36
- ·ondcrboro _74 ,12 5 82
m.l.hindkjacr. ft tofoner.dk
w,\-w.hindkjJu ·-o i ·at.dk

Kisanga.ni

\ ibc:kc: og Kurr Lind
Rc.ccdal'cj 26
2820 Genwfie
39 76 09 03
vklind~L po'lt9.r ·I ·.dk
w,rn. I i Jngani.dk

Polgara
Chokolad ·spom:dc:.
ara H.K.. i k•n

4340 Tolhc:
2G 21 -4 -6
\\'\\·,,.polg:1r.i.dk

Vinb::ek
.lwko - ~o.·r - bb o:• I .md.
.'on; t \'inb_·k
66 18 -;,., 73
, \\'\',.o,i ... ,1: .dk
,:nh. ,!·ur kidJ.dk
\V:' tJnlU ·,

Ch,>!,l+,k o:• k.rn ·! .,por, ·d,.
GrL·k H,1j1 .1:ml )..:n .:n
66 ,- .3.., 0t'
W,H.Hllu@g ·t2n r. !k
,, \\I'..w. c.10111. k

0 ien al r
Fcles Grat,1
Opdr., , ,1f <Dk o<> Bi lom orii.:m.d
El· ' ·rh O)'.! Ok .\mmup
-:·16/151
ww,,.H, grat,!. k

Perser og Colourpoint
Anjela
OpJr.~r ar ~olvk:1m:.
a11jda@·gcr2ner.dk
www.anjeb.dk
5 4- 46 12
40 86 4G I 0/ _o G9 6 "

Per cfelis
ilvcr og Gold n P 'rsc:r/E:... ri .

Sylvi,1 og Allan Outrup
48 79 64 68
ourrup@rdca I I.dk
www.per~cfdi . lk

Von Gonz
hinch./Gold n-PER/E '

Emilie I lonrup
9530 Scovrin°
Tlf/Fax 98 37 3 · 45
www.von-gonz- ,mcry.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.fabis.dk

Family's
+ Maine Coon. Alle farver.
Srueropdrær med hund.
Berit Sigersen
56 52 90 01, Se.Heddinge
sigersen@racekac.dk

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

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

T.tliaNova
Bene og John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
rilianova@rilianova.dk
www.rilianova.dk

Uldtotten
Kerry Christoffersen
3250 Gilleleje
48391058
keny@uldtotren.dk

Ocicat
Ac:ama
Sys Nielsen
Clausholmvej 46
8900 Randers
86 44 78 04
www.ocikatte.dk

Beronica

Chokolade og kanel sporrede.
Gurli Pedersen
Srran<lgade 5 a, 5610 Assens
64 713839/ 219395 86
rncdlcrn.jubii.dk/beronica

Norsk Skovkat
Alfheim
B. Harcofc og H.Vigold
Annettesvej 9
2970 Hørsholm
45 86 87 94
alfheim@mail.dk
home20.inettele.dk/aJfheim/dk

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

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

MaineCoon
Naugbry Nature
Udparret og testede linjer.
Dorthe Toft Pedersen
97 40 59 23
naughtynarure@mail.tdcadsl.dk
www.naughtynacure.dk

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

Hellig Binna
Heras
Inge Brønserud
Lachyrusvej 19
3500 Værløse
44 48 38 13
www.dk-heras.dk

Kernpes
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@cdcadsl.dkColourpoinr

Westpoint
Div. farver sepc.: Tabby,
Maiken Christiansen.
47 16 14 44
wescpoinr@ger2ncr.dk
home.image.dk/-wesrpoinr/

Valhalla
Bia.
Helle chulz
2640 Hedehusene
➔3 99 46 99
I frlle chulz@rnail.relc.dk

Vipperodhus
Fuldfarve, rorric og m/hvid.
Susan og Rene Rasmussen
')9 18 20 22/ 22 15 20 22
kac@vippcrodhus.dk
www.vippcrodhus.dk

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

ComishRex
Bodwin
Ogsa Devon Rex.
Susanne T. Bugge
Kærlodden 7, 8320 Mårslet
86 27 28 19
bodwin_cacs@yahoo.dk

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

Yeoman

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

Europe
Langhusets
Sort silver rabby.
Charlorce Frank
3000 Helsingør
49201933
langhusel@stofaner.dk

Opdrætter
i Felis Danica:

British Shorthair
Apiatif
Bia. ort, lilla og chokolade.
Pia Kieldgaard
8800 \'iborg
86 62 92 31
www.apiacif.dk

Cat 4 You
Crem , chok., bla og lilla.
Lea \Xlincht:r-Jorgen n
2700 Bronshoj
38 60 20 67
www.CAT4you.dk

LaChane
pe iale: Bia.

Annett Hoj jensen,
Øn:j 3. 6100 Haderslev
74 58 50 98
www.brirish-shorch:iir.dk

Pashr's
Briti h horthair og cortish Fold
Lone Lund
59 36 10 59
w,,w. bri tishshorrhairs.dk

Romose
Chokolade, lilla og orr,
Pia Romose
Baneringen 64, Srenløse
47 17 213612686 27 85

Annonce
Opdrætter

l ·nn annon · · kan bliv · din for
kr. 400.- om aret. Pri en er for . ~k; linier
in I. dit . ramnavn, '·nd t .kstcn til:
{ pdra ·t.., f ·li. dani a.dk

Abyssinier
lah-Ra'
: irrel og vildtfarvet,
Ly gaard og Amund ·,n
Skol krog n 56
3500 Værløse
·N 48 ➔06-i
i.ih-ra@'g t2ncr.dk

Via ova
J n. ogTorn Hoj
I tedgade 132. __ n
1650 Kobenhavn
33 -9 33 99/ -10 59 13 19
www.via-nova.dk
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I amme s rie er ridlizcre udkom
mer Karen Pryor: Klikkerrræning
af hunde, der nu er kommer i andet
oplag.

d r ikl c v.crt :u brug' rnet h1 ti!
ar slippe ar med .veruu ·l ihcn iar -
mæ sig kaneadfærd. Klik], .rrr.ening
har de ·u<l ·n den ides .vin ·r, a man
ikke bare far n gladcrl' os rner ak
tiv kar - kar o0 ej ~r udvikler gcnn m
l ·gen og træningen også er tættere
bånd.

.Aschehoug

Når man først behersker de enkle
grundprincipper i klikkerrræning, r

ning og kendt over hele verden for it
srore arbejde, der i sin rid begyndt,
med klikkerrræning af delfiner og
hvaler. I Klikkermening af I acre vi
ser hun med baggrund i ·in årelan
ze erfarinz, hvordan m:111 bl.a. kan
0 0

lære sin kar at komm , når der bliver
kaldt, lege uden at bide og kradse,
acceptere ar få klipper kloer, omgå
hunde og andre karre gå rur i sele og
lære små rricks.

De fleste har hørt om klikkertræ
ning af hunde og heste, men det er
de færreste, der ved, at det også er
muligt med stort held at klikker
træne katte.

Få en
glad og
aktiv
kat

Kl"kk• 1 enræning er en enkel og effek-
tiv t ·rænmgsmetode, hvor man be-
nytter en klikker, en lille plasrkboks
~ed en stålplade, som siger KLIK,
nar man trykker på den.

Denne bogs forfatter, Karen Pryor,
er eksperten inden for klikkerrræ-



PKD <:atifi red Dyrlaeger.
nn ·nt dyrlæg •r a certificerede til

nin for P ·o afD n Kgl.\' terinær- og
Landboh i kol •.
Katten kal være m ·rkct (chip ellermm· ring)
o d r . kal brug· en særlig .m 'M. der er
udf.rroig t til brug for r . ultarct. Resultater,
d r ind nde til F elis Danica - mærket PKD
scmning-F ·lil Dania. v/Tom Ho], Istedgade
1. -· 2.tY., l 6'i0 København V. bliver 1 OO(}o
fortroligt arkiv '" ·L

Sjzlland
Den Kgl. t rinær- og Landbohojskole
Tlf.: .,s _ 2 _R
Dyrlæge Kar n , fargre1hc Pedersen
Dyrlæge [orgen Kock

Fasanvejens Dyreklinik Valby
Tlf.: .36 l 6 r 00
Dyrlæg Anne Sorensen

Dyrlæg • Christian Mogcnsen
Aalborg Dyrehospital
ru; 98 18 19 11
Dyrlæge Mene Ronn- Landbo

Specialklubber under Felis Danica

Ankara Kedi
Barbcra S. Hassenreufel
Kru cmynrevej 16
9400 ørresundby
Tlf.: 98 17 95 09
www.anka.rakedi.webbyen.Jk

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

Bengal Associaåon, Denmark
Hanne S. Pedersen
ybollevej 26 B

2765 Smorum
Tl(: 44 64 05 95

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

Den Hellige Binna
Nanna D. Mikkelsen
Clausholmvej 14
2720 Vanløse
Tlf.: 38 74 82 78
www.birma.dk

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

Maine Coon Klubben Danmark
Kurt Olesen
Nørrebjerg Runddel 116
5220 Odense SØ
Tlf.: 65 93 44 67
www.mainecoonklubbcn.dk

Siameser &Orientaler-Klubben

Inge Gesna
PecerlpsensAlle3.I, 1.51

2400 København NV
Tlf.: 38 19 41 62
www.hrrp://home3.iner.rele.dk/lcsiambc/

soklink.han

Sokoke Klubben
Anette Cederquist
Svalevej 5
8500 Grenå
Tlf.: 86 93 71 61
www.sokoke.dk

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

SUA -Abyssinier & Somali
Eva Badcn
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
Tlf.: 47 10 Ol 44
hcrp://hjem.get2ner.dk/sua/velkommen.
htm
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Annoncer
J/ I side kr. 250.-
J/_ sidc kr. 150,-
FormJt A~, pri er in I. moms. ,:nd gane en PDF, El'· d. Word-fil.
Kon1:1kt Peter Hamcn. De.,dlint: 0 I. juni 2005

Stewarder
Er m<-'a t velkomn,: - kontakt v ·nlig·c ·ht-f t '\\.1td 'Jr,tc11 Li,, ·n
Tlf.: 98 26 90 50, c-m:iil: >tt'l\.lr l@jrrJ1..dk
tc\\.1rder honort·ri.:, med et ud~cillin<>,g ·hyr.,. froko.,t

Betaling af udstillingsgebyr
Bet.tlingsfrist: I - . juni _005.
Da skal bt't:tlt' for .1lltc tilmdJtc k.m.: opl;m i k.u.tlt'l,•·r. l1tl, ill·n.,,,,,ll\rc.
b ·c.~t'S 11 ·mm' r med \ljq/0Jnkon, i.t JYI' \ '\ lijl.'1;1m<,11l-. l..,.JJ· r 0'0,.t
udsull::re fr-.t andrt klubber. Bi:t:tl , \"iJ "in> - 0 ' - O'.J. ,mgi,.: .11 l dd,~t
lækki:r for ud.,cilling i K.rm.t:i. '
Vcd bet.ti in,; pl uch~illin en opkr.\:v 'S i.:t h ·bl"I' p.1 kr. 10,- pr k.u.

Fætl s gr1l1-af e, 1, rdaos -

Udsti 11 i ngsgebyrer
l'r. kar kr. 2.!0 -
Kuld kr. 2"0.-
Vl'r.lp n ., cbtrJ kr. -o.
i\vl og opdr.i: kr. '50.-
1 bt. .1li:ne i et dobb.bur. kr. · 2lJ ..
Pr. k:n/kuld u ff.b ·cl kr. l ll.-
Til ,alg bur • kul I
udenfor bcdomnwbe r. I - 0.-

JYRAK i~dbyder til. International Racekatteudstilling
25.-26. Juni 2005 1 Grænsehallerne, Harkærvej 3, 6340

2 certifikat-udstilling!
Husk 1 tilmelding pr. dag!

Inviterede dommere
Al;ey Schukin All Round l loll.111d
C aries Spijk.cr Kat. II I io!I nJ
~aymond Sactre Kat. I + Il. :--:cir!,c
ben Kurkowski Kar. I + 11 + ]V !'olm

~::\~:ltonen Kat. III + IV :, e:ii.: •
Mariannt::a K.1t. I + Il lt.1!t~n .
Anne Koh th Kar. 111... Danm:irk

~ne Vela~d:::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: !: ·;·iir::::::::::::::::::::: ~~~'.~.1rk
:· ændringer kan ses pa Jyrak's hjemm _ide

~.1lmelding
~;~mel~ingsblanket sendes direkte til Pc.:cc.:r H:msen. Græ,vangrn 123,

1 .Tilst. Medsend venligst frankeret svarkuvc.:rt vcd tilmelding pr. pos1.
Onlinetilmelding
www.jyrak.dk under knappen "Tilmdding".
c~.ck venligst at du rar .:n mail retur med en kopi af din tilmelding. Denm:~~ t k~irtering for at du er tilmeldt. Hvis du ikke har dc.:nne kvincring og
T~ at ikk: findes i kataloget, bliver den ikke b.:domt.

1 ~~ldings- & afmeldingsfrist
0 I. )U111 2005
Afmdding og d · dd · · li · ·1 ·1 d ·11· -1 d ·p H æn nnger me des sknfd1gc e er ,·1:1 rn:11 li u li mg e er
;ter ansen, udscillin<>J·yrak@i·yr.1k dk som svarer tilb:111e om ;cndringcn/

a,mcldi O • ' · "' •

Å
. ngen <:r accepteret.

bningstider
:Z:c~æj;;:ntr~l: Begge dage 07.00 - 08.30.
Pubt·k dmlles begge d:ige, skal kun gennem dyrl.i:gekoncrollcn om lord,1gl'n.

1 \IITI-10.00- 1700
Udstillere - 07 00 .· - 18.00

Russian Blue Klubben
Kurt Holst
Finsensvej 61, 1.rh.
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 33 04 93
www.russianblue.dk

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

Persian & Exotic Cat Society
Allan Outrup
Berulavej 5
3200 Helsinge
Tlf.: 48 79 64 68
www.solvkatren.dk

Norsk Skovkattering, Danmark
Susanne Høj Andersen
Hvidovregårds Alle 15
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 78 71 09
www.norskskovkar.dk

Dansk Silver Kaneklub
Ruth Brynnum
øndervangen 60

3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 Ol 75
www.silverkam:n.dk

Dansk Siameser & Orientaler Ring
Trine Pilroft
Nygade 52
8700 Hor ens
Tlf.: 75629601
www.dso.dk

Colourpointen
Gurli Petersen
Agervænget 25
4293 Dianalund
Tlf.: 58 26 47 79
www.colourpoinren.dk

Bicolouren
Lis Vindex Nielsen
Grønningen 87
4293 Dianalund
Tlf.: 58 24 17 01 ell. 22 55 13 16
www.bicolouren.dk

Varde Dyrehospital
·r If.: 75 22 09 88
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Løkken Dyreklinik
Tlf.: 98 99 12 05
Dyrlæge , 'icls Hoffmann Ø tergaard

Jylland
Bygholm Dyrehospital, Horsens
Tlf.: 75 61 14 44
Dyrlæge Gustaf Valenriner.Branth
Dyrlæge Peter M. Klerk

Fyn
Anie" Dyreklinik
ru; 65 99 12 11

Mobil Dyreklinik
Tlf.: 45 81 02 33
Dyrlæge: Ulrik Wctrup

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

Frederiksberg Dyreklinik. Soro
TIL 57 83 01 51
Dyrlæge Per Larsen
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~
·1r n,!~r. in • .l. .; dl r

Priser (ind. m ms)
R..:gi,lr-.,ing f 1·u1J:
0-3 r1clr. . kr. '-o -
3- 1 mdr kr. _
6-10 r' r l·. '00,-

BetaJing af ta.mt:l\'I r og n.-giHerkort
f3"t.tling 1:nd alr1J ti! l.! ·n klub, , ~1.:r.
JYRAK, K.mcklubb n ( g R.IC\: utr~,l H

forndb uling .i. alk ydd r.
Vt:<l bet ding ~am1id" · 11 d b ,dl1in~.
m ·d Llld.-s da d11:ck dl r kopi ;1.f :irn- d!~,
b:u1kindb:talinot,·
Alk yJd r. d ·r ik ·c c·, 6.- .il: oru .
ftc:rk ~ · nt,d l t' ~ p~dit: n ~ ·h:,T

•U\ Ln,·n nu:rk :
'"Oi,ii.:iplina:nu·, n''

Kl.tg,'r k.11 , .l'rc ,kril lig• ot, \wvr 1,1 · I · o~
bl , ·dl.1::~•••c t l.t:· ~... l ~ r p.1 kr. 210,- p.1
hl' k ·llt·r pmt:11wi,11in".
M:m b d1:, erindr·. ar d ·r lor de ti ~ti.'. ~.1g.1

Yil \';n • en for. ·Id e fm p.1 w Jf.

D' i iplin.l'rtL ·rnn k.m kun bd1:111dl • ~kriftli~_
lda" ·1 og <l ter vigtig1 for kL1g ·11, b.:h.mdlinf!.
ar p.m ·rn "indl.cg er <lokumcnl ·r..:r. ligekdc
skrifdigr.

I-' ·li D.uiiG •., Di iplin. ·m
Di,ipl1n m., ll<:I .:i .,km for lk.
'l.1~~r O\ d 111 H_-mm.:r f"klu 1Jcr tud r. ·_i j
n·,.1,:,11 -:ni·,1d:

Torn Hoj
Istedgade 132, 2.rv.
1650 Kob nhavn V

Ved ov1:rrur>1 C ril l," 'A forlanrrer Cl'A . .
' ::, , l VILe

ålfa:l<l · ·n - -gLnerarion,·~ StJmatavlc ·lier for
vis e ra Ten 8-oener.nioncrs <ram tavl ·.
. ærm re oply ningLr kan fa hos t'g 'n klub.
stambog, ·ckr~r;cr.
N.1r der Cl u<l,cedt u· mrLr p:t en hir. kJn
det danske \iambu" 11ummcr i ·kc I t:r111 ·r.o ::, e
anvend·,.
Annull ·r · '.,o· -.'., og k.mrn il:;-::n oru k..:s opr.io -1
i de::t daJl ker ·gi ·ter. lu 1~m fer ., m ,umu~ ','
ind ·nc.:e~ til ,gen . umbo,s,~ekrcr,n. r·,ir
. ramu, l ·~ k.tn am· ·nd . v.:<l ~la.ml ( g,!c,r'ng
1 Da:1m~..r .

Kaw:m n:wn ocr stambo=numrnc:r
Kob rt: navn og adrt:~ ,

Eksport
Ved ovcrford e afkat til en anden or""' ...d . ::,-11. ,ltlon
en Feli DanicaSKALd ·ransooesom c r
d b fJ~ llr .
er b • lilles boennt'm ""n b::.~ ldm og dm:t u.

Følgende kal oply c~:

Impor
!·far du kob ·n kJt i udl.tmlu, I· I \t,1m1avkn
cm.rl~Hn ti! d:i ,·. :amt 1\I,·. f 1rdu km l•ru,,_-,,
Lt c:1 i .id O!: i: i,cil!, <len.

("{1 udc:r:L:11u .·, ~l:m1;.,\'1 .!ml tr.111-t"cr
fra . ·l •cr '.anJ , UL', til Lbu• _. It b,
,t,unhog,, ·r ·rær. D 'r h ·t.il · for n ,,. mra l ·
0-3 m Ir. Ir !· .. rtLn kobr i L':,\ ,[1.:r ·t a.1 kt
!Jml ud.-n for IF..:'- •,gi. k.tl d 'Il uclu,1.m L,k:
ramt.!\ lt: ,. < "'c ·rrihc ·1 ·t" h ,. uds,,m .: J
p:i~,;dJrnJ l.rnd, ho,· ·dorg,mi .ni i,1.
t:11111,11 ler ud ·rr<.fr .Jop.lr.l't 1c1rn .m,rk, nJ,·,

ikJ· '. En .. g..:ncnri n,,rJmt:11 k t:r nok. lll ·n
011 ke· J ·n -i. generation p. ~<>rt cl 11 d.10 kc
urnr. vie. kal den udl.'nland ·k · ,t. n u, k

ind ·hold' -L g ·ner;ition 'r.
umcad.:r fra klubb,·r tb ikk · ·r mt 1km :it"

FIFe-dwmedundr,1ge::be:if ~ f-.CL\u"
0 '

Tl - kan ikke auco1mti k owrfor..:. 1 lv -r

cnk It ·camravl · bl fcml "oJk ·ndo .tf I· -lis
Dmica's avl. rad, samr i r,i I tilfa:lde ,ksuden
af Fdi Dan i :1' forrc111ingrnJ l'alg.
Kan fra klubber d ·r ikk · er m · 11 ·m Jf FIF'•
kan ikke ud rilles for r:im1.1vkn er godkt:n h
af avlsr:ider.

Der er en ekspedition rid p.1 makstmum 3 mdr.

Avlsrådet
Felis Danica'· avlsr:i.d kan kontakt•· via Fdi:
Danica's rkrrær:

Annika Hogsberg
Røjlehaven 52
2630 Tåstrup

Påføring af titler
Ved opnåelse afen tinel, skal den registre ho ·
Felis Danica.
Kun BIVeller højere placering hos killinger og
ungdyr samt CAC, CAP eller højere plac -rincr
hos voksne katte kan påføres.
Forfædres tit.ler påføres automatisk afkom
met.
Senere erhvervede tit.ler kan påføres afkommet
ved udskrift af nyt indlæg.
Husk derfor at fa registret tit.ler i god rid for
rekvisition på stamtavler. Indsend tirelblad
samt kopi afdiplomer til:

Opdræt afhvide katte .
Inden en hvid kat første gang anvendes I avl,
skal den chipmærkes eller ørecatoveres og have
udføre en høreprøve hos autoriseret dyrlæge.
Første gang der søges stamtavler skal atte ten
medsendes.
Dyrlægeanesten skal indeholde: Kanens navn,
stambogsnummer, chip- eller tarovcri ns
nummer, samt høreprøvens resultat.

Avlsforbud kk b ·t I" • c
l·ng "må i e ruges ti av parøresPåstemp 1

. • det sker i forbindelse med udstedelse:grans nar
af Vie Når først scamcavlen er udskrcverscarnra ·
kan den mod et gebyr påføres Avlforbude.
Dette avlsforbud kan kun ophæves ved
skriftlig anmodning fra den person, der har
anmodet om avlsforbudet.

mdr. skal farveændringen fortagcs af
over JO " d ·11·

Som ovennævnt pa en u Sil 1ngn dommer
e af F 1• Danica's avlsråd ..eller eis

Husk at medsende frankeret svarkuvert.
Såfremt der ikke medsendes frankerer
svarkuvert vil returforsendelsen ske pr. efrer
krav. Har du ikke et titelblad, medsendes kopi
afstamtavlen.
Diplomer/cetifikater der ikke har påfon
dommerens navn, skal dokumenteres ved ar
vedlægge kopi afbedømelsen. det kan specielt
forekomme i de ticlligere østlande. Mangler
der dato og sted noter da venligst også dette.

Annullering af stamtavler
Dør din kar, indsendes scarnravlen til Fclis
Danica's srambogsfører, hvorefter stamtavlen
annuller D ·1es, u v1 modtage scarnravlen retur
med •pastemplet annulleret.
Husk at d d cme sen e irankercc svarkuvert.

Farveændring
Er karren registret med forkert farve, kan den
farveændres efi:er udtalelse fra en dommer
med kompetence i den kategori som kanen
tilhører.
Har katten endnu ikke opnaer en cire! k~n
den farveændres administrativt på skrifclt{;
anmodning fra kanens opdrærccr. Er karren

Kønsskifte
Er killingen forkert kønsbestemt sendes
stamtavlen til egen stambogssekretær og der
betales for ny stamtavle.

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse af kat dier
brug af avlstjenste skal i følge Fffe og Fclis
Danica's regler foretages skrifrligr.Afralcn
skal udfærdiges inden karten overdrag1:: dier
avlstjeneste benynes.

Hele kuldet skal stambogslorcs pa en g·i'tig
og inden kuldet er fylde 10 måneder. f-ra 3
mam:dcr sliger prisen gradviH, og Fclis Danica
anbefaler, at stambogsfore inden kuldci er
~•ldt 3 mdr.
Parringsarrestcn skal være underskrevet arb;ide
hank:mecjt:ren og hunkarteejcren. Parrings
:mest og srarmavlerckvisition må ikke klippes
over.
Har en hunkat ro ejere med hvert sit sramnavn
skal begge ejere underskrive stamtavle~
rekvisitionen.
Stamtavlen skal medfølge hver gang, du
overdrager en killing, ungdyr eller voksen kar,
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 forældre,
det samme gælder attest vedr. hvide karre om
de er hørende. Hankatten skal endvider· have
en arrest på normal og korrektplaceret re tilder
(kryprorchidartest).
Der kan ikke udstedes stamtavle til kam: over
10 mdr.

Afbetalingskøb
Er der truffet aftale om køb på afberali11g,
skal derte fremgå af overdragelse aft;-ilcn.
Stamtavlen skal følge katten, og ma ikke
tilbageholdes som pant.

Stamtavlekopi
Er stamtavlen bortkommet/ødelagr, kan
der ansøges om ny stamtavle via klubbens
srambogssekretær. Der skal medsendes en rro
og love erklæring på. at originalstamcavlcn er
bortkommet.

Stamtavler
Parringsartest og stamtavlerekvisition fas
gennem egen klubs stambogssekretær eller på
Felis Danicas hjemmeside: www.felisdanica.
dk. I enkelte klubber kan der ansøges om
stamtavler on-line.
Kanens navn rnå hojest bestå af35 anslag med
srarnnavn ind. mellemrum og specialtegn.

Stamnavn
Blanket til ansøgning om sramnavn fa hos
eg •11 klubs st.unbog5sekrct.n eller pa Fclis
Dani .ts hjemmeside, www.fi:li.d:mica.dk.
I Danmark starter alle nye sramnavnc med
DK. D ·r skal indsendes mindst 3 forslag.
Srarnnavnc ma hojc c bestå af 15 tegn ind.
mellemrum, men ex I. DK. Der kan g'J op til
2 mdr. inden du t:u svar, Ikrali11g for ·tamn:wn
skal ske ved bestillingen.
·camnavnet er pl·rsonlig ejendom og er gyldigt
i 30 ar cficr der sid r var i brug.
Starnnavner kan efter ejeren dod overtages
af en direkte arving. Deue meddeles Felis
Danica. Hvis ingen on. ker ar videreføre
rarnnavnct. slettes det efter 20 ar.
Et stumnavn kan slerres, hvis ejeren ikke
onskcr ar opdrætte mere.
Et sletter rarnnavn kan Iorsr bruges igen
20 år efter det idst var i brug. Fritagelse for
srarnnavn kan Ris i ålfælde af, at du kun onsker
at opdrætte er kuld. Killingerne vil a kun fa
et navn same en evt. farvebetegnelse.

Værd at vide om:
Stamnavne og
stamtavler m.m.

Rq~J ·r for ti Fe
R I r for F eli Danica
Opdræt· og rcgisrrenngsregler
Udstilling (ind- og udland)
Rammer for avl rader arbejde.
Srarnnavn
Parringsart t

Srandardafial r (kobskonrrakr)
Karanræneregler

Hjanmaidcn
P F li. danica' h] rnmc id ·: www.i lisdanica.
dk find r du rnang nyttig oply: ninger, Kig
pa hi mm sid 11 inden du konrakrer klubh n
- du vil m oft t finde ·.ir p.1 dit porg. nul.
Du kan bl.a. do" nloade:

Stambogsførcr
Feli Dani a har en rarnbog forer, om
udfærdig r tanttavler for hele Danmark.
Hver hovedklub har en eller Acre stambogs
. kr rær r.
Al h nv nd I e vedrorendc srarnnavne og
tamtavler ker til l!g n klub cambogssekrerær.
Pri er kan læs · under betaling.
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Italien (I)

Associazione azionak F •liua Italian,
A1 FI
Vi,1 Grop1 !lo J 2
1-101.38 Turin
1c.:I: +390 I! 43 iG27
l .ix: + 90 11 4_ 324-9
Pr·.: \Ir. \ f. Onino
:en: ~Jr. D. Donnn :-h
mar,11 g.oni.cr:,ti.:nar.,w1 .ir
W\IW., nnrali.1.it

Litau n (I,T)

Lichu.rni. n fdinolog) A 5ocia ion Bub:i t<:

- LFA Bub.1s1 •
S,·. G··nrnJo, 4(,
LT-3000 Kaun·
Td/fax: +370 7 .L-'i',115
Pre : ~ I rs. J. ,usuiri ·n DVi\ f
: ·er: t\frs. Ra a nd1.iuk ·vi icn,
buba tc@taka .It

' bub:tStc@anima.l.lt
\\Ww.brcs.lc

Israel (IL)
Israeli Cac Assocjarion - AMIL
BriniLLki Sr.
IL-Rishon-LcZion 752.)9
Td: +9 2 3 9647892
F:ix: +972 25632111
Pres: Dr. Lena Prci 1 ·r
lena99 11 inr •rn1.'t-zah:1,·.ncr

i\funcijJ· t
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• :l.-96--t() c;R :du1·,cnJ.1m
·re!:,, i ·91,G r3~5
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Prc,: .\I~,. p 1ul.1 I ,1,1 d \V1jn°"arr
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Holland (NL)
Fclikar
i\ '1ir6 ·traar 12

L-1328] Alm·i-.:
Tel: +31 36 -37912.
Pre.,: Mr. R. E. Jan ,·n

c r: Mr . Lonnekt.: ,·:::n H:i sc:ii
lonvanh, dce,oimt:1.nl
,,ww.fLI ib t. nJ

Grækenland (GR)
Feline Federation of G:.recce
Polykkou 2
GR-11636 Athl'll5
Tcl: +30 2 1090_J302
Fax: d0 2 1090 l I 038
Prc,: Dr.,\. / a.,1,1moni1is
Se r: ivl r. FriJcril o. Strl'.cker
fridcriko . trl'.ckcrq,1·emc·ns::: • • ,. 01,n

www.ffgr.org/cn

Hviderusland (BY)
Fdinolog
Logoj,ki rrJkr. 39-1-327
BY-120090 ~ lin,k
-ld/E1x: i-3r 1-2 l'FG'

, Pro: Dr. S. ~tolj:1ron

Island (IS)
Kynjakercir, k:mara:-ktarfebg f lan I - KKI
Frakka~cfo- 14
I. - IO I Rcykj:1Vik
Te!: +35-i ~ 8 0.10-1
fox:+3- 5 80304
Pres: Mr. Marreinn 1ry0•" · ·on T.1Lise11
Vice pre .: M . Helga Andre J6rtir
1..·y11j:1kctrir@kynj.1kcrrir. i·

I \\'\\I\Y.krnjakertir.i

Udenlandske
FIFe klubber

Estland (EE)
Felix
Oismae 73-29
EE-135151:'lllinn
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-Kenr, CT6 8QP
Tel: +44 1227 370410
Secrerary: Mrs. Helen Andrews
helen@abfubabys.co.uk

Argentina (ARG)
Asociacion FelinaArgentina - AFA
Av. Belgrano 2694, 10° piso, ap. C
ARG-1096 Buenos Aires
Tel/Fax: + 54 11 49431305
Pres: Ms. Amalia Peirano
Seer: Ms. Maria Ines Bianchi
asoc_felina_arg@ciudad.com.ar
www.afa-argenrina.com.ar

Finland (FIN)
Suomen Kissaliirro ry_ SRK
Inkilånmaenkatu 23 B 23
FIN-70340 Kuopio
Tel: +358 17 26199878
Pres: Mrs. A. Paloluoma-Sundholm
Seer: Ms. T. Rasånen
sihreeri@kissalii no. fi
www.kissaliitto.fi

Frankrig (F)
Federation Feline Fran~se - FFF
75 Ruc Claude Decaen
F-75012 Paris
Tel: +33 I 46282609
Fax: +33 1 43424309
Pres· M L •· r · ys1ane Chavallard
Seer: Mrs. S. Ardli
www.fffdine.com

Vaccinationer
Karre, der udstilles i Danmark og i udlander,
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.
For EU-lande gælder krav om pas til kæledyr.
HUSK PASSET.
Få yderligere oplysninger i god rid, enten hos
din dyrlæge eller i Fødevaredirektoratet (33 95
60 00). Du kan ligeledes finde informationerne
på Fødevaredirektoraters hjemmeside: www.
foededirektorarer.dk

Udland
Tilmeldingsblankerrer til udenlandske udstil
linger rekvireres hos og returneres til egen
klubs udstillingssekretær udland.
Der anbefulcs ar fremsende kopi af tilmeldingen
direkte ri! den arrangerende klub.
Udstillingsgebyret skal betales direkte til den
arrangerende udenlandske klub og ikke til
egen klub.
Betalingen kan ske med inrernarional giro
indbetalingskort, eller med de lyserøde
gireringskorr - hvis man har postgirokonro.
Der kan desuden også betales via necbank.
Nogle udenlandske klubber har samme
ordning som den i Danmark, hvor man
mod et gebyr kan berale ved indrjek på selve
udstillingsdagen.

Ønsker du ar kobe en af de øvrige FIFc-
kokarder koster de kr. I 50,- som bcrales forud
hvorefter kokarden bcsrilles hjem. '
Kokarder: EC, EP graris. GIC, GII~ IC, IP
kr. 150,-

Betaling
Betaling sker alrid til den arrangerende klub.
Betaling kan normalt ske på udsrillingen mod
gebyr. For alle katte opført i karalogec er ejeren
forpligter til ar betale udsrillingsgebyr.

Udstillingspriser ind. moms
Pr. Kar kr. 220,-
Pr. Huskat. kr. 220,-
Kuld kr. 250,-
Vereran, pensionist hvis de også
dømmes i deres respektive klasser .. kr. 50,-
Avls- og opdrærs klasse kr. 50,-
Avlskåring kr. 50,-
Parvebedømmelse
(meddelelse ved tilmeldingen) .... kr. l 00,-

OBS! Prisstigninger pr. 1. august 2005.

75 x 60 x 60 cm
150 x 60 x 60 cm

- Kun katte med halsnummer bliver
bedonu.
Afvises en kar i dyrlægekontrollen,
. kal alle katte fra samme ejer
hjemtages.

- Karre ud. rilles på udstillerens eger
ansvar og bedes venligst transporterer i
lukker transporekasse til udsrillingen.

- Ingen kar må forlade udstillingen for
der officielle lukkeridspunkt.

- Kanens kløer skal være klippede, for
karren ankommer ril udstillingen.
Hvide karre skal fremvise hore
cerrifikar.

- Dommerens afgorelse er inappelabel.

Det er forbudr ar dryppe kanens øjne
med der formal ar fa kanens øjne til ar
virke rørre.

- Killinger og ungdyr med klippede
tænder ikke kan opna Excellenr.

- Vandskal, grusbakke, burgardiner
rn.v, skal medbringes. Grus forefindes
på udstillingen.

Burrnål:
Enkelr:
Dobbelt:

file-kokarder
Opnar din kar titlen Europa Champion
el. Premier far du en gratis FIFe kokarde.
Medbring de foregående 8 CACE/CAPE
certifikater.

\'ærd at vide om:
lJdstillinger

Al dlm lding til ud:tilling r i Danmark sk r
til d n arranz ·r nde klub m 'n tilmelding
til udstilling r i udland r sk r genn m L1_!en
klub.
Klubbern har rypis k en ud tilling .ekrerær
indland og n anden ri! udland. Kontakt
d rfor den "rigtige" ud tillingssekrær,

Indland
Tilmelding blanker rekvirer s ho: den
arrang r nde klubs udsrillingssekrerær
og nd s til d n arrangerende klub.
Tilm ldingsblank rrer kan og .1 downloades
fra Felis Danicas hjemrn ·ide; www.felisdanica.
dk og fra hovedklubh rnes hjemmesider.
Oply ning r om udstillinger fas ligeledes
ho. d ·n arrang rende klubs kasserer og ikke
til en egen klub. Sidste tilmeldingsfrist til
udstilling r varier (ca.2--4 ug r for). Sporg den
arrang rende klub.

Praktiske oplysninger ved udstilling
Felis Danicas samt FIFe ·s ud ållingsregler er
gældende.
Bekræfte] · pa tilmelding sendes til udstillerne
sen r 14 dage for ud rillingen.
. fode.ager du ikke bekræfrel en, kontaktes
arrangerende klubs udsnllingssekretær, Husk
ar vedlægge en frankeret svarkuvert.
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Klubber som er under
pratonage(optagelse) i FIFe.

Licehtcn rcin cras c J _(i

A-1090 Wien
Tcl: +43 I 319G4_3
Fax: +43 I 3106540
Prc,: Mr. H. St<.:inhaust:r
herbnutc:inh,1w rf., ch ·llo.:u
www.Ol:\"1.:k. ,ir

Bulgaria (BG)

acionalna Fedcracia po Fdinologia _
NFFe
65, Kozloduy Str.
1202 Sofia. Bulg,1riJ.
Td: t-359 2 310649
Prc : Mr.. K:imcha 130.,,i! O\,l

Viet Pr',.: )_ f l ~. h·.:11 . ,! Gna\il 101·.:

lm. s 'G.: . 1r. Hri,to. imlon 11·
nffce :d)\.b~

Cyp ·rc (CY)
f>.1I1c}'pri.t Gt i ,, >ei:1tion
PO. Bo., 2G,h7
0'-16-!0 i,, i.!
d: ,y- 9•):,0'5·l2

Tel: .3~- 22-- ;--6
P·c.;: ,\!r... :-.1.u.~ G1..-ir; inu
m,gt·org·•(, -~ , :u1, ·LL1.Jl 1. 1..:

Østrig (A)
Klub der Kattenfreunde Osterreichs - KI<O
Cascellezgasse 8/ 1
A-1020 Wien
Tel: +43 1 2147860
Fax: +43 l 2120697
Pres: Ing. K. Preiss
Seer: Mrs. Monika Peikerc
offiee@kkoe.org
www.kkoe.org

Osterreicbischer Verband filr die Zuch und
Haltung von Edelkatzen - OVEK

1el: +380 442352662
fax: +380 442342874
vclcscar@ukr.ner
Seer: Mrs. Irina Vybranets
bicov@inbox.ru

Serbien &Montenegro (YU)
(Tidligere Yugo<l.wicn)

Felinology Association Belgrade - FDB
Buiorcaninova 12
yU-11000 Belgrade
Tel: +381 113186822
Pres: Dr. Olga Maksimovic Mihajlovic,
DVM
Sec: Mrs. Una Scankovic
una l 980@euner.yu

Ukraine (UA)
Ukrainian Felinology Association
Box 112
UA-01030 Kyiv
Pres: Mr. Vadym Severyn

Spanien (E)
Asociacion Felina Espanola - ASFE
P.O. Box No. 2080
E-15080 A Caruna
Td: +34 981631785
Fax: +34981130713
Pres: Mr. Juan J. Alvarex
Seer: Mr. Francisco Cortizas
seerecariaasfe@yahoo.es
hrcp://asfe.nct

ZFDS
Gasilska 2
SI-3000 Ccljc
Tel/Fax: +386 3 5452052
Seer: Mr. M. Rumpf

Tjekkiet (CZ)
Cesky Svaz Chovatelu
Maskova 3
CZ-18253 Praha 8
Tel: +420 2 84683440
Fax: +420 2 84681451
aliee.koeky@volny.cr
Pres: Ing. B. Mahelka
mahelka@kockybrno.c:z.
Seer: Mrs. A. Simkova
sekecariat@schk.c:z.
www.schk.cz/schk

Sverige (S)
Sveriges Kanklubbars Riksforbund -
SVERAK
Åsbogacan 33
S-50456 Borås
Tel: +46 33 101565
Fax: +46 33 100899
Pres: Ms. A. Sjodln
Fax: +46 31 921096
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Tyskland (D)
1. Deutscher Edelkattenziichter-Verband e.
V. - 1. DEKZV e.V.

1 Berliner Srrasse 13
D-35614 Asslar
Tel: +49 6441 8479
Fax: +49 6441 87413
Pres: Mrs. W Sattler
dekzv@c-onlinc.de
www.dekzv.de

Slovenien (SI)
Zveza felinoloskih drustev Slovenije -

Scbweiz(CH)
Federation Feline Helvetique - FFH
Bunracher 22
CH-5626 Hermetsehwil-St.affeln
Tel: +41 56 641061 1
Fax: +41 5606410614
Pres: Mr. Alfred Wittich
a.wittich@ffh.eh
Seer: Mrs. Eva Wieland-Sehilla
wieland-schilla@bluewin.ch

, Ruslland (RUS)
The All-Russian Cat Club Association -
ARCCA
Box 3715

1 RUS-350089 Krasnodar
Tel/Fax: +7861 2614573
Pres: Mr. Vladimir Sidorov
Tel: +7 812 1358897
Presidenr@FIFe.ru
Seer: Mr. Boris Lupan
GenSee@FIFe.ru
www.FIFe.ru

Portugal (P)
Clube Portugucs de Feliniculrura
Rua Faria deVasconcellos N. 4 r/c Df"

1 P-1900-207 Lisboa
Tel/Fax: +3512 1 8470664

I Pre : Mr. joåo da Silva
jonoronha40@hocmail.com
www.epfeliniculrura.web.pt

www.shkrp.net
Pr . : Mr. Wojcicch-Albert Kurkowski
prc. idcnr@ hkrp.nct
Seer: Mr. Marek Debski
sccrerary ashkrp.net

1 Slovakiet (SK)
Slovensky ~ zvaz cbovacel'ov
Krizna 44
SK-82476 Bratislava 2
Tel: +421 2555705034
fax: +421 377721039
Pres: Dr. Son·a Ivankovå
Tel/fax: +421 37 7721039
snowblindness@sconline.sk

1 Vice Pres: Ing. Anna Hradickå
Tel. +421 903901560
ahr@pobox.sk
Sec: Dr. Viera 1ipc• ovå
Tcl. +421 2 55575034
szch.~ecretariat@sconline.sk
www.macicka.sk

orge (N)
orske Rasekartklubbers Riksforbund -
RR

Cappelen gace 13
, '-3015 Drammen
or:
PB 1059- Brag m
, T-3001 Drammen
Td: ~47 32898200
Td: 47 32896923
Fax: +47 32896925
Pres: Mr. Johnny Skjolas
er: Mrs.]. Lund

nm@onlinc.no
www.nrr.no

Meooo(MEX)
Asociacion Felinofila Mexicana A.C. -
AFEMF.X
Cero d I Orate 20 Col R deTerreros
1EX-04310. Iexico D.F.

Td: +52 5 6875619
T l/Fax: +52 5 5543575
Pro: Dr. :,. L A. Sierra
er: . ts, L. A. Ordonez

m ierrab@hotmail.com
http://mx.geociries.com/afemex/

Maia · (MAL)
Kdab Kucing Maia) ia - MCC
Lot l.!...,IB
jalan 'ung i • kamac Kajang
1 1 L-4300 S langor Darul Ehsan
J; I/Fax: +60 3 -:-_ 6640
Pres. l fr. J. Sharn

. fr. Rosly Jonoh
Karlru. h@cm.ner.my

r. 1. • rra
webplaza.pr.lu/lux ae/

Polen (PL)
Srowarzyszenie Hodowcow Kotåw
Rasowych w Polsce - SHKRP
uJ. Burgaska 2/4
skr. Poczt. 80
PL-02-919 Wamawa 76
Td: +48 226356078
Fax: +48 226356089
info@;shkrp.net
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Januar
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Marts
5
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RACE!v\TTEN25

Oktober
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Lund l l.1lk·n, ~l·ohej 9. I.und
8700 I-!or,c:m
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September
3-4 Nyboro
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November
6 Tamup D:\R,\l'

T:1 rmp !drær, ! !:i.lier
Parh..:j 7 , 26501:1 rrup

19-20 Hjall 'rup (-<- c •rr.) J\'R K
Hj.1l!t:rt p Idr.et.)C\'Ill.:?r

Idræt-,\li: I. 9320 Hjallerup

JYRAK

e
an1

Maj
22 Hårlev RACEKATTEN

Hårlevhailen, Industrivej 39
4652 Hårlev - Alle racer

April
23-24 Kolding (2 cert.) KATTEKLUBl3EN

KFUM-hallerne, Peder Tofrsvcj
6000 Kolding

August
7 København/Dragør DARAK

Hollænderhallen, Halvejen 3
2791 Dragør, Tlf.: 32 89 04 50

Juni
25-26 Kruså (2 cert.)

Grænsehallerne, Harkærvej 3
6340 Kruså

PL
s
SI

FIN
A

cz
A
I

Oktober
1-2 Liberec (2 cert.) cz

Kirchenberg* (2 cert.) CH
Ville Franche
s/Saone (2 cert.) F
Paris F
Porvoo* (2 cert.) FIN
Firenze (2 cert.) I
Vilnius* (2 cerc.) LT
Krasnodar* (2 cert.) RUS
Svenljunga (2 cerc.) s
Stockholm* s

8-9 Dresden* (2 cerc.) D
Kopavogur* (2 cerc.) IS
Stavanger* (2 cerc.) N
Nabonne (2 cerc.) F

9 Salisbury"' GB
Krizevci HR

15-16 Osrrava (2 cert.) cz
Tallin* (2 cerr.) EST

Haywards Heath* GB
Spec. ShowMCO

24-25 Wien* (2 cert,) A
Mencon (2 cerc.) F
Vest-fold (2 cerc.) N
Kristianstad (2 cert.) S
Borlange* (2 x 1 dag) S

25 Falster* Racekatten

Decizes F
Frederikstad* (2 cert.) N
Udine(2 cert.) I
Norrkoping S

16 Breda* NL
22-23 Pardubice (2 cert.) CZ

Lausanne - Animalia CH
Horsens* Katteklubben
Roanne - Spec.Show NFO F
Maidstone (2 cert.) GB
Spec.ShowABY!SOM
Warszawa XIV (2 cert.)
Skovde* (2 dages udse.)
Celie* (2 cerr.)

29-30 Helsinki (2 cerr.)
29 Wien-Oberlaa
30 Brno
31 Wien-Oberlaa
30-31 Casalpalocco (2 cerc.)

PL
s
s
s
N
cz

ARG
D
LV
s

UKR
FIN
HR

SK
A
N
s

NL

CH

JYRAK

N
s
s

PL
DARAK

D
EST
GB
N
s

cz
FIN
N
s
A
F
s

FIN
D
N
s

CH
cz
N
s
F

GB
D
PL
s

FIN
A
N

Orkanger" (2 cerr.)
Karlstad
Uppsala" (2 x I dag)
Torun" (2 cerr.)
København

17-18 Kuopio* (2 cerc.)
Osijek (2 cert.)
Udine'" (2 cerr.)
Bratislava (2 cerr,)
Kufoein' (2 cert,)
Bergen" (2 cert.)
Linkoping" (2 x I dag)

Sciedam*18

juli
2-j Oulu .. (2.ccrt.)

Biclcfcld (2 cert.)
Kristiansund" (2 cerr.)
Karlstad" (2 cerr.)
Zug" (2 ccrr.)

9 Decin (National)
9-10 Honfoss (2 cert.)

Gavle" (2 x l dag)
Andorra la Viellc (2.cerc.)

17 Brisrol"
23-24 Weil am Rhein (2 cert.)

Sopot ... (2 cerr.)
Srockholrn" (2.cert.)

30-31 Helsinki" (2 cerr.)
Oberwarr" (2 cerr.)
Porsgrunn (2 cert.)

13-14 Flensburg" (2 cerr.)
Tallin* (2 cerc.)
Wonhing*
Krisåansand'" (2 cert.)
Varberg'" (2 cerr.)

20-21 Usti nad Labem* (2 cerr.)
Vancaa• (2 cen.)
Bergen"' (2 cert.)
Våsterås (2 cert.)

27-28 Telfs• (2 x 1 dag)
Vienne
Bo rås, Sean.Winner Show

7

August
6-7

September
3--4 Neuchårel (2 cert.)

Nyborg"' (2 x 1 dag)
Parma'" (2 cert.)
Wroclaw (2 cert.)
Eskildruna"
Helsingborg (2 cerr.)
Pireå· (2 cert.)

10 Drammen"
I 0-11 Jindrichuv Hardec (2 cerc.)

Buenos Aires (2 cert.)
Asslar (2 cert,)
Riga"' (2 cerr.)
Gc,ceborg"'
Odessa (2 cerr.)

s
l

H

cz

N

N
s

PL I

s
A
A

LV
PL
s
s

CH
cz
FI

cz
ARG

D
EST
FI

N
s
s

jYRAK
ARG
cz

F

Zdi e ( lational)21
21-2- Hyvinkåa S

Um • (2 ccn.) S
Goceborg (2 n.) S
t.Gallen-Anirnalia'{Z cert.) L

22 Hårlev" Racekatten
2"'-2 Malmo. generalforsaml. FIFe

GB
l -1 ~ . 1 t CZ

Cagli rt.) I
.:- ockh s
Zagreb (_ c rt.) HR
Lodz" (_ c rt.) PL
~- rwijk" (- rt.) L
fo kva (2 c rr.) RU

Juni
4-5 0 trov n/Ohri (2 cen.)

Bu no Aires (2 cert.)
Rheinberg" (2 cen.)
TalJin• (2 cerr.)
Tampere" (2 cert.)
30 års [ubileums Show
Harsred" (2 c n.)
Or bro
Krakow (2 cert.)
Sundsvall" (2 cerr.)

11-12 Kitzbuhl" (2 cert.)
Wiener-. eustadr" (2 cerr.)
~is· (2 cerr.)

Pruszkow" (2 cerr.)
Lund· (2 cert.)
Trollhårtan" (2 cerr.)
Fribourg" (2 cert.)

18-19 Dsri nad Labem (2 cerr.)
Jam!>å" (2 cert.)
Biassone (2 cerr.)
Oslo·
Uppsala"
Kalrnar"

25-26 Kruså" (2 cert.)
Buenos Aires (2 cerr.)
Valcice (2 cert.)
Andorra (2 cert.)
Tromsø (2 cerr.)
Arendal" (2 cert.)
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SIKRER KATTENS FREMTID OG GIVER
DEN BEDST MULIGE VÆKST

KITTEN 34

Hos karte bryder de blivende t.ender frem
efter ca. fire måneder, Væksten fortsærter,
men i cl langsommere tempo. I denne f.tse
styrkes killingens knogler, og dens muskler
udvikles.
KITTEN 34 - kroketterne · storrclse og
konsistens er tilpasset frembruddet :tf nye
ra-nder, Foderet sikrer en stabil vækst rakket
være den korrekte mængde af calcium,
vitaminer, proteiner af hoj biologisk værdi
samt andre essentielle ern.eringsstoffer,

\l!!!
ROYALC~NIN
rLLIHl HUlllltlONf[llUl NU1Rll10~·

•-;!.!;
ROYALC~NIN

Det første komplette foder, der specielt er
tilpasset killingens to vækstfaser

Æ.ldre killinger
(4-12 måneder)

I denne vækstfase, der kenderegnes ved en
imens vækst, har killingt:n cl skrøbeligt

immunforsvar og er folsoml fordojelsessystern.
Mælketænderne bryder gradvis: frem.

- rninikrokcner er bløde
i konsistense n og lene at oplosc, Foderet

indeholder mannan-oligosakkaridcr, som
medvirker til ar forstærke immun-

forsvaret, og en unik blanding :if fibre og -0 41
essentielle fedtsyrer (herunder om~1,r.t 3), .P~M\'<-~

som bidrager til at optimere
fordojelsessikkcrhcden. 1

Som de øvrige produkter i Feline Nutrition-serien forhandles BABYCAT 34 og KITTEN 34
udelukkende hos dyrehandlere og specialbutikker

••••••••••~
ROYALC~NIN-- --
FELINE NUTRITION

Forbrugerservice
89 15 35 55
www.royalcanin.dk


