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Fclis Danicas Forr tnin sud alg

Formand
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Tarp Hovedvej 31
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nr.:-s 16 81 ~1

OleAmstrup
FormnndFD

Netop i disse dage er der en debat i Folkeringer om Katrelov og lovmæssi
mærkning af karre.
Oven på Dee Dyreetiske Råds "Udtalelse om katte" har der været en d ·I dis
kussioner. Blandt andet har høringssvarene givet udtryk for en del utilfred
shed med tonen og holdningen ril katte. Det har foranlediget at S & Sf har
fremsat forslag til beslutning om blandt andet lovmæssig mærkning af karte
og et katteregister.
Baggrunden er bl.a. at Inges Kattehjem og Kattens værn, som begge har er
register over mærkede katte, ikke har kunnet enes om ar etablere et fælle
register.

Derfor har Den Danske Dyrlægeforening samlet alle dyreorganisationer,
som arbejder med katte, for på den måde ar få etableret er frivillig fælles kar
teregister a la Dansk hunderegiseer.

Felis Danica har tilsluttet sig dette register, og vi deltager i udarbejdelse
af rammerne for dette og for øjeblikket afventes der blot er stiftende møde
i Katteregistret i Danmark. Formålet er bl.a. at faseholde ar mærkningen er
frivillig, men ar alle mærkede katte registreres.

Med ønsker om glad og varm sommer med mange dejlige killinger

Dee er derimod ikke Felis Danicas opgave ar uddanne de nye opdrættere,
som f.eks. lige har fået et sramnavn. Denne opgave er radig klubbernes.

Der betyder at f.eks. planlægningen af et FD opdrætterseminar er gået i
gang, og at Felis Danica skal være seedet, hvor vi kan synliggøre og promovere
racekarteopdrætter gennem informationsmaterialer.

Dee første FD opdrætterseminar er blevet afholdt og med lidt jydsk
beskedenhed kan vi vist roligt betegne der som er godt arrangement. Ikke
alene var seminaret velbesøgt og foredragsholderne gode, men hele arrange
mentet hvilede i sig selv økonomisk - med en hjælpende hånd fra Royal
Canin. Jeg vil gerne her rakke RC for deres støtte til dette arrang menr.

I Forretningsudvalget har vi snakker om, hvad vi fra klubbernes side vil med
Felis Danica. I Danmark har vi en konstruktion med fire relativt uafhængige
klubber, som hver skal/vil bevare deres identitet. Det var der enighed om ar
faseholde, men på en sådan måde, ae Felis Danica skal rage sig af le opgaver,
der for den enkelte klub er for score ar løse.

I skrivende stund sidder jeg og forbereder mig ril
FIFes generalforsamling. Der er mange spændende
ring på dagsordenen, men når dette blad udkommer
er Generalforsamlingen overstået, og vi ved meget
mere om, hvordan den er gået, så derfor ikke et ord
mere om FIFe og GF.

!Gue læsere
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7. august HoU n erha len, D aso
Sid ·1 11· n . 1· 100-1 te t1 me mg: ---JU 1 ~

6. november Tåsrruphalle ne, Tf st 1

Sid te tilmelding: _ 1. ktober :200-

Husk at melde flytning!

DARA (s næste udstil inger:

6. december
Julebanko

Alle er velkomne - og a medlemmer af andre klubber.

Hvis ikke andet er næ nt, afholdes møderne kl. 19.00 i:
Bronshoj Medborgerhus, Bronshojvej 17

6. september
Dyrlægeafte1~ - besøg hos Dyrlæge Flemming Kristensen i Bagsværd.
Emne: Hudlidclscr hos Katte og mulige behandlinger.
OBS: Tilmelding nodvendig. - -

Medlemsmøder

Når du flytter kal du huske at melde flytning da \·i ellers ikke kan i T' at
Kartemaga inet når frem til dig.

Du kan melde flytning ved at ringe eller krivc til B uc Lind:
4717 7520 eller bette.lind@darak.dk

Igen i 2005 gi es diplom til de medlemmer som har dchacct i
mind t 4 møder. -

1. november
Fotografering af kat. Du kan fa taget fotografier af din kat
OBS: Tilmelding nod cndig.

4. oktober
K!nesiolog Mette Pedersen, alternativ behandler kincsiologi m.v.
V1 lærer om smertelindring - mas ·ag af kat for at øge vel ære.
Ge~tages på u~allig_e opfordringer: Mange medlemmer har n ket cl uc emne rig t
op igen da vejret sidste gang forhindrede mange i at deltage.
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Felis Danica fik topkarakterer for Opdrætterseminar
Var du ikke en af de heldige der havde mulighed for at deltage på FD's opdrætterseminar i Kolding. ?i er der kun en ting at ~ige:
du gik glip af en meget lærerig og intens weekend med nogle meget dygtige foredrag holdere. Takket være en energisk indsats
fra de mange frivillige og en stor opbakning fra Royal Canin nød deltagerne godt af den store viden som all foredrag. holderne
besidder. Dr. Susan Littlc, Winn Feline Foundation, Dr. Tim Gruffydd-Jones, Bristol Univcrsity og Dr. Eli e Maladain, Royal
Canin, er alle experter inden for kattemedicin. Det galt om at holde ørerne stive og lytte godt efter for det nik stær! t for alle havde
meget på hjerte og kunne sagtens have brugt mere end den tildelte tid til at tale om emner de tydeligt brændte for. Men der kal
også lyde en stor ros til foredragsholderne for deres evne til at formidle deres materiale - alt foregik p engelsk, men det blev ikke
nogen barriere, og man mærkede tydeligt at der her var tale om folk der var vant til at lære fra sig!

Lokaliteten var velvalgt - selvom der nok var mange af os "udenbys" der lod os narre af det besnærende na n "God. et" ... som
viste sig ikke at være spor landligt men derimod en ombygget godsbanegård midt i Kolding.

Forhåbentligt kommer der flere af denne form for seminarer - men det bliver noget af en udfordring for FD at følge op på en
sådan succes!

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

" Siam/Orientaler
Nina Thorninger
tlf. 56 14 23 96

u Korthår
Solveig Schjørmann
tlf. 48 48 03 61

Lokalgrupper
0 Lolland/Falster
Anette Nielsen
Strandvejen 21
4654 Fakse Ladeplads
tlf. 56 71 60 06

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

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

Studiekredsleder
Nanna Mikkelsen
tlf. 38 74 82 78

Ammetjeneste
Kirsten Nielsen
tlf. 56 27 47 34

Racekatteformidling
Vivi Lassen
tlf. 48 48 02 83

kr. 125
kr. l 00

Pens.husstand
Pensionist

Se de mange forslag fra de forskel
lige land på www.felisdanica.dk.

Mange har efterlyst, at vore katte,
når de bliver chippet, kan blive
registreret i et fælles katteregister
i lighed med hundenes; det ser ud
til at det er på vej, da FD har faet
henvendelse om at være med til
dannelse af et nationalt register fra
organisationer som Kattens Værn,
Inge's Kattehjem og ikke mindst
Den Danske Dyrlægeforening samt
andre dyreværnsforeninger. En stor
fremgang for vore katte, når en
sådan ordning bliver til realitet og
muligheden for at finde bortløbne
katte vil være til stede i lighed med
hundenes. Kattens Værn og Inge's
Kattehjem har haft hver deres regi
ster hvor øremærkede katte kunne
optages, men det hilses velkom
men at et fælles register er under
etablering.

Velkommen til vores sommerud
stilling i Dragør
den 7. august.

Sommerhilsner

Aase Nissen
Formand/DARAK

kr. 275
kr. 250

Kontingent
Husstand
Hovedmedlem

www.darak.dk

Vi har modtaget forslagene til FI-
Fe's generalforsamling som bliver
afholdt i Malmø den 26-27 maj der
er adgang for medlemmer af FD,
og det kan anbefales at tage over
sundet og høre på.

Der skal vælges ny formand, næst
formand, sekretær, vicesekretær
etc. Fra Danmark stiller Dorte
Kaae op som vicesekretær, vi øn
sker hende al mulig succes med
valget.

Vi kan nu meddele at vi har faet en
ny kasserer og det er en vi kender
særdeles godt nemlig Hanne Ka
arsberg.

Hanne tager over fra Ole Johnsson
som bekendt ønskede at stoppe ved
vores GF i februar. lngen havde
lyst til at tage over, men Hanne har
meldt sig under fanerne igen og
tilbudt sin arbejdskraft, vi ønsker
Hanne god arbejdslyst. Da denne
indsats skal være en overgang
håber vi til næste GF at have en
person klar til at tage over.

Endnu engang tak til Ole Johnsson
som tog tørnen med Herlev ud
stillingen i marts og de 19 år som
Daraks kasserer.

Kære medlemmer,

Stiftet 1931

'.\ledlemskontingent: 100-6207
Sekretær

ivi Las en
lodebovej 42, . ødebo

34, 0 Fredensborg
tlf. 48 48 02 83. ivi.lassen@,darak.dk

Stambogssekretær
Inge Vang 01 en
Tvebjergvej 12. 3600 Frederikssund
t If. 4 31 23 71. inge.vang@darak.dk

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

Præmiesekretær
Torben Mølgaard
Ro kildevænger 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
tlf. 59 44 73 14
torsten.jespersen@darak.dk

Suppleant, Killingeliste
Poul Kiærulf
Fakkelvænger 8, 2640 Hedehu ene
tlf. 46 59 62 62
poul.kiaerulf@darak.dk

Suppleant, Webmaster
Mette B. Rahm
Skovlyport.en 9-1
tlf. 35 IO 02 07, mette.rahm@darak.dk

Formand
Aase Ni· sen
Sov \.:'.j 2. 4771 Kai chavc
tlf. s: 90 8
aa c.ni,-en~darak.dk

Næstformand og medlemsregistrering
Benc Lind
Ornebjergvej 63, 3650 Ølst, kke
tlf. 47 17 5 20.bcne.lind@darak.dk

Kasserer
Hanne Kaarsberz
Bylaugsvænget 55. 2791 Dragør
tlf. 32 53 36 24
hanne.kaarsberg@darak.dk
Giro: 9 00 39 75
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JYRA[ hi .rnrn esidc er nu tl I t

udbrgger. I hve r ; til .Idc a
langt, . om vi havde planlagt. <la
i de ignede Jen.
Hvad der kan ko rn me p:'i

af flere funktioner til g;1rn [or
JYRAKs med! mmer, Yil lobendc
blive udvikler oz vi mo lr:iger
gerne ideer og for la0 - os a kritik
hvis der er noget ler kunne gore ·
bedre.

i vil g ·rn • fra be ·ryrclsen
udsende informationer hurti t oo0
direkte til medlemmerne. Derfor
er der en funktion til uds ndd:e
af information til alk m dl mmer
der h. r r bistrtrer en e-mailadre e
i medlcmsk:motckec.

Jeg vil derfor opi rdrc all,
medlemmer til ar opdatere der,
oplysninger i medlem karrot ker.
Bade mailadre · er, men og å a.lmin
cldige adresseændringer m.m.

Der er er en forud ærning for
udsendelse af Kar:eMagasinct
kan ske korrekt ar medlemmernes
oplysninger er rigtige, men også
på f.eks. killingelisren og opdrær
rerlisren bliver medlemsinforma
tionerne vist.

Web-manden
Ole Amstrup

JYRAKs hjemmeside

Læs mere om kornn ende
arrangementer

og moder i
studiekreds ne oå

JYRAKs jernrneside .

www.JYRA .dk

Vi ses i Krusaa. Husk ar der er
inviteret til grillaften, med Jans,
ang og måske en gang JYRAK
STRIP!!

På vegne af bestyrelsen
Jørgen

Husk: "JYRAK er så god om du
gør den"

hjem som neutraliserer, vil skåne
dem fra at ende et sådan sted.

Marianne & Lars Seiferr-Thorsen
med DSM titlen ri! EC./GJP.
WW03 Luna-Tick'sJennyjuniper,
ABYa
JYRAK siger tillykke med en ko
karde ved kommende lejlighed.

Blandt årers Fcli Danicas Top
karre, er der flere JYRAK karre
som har placerer sig Ror:
EC. Astrid af Kambyses, DSM -
Lis Sraunskjær
IC. WW04.Wyropitlock Kingslcy
Shacklebolr JW - Dorthe &
Tonny Raunsbæk
EC. Cozycoons Tia Maria - Linda
& Ronny Srerup
Persefelis Carnelor - Allan & Sylvia
Ourrup
EP. W\X/04 Haslunds Zoya
- Connie Barawiec & Jens
Haslund
Klaus - Karin Sørensen

JYRAKønskerogså her tillykke,
og vil i Krusaa gerne invitere Jer på
scenen for ar modtage hyldest og
en gave fra JYRAK.

Ja, nu er Jeres boliger sikkert fuld af
liv fra killingerne, som er kommer
til i foråret. Vær forsigtige, når I
skal sælge dem. De fortjener de
bedste muligheder og betingelser
i fremtiden.

Grunden til dette "pegefinger
løft" er, at jeg har modtager hen
vendelser vedr. opkøbere derude,
(som ikke er medlem i en FIFe
klub eller anden organisation),
som handler på en "kreativ"
måde, for at bruge dyrene ri! et
ligeså "kreative" opdræt. Ideen
om at lade kælekarre forlade Jeres

Lis Sraunskjær med DSM riden til
EC. Astrid af Kambyses. PER g.

Årers Guldkam Anette Vohnsen
Årers Guldfjer: Luigi Comorio

Jegvil gerne takke alle udstillere,
dommere, studiekredsen samt
JYRAKs bestyrelse for en super
weekend, der satte minderige spor
hos mig, og sikkert mange andre.

Vores møde med studiekreds
lederne i maj, blev desværre ikke
til noget grundet manglende til
melding. Kun en enkelt studie
kreds meldte afbud, de øvrige hørte
vi ikke fra, så på der samarbejde,
vil der selvklart være en brug for
en opfølgning.

I JYRAK har vores dygtige opdræt
tere været ude og hente DSM og
JW rider hjem, et stort tillykke
med det flotte avlsarbejde og
udstillingsresultater I beriger os
med:
Elaine Derry & John Kristensen
med JW tiden til
Gustav Bille-Brahe Felis Jubarus,
NFO n 09 23.

Årets JYRAK kar:
Europas Undulat Dræber

blomster, ål
webmaster
OleAmsrrup
for den im
ponerende
indsats, han
har ydet for /
JYRAK i ar-
bejdet med at Ri hjemmesiden funk
tionsdygtig med er kvalificeret
indhold ogmedmange muligheder
for os medlemmer for at få dækket
vores kommunikationsbehov.

Assentoft udstillingen var en
god og succesrig oplevelse. Vi fik
på denne udstilling endnu flere af
vore høje nye burbunde i brug.
Nemlig 80 srk. af en solid og ikke
ukendt "rung" holdbar kvalitet.

JYRAK har høster meget
anerkendelse for udstillingen fra
dommere, udstillere og ikke mindst
fra mange besøgende. Der varen god
og positiv stemning og mange nye
oplevelser kom "ind på lystavlen"

JYRAKs nyindstiftede priser
blev uddele i Assentoft til stor
glæde for de udvalgte og til
kæmpe begejstring for udstillere
og publikum.
Årers JYRAK'er: Merte Usbeck

De forste måneder, som formand
for JYRAK, har været en stor per
sonlig udfordring og jeg vil tro, ar
jeg til rider har sat mine kollegers
tålmodighed og forståelse på prøve
i er forsøg på at definere den frem
ådige strategi for arbejdet i JYRAK.
En strategi, som endnu ikke er helr
klart fastlagt og defineret til fælles
forståelse.

Selve øvelsen, ar gå fra en po
sition i hierarkiet til en anden,
kræver indsats på mange niveauer
og af mange. At magre dem alle
fra start, ville jo være trist for mit
personlige samt klubbens fælles ud
viklingsmål...

Udvikling tager sin vej og
retning og har brug for rid til at
træde i karakter. Men jeg har fuld
fart på og er optimistisk i relation
til opgaverne p.t. og dem som
kommer.

I JYRAKs eksterne samarbejde
med de øvrige klubber via FU,
har en af arbejdsopgaverne været
at gennemgå dagsordenen for den
kommende generalforsamling
i FIFe. Jeg er forrrøsmingsfuld
ved de beslutninger, der bliver
viderebragt ri! dette forum, idet
indholdet stemmer helt overens
med JYRA.Ks ånd, som afspejler
gennemskuelighed og respekt for
de bærende elementer i karrever
denen.

Der er mange ring i den daglige
administration, som skal falde på
plads, når der sker omrokeringer
og nye ansigter skal fungere på
vigtige posrer i vores bestyrelse.
Den opgave har vi fået løst yderst
tilfredsstillende.

JYRA.Ksvelkvalificerede kasse
rer, Linda Seistrup, er allerede ind
arbejdet i den "runge" og vigtige
post, og yder fuld service. En stor
rak til dig, Anette Becker for din
velvillige og gode overdragelse af
opgaven ri! Linda.

Den store daglige pose som
srambogssekretær, har vi delt op
i ro områder. Jeg har modtager
mange positive meldinger fra
medlemmerne, som er glade for
at Bodil Eggebrechr er rilbage.

Så er JYRAKs hjemmeside kø
rende, og jeg vil gerne personligt
sende en MEGA stor buket takke-

tJ
~

)l., '· 1 n en
l,JI h;-, en '5 2, 2C>j0 Tåstrup

TIL -1: - - 9, 99 kl. 1-.00 - 19.00
f-m,1il: torrnand ·1 jyrak.dk

Næstformand
sygdomskonsulent

)I· Arn-trup
Tarp Hovcdv j 31, 6-1 - Esbjerg

lL -~ 16 1 - l
E-nuil: na -srf rmand jyrak.dk

Kasserer
l inda cisrrup
Filsredvcj 12, r.rv., 9000 Aalborg
Tlf.: 3 09 5
E-mJil: kas erer .vjyrak.dk
Giro: - 06 8- 09

Stambogssekretær kat. I + III + IV
B nina Petersen
Grofrh jpark n 16 . -t lejl. 5 I. 8260 Viby J.
ru; 22 58 31 38, Træffe kl. I 9.00 - 21.00
E-mail: rambog l-3-4@jyra.k.dk

Udstillingsleder/nye medlemmer
Per r Hansen
Græ vangen 123, 838 I Tilst
Tlf.: 8 41 Ol -o kl. 19.00- 21.00
E-mail: ud ti1lingjyrak@jyr:1k.dk

Chefsteward & Katterigodkendelser
Car ten Bircow La. sen
Åb_ 1..-ej 8. Bi Ned. 9440 Åb -bro
Tlf.: 98 26 90 50
E-mail: kaneri@jyrak.dk

Sekretær & medlemskontakt/
killingeliste

ibeke Jen en
ondergade 40, 7600 truer
Tlf.: 97 85 18 54
E-mail: vibcke@jyrak.dk

Udstillinger udland/Præmier
Lene Glem
Hejre kovvej 26, Al red, 4173 Fjenneslev
Tlf: 56 50 33 74
E-mail: udland@jyrak.dk

Materialeansvarlig
Freddie Nørreskov Jen en
Kornmodsbakken 92, 8210 Århus V
ru, 86 75 0 5 kl. 19.00 - 21.00
E-mail: materiale@jyrak.dk

Udstillingsassistent
Brian Trane
Gronlandsparken 124A, 6715 Esbjerg
Tlf.: 75 15 91 62 °
E-mail: brian@jyrak.dk

Stamnavn
Jeanette Qvistgaard Steensen
Bakkedalsvej 15, Rårup 7130 juel minde
Tlf.: 75 68 59 29, kl. 18.00 - 20.00
E-mail: stamnavn@jyrak.dk

Formand

Udenfor bestyrelsen
Stambogssekretær kat. II

Bodil Eggebrechr
valevej 28, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 76 82
E-mail: srambog2@jyrak.dk

JYRAKs Internetadresse
www.jyrak.dk

JYRAKs e-mail
info@jyrak.dk
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FOR ALLE RACER

Tlf 74 83 33 80
Tlf 6618 08 98
Tlf56169916
Tlf 45 76 86 31
Tlf 75 62 35 08

Katteklubbens næste uds illing bliver i Lund-hallen,
Skolevej 9, 8700 Horsens

Følgende dommerne har pa nuvræende tidspunk
accepteret invitationen:

Annika Hoqberq, DK, I + li
Jørgen Jensen, DK, I + 11
Hannah Jensen, S, I+ li
Raymond Saetre, N, I+ li
Lotte Borch, DK, III + IV
Anne Veland, N, li+ III
Catherine Bastide, F (Tica), all-round
Anne Køhn, DK, li

Efterårsuds illingen

6534Agerskov
5270 Odense N
4623 Ll. Skensved
2980 Kokkedal
8700 Horsens

Hovedgaden 52
Skrænten 41
Naurbjergvej 16
Kokkedal Stationsvej 8
Priorsløkkevej 48

Killingeliste

Det er gratis at tilmelde sine kuld til Katteklubbens
killingeliste.
Listen opdateres løbende. Vi beder dig ikke om at gentil
melde til listen hver måned, men til gengæl skal du huske
at du skal afmelde dine killinger, når du har solgt dem

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

NL*Pendragons TipToe, CRX f09, aka Tippie og vandrepokalen

Katteklubben ønsker Heidi og Tippie tillykke med i Jen og den s o e okal

AA~!t~l~~::~~;g;~ ka~·L:~m ~eSl gang~ sidste år, vandt som bedste klubkat på vore udstillinger.
er en ragons Tip'Ioe, opdrættet af Eric Reijers, ejet af Heidi Tværmose

Årets Klubkat 2004

Katteklubben's konsulenter er en service for dig. Deres erfaring og ekspertice kan hjælpe dig når og hvis du har brug for det
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Konsulenter
Kirsten Ulsø
Marianne Roth
Pallea Knochel
Camilla Baird
Vibeke Lerche

275,00 Kr
150,00 Kr
200,00 Kr

Priser

Hustandsmedlemsskab
Pensionistmedlem
Opdrætterannonce på hjemmeside

Så fik vi overstået forårsudstil-lingen Så den post bliver hendes.
og kan holde sommerfri. Så må vi håbe, at hendes "katte-
1 hvert fald udstillingsmæssigt i bestyrelses-arbejds-pause" blev
KATTEKLUBBEN. lang nok.
Det er hårdt arbejde, at arran-gere I Felis Danica-regi har der som
udstillinger. bekendt været afholdt et meget
Men - en dobbeltudstilling føles bare vellykket opdrætterseminar.
mere end dobbelt så hård. Og overvejelser om, hvad der er
Der var rigtig mange kiksere i klu~berne~ opgaver og hvad der er
forbindelse med klasseændringer, Felts Danicas opgave, har været
hvor ejerne meddelte flytning på eet drøftet i FDs forretningsudvalg.
katalognummer, som så siden viste Hvor meget skal FD påtage sig.
sig at være kattens nummer til om Og hvor vil/skal FU-medlemmerne
søndagen. lægge deres "hjerteblod".
Det betød i realiteten, at det var en Konklussionen blev, at almindelig/
anden ejers kat, der var blevet grundlæggende uddannelse er
flyttet. klubbernes hhv. gamle opdrætteres,
Men det vidste vedkommende jo mens større (dyre) arrangementer er
ikke, før katten skulle dømmes! FDs.
Og, så var det "bare" om igen med I forbindelse med udregningen af
at rette tilbage! placeringerne til Felis Danicas
Det varede lige nogen tid, før vi Topliste er Jørgen Jensen kommet
opdagede, hvordan såmeget kunne med et forslag til fremtidig udregning
gå galt! af pointene, så vi undgår at f.eks 5
Men bortset fra at Best in Show for katte deles om førstepladsen.
kategori 4 blev en halv time forsinket Han forslår at pointene fra danske
lørdag forløb udstillingen fint. Ikke udstillinger ganges med en faktor
mindst takket være de gæve folk, som er afhængig af, hvor stor
der havde fulgt min opfordring til at gruppen var, hvor den pågældende
give en hjælpende hånd. Tak for placering blev opnået.
hjælpen ! Et godt forslag.
Helt feriefri er der nu ikke. FIFes For os med hhv kategori 1 og
generalforsamling står i skrivende kategori 4 ved jo inderst inde godt,
stundfordøren. Herskalderbl.a at vores resultater er noget
vælges ny formand, og ny nemmere at opnå end inden for
vicesekretær. f.eks. kategori 2.
Til vicesekretærposten har
Danmark opstillet Dorte Kaae. Hun God sommer
er eneste opstillede. Inge Nord

KATTEKLUBBEN

Udenfor bestyrelsen
Buransvarlig, stande

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

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

!Bestyrelse
I

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

1 Udstillingssekretær, næstformand,
, konsulent for smitsomme sygdomme

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

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

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

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

Præmiesekretær
JørgenAndersen
Døjringevej 394180 Sorø
tlf. 57 80 60 41, praemie@katteklubben.com

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

Annie Orthmann
Ankjær 149, 8300 Odder
tlf. 86 56 02 56, orthmann@mail.tele.dk
SørenAndersen
Priorsløkkevej 48, 8700 Horsens
tlf. 75 62 35 08, battlefield@mail1.stofanet.dk

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

Annemette Engell Hansen
Bredevænget 4A, 4640 Fakse
tlf. 56 78 70 90, nania@nania.dk

8



RACEKAl*fEN

H 'is C..1l' hs . ernn : il
1 iedle :s1 • r. ·.r .1
-elkomn . . or .akte
Helene .A !. nit: b-
helcne (Ir a .. :t

August - Indhegning af haven

Torsdag den 18. august
tager vi på besøg hos
Camilla Scharff, for at se pa
sikker indhegning af haven.
blandt andet , ed brus af e -
tråde. Vi starter kl. 19.00 pa
adressen Hoved '<en 72,
2600 Glostrup.
Hvis du har planer om at
komme til mødet, b des
give besked pr. en.aiJ pa
formancl@racekaLten.dk
eller pa b-
helerie'e.race: arten.dk.

I løbet af efteråret vil
1 atte 1 fhoid _ .. edlern -
møder blandt a idet ed
geneti , for bc 0

videre!...ornm-=-
a afn 1c

~O,TI for .- st .
• ...l ,ny" mn r . GC.

- Finde information om Racekattens udstillinger
Tilmelde on-line til Racekattens udstillinge
Betale udstillingsgebyr, stamtavler og medlemskab
on-line

- Se resultater fra afholdte udstillinger
Finde information om medlemsmøder

- Finde en opdateret K.illingeliste
- Tilmelde killinger til Killingelis ten
- Finde annoncer for opdrættere og links til deres

hjemmesider
- Finde diverse blanketter

Information på hjemmesiden opdateres løbende, så
det vil være her, du kan finde nyhederne først.

Besøg vores hjemmeside www.racekatten.dk - her kan
du blandt andet:

Åbne arrangementer
for alle katteinteresserede

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

Juni og juli - lng 1 møder!

Maj - Resume af Felis Danicas
Opdrætterseminar på dansk

Onsdag den 18. maj
På opfordring af flere med
lemmer, har vi bedt katte
psykolog Lene Houe, :r lis
mir Katteadfærdsklinik og
dyrlæge Raiku Sarvå, Felina
Katteklinik gi, e et sammen -
drag af de engelske for drag
pa dansk.

Da Opdrætterseminaret
foregik over o dage bliver
det selvfølgelig kun et lille
udpluk af de engelske
foredrag.

Ammetjeneste:
Sjælland
Gurli Petersen, 58 26 51 26

Jylland
Sianette Kwee, tlf. 86 85 31 31

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

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

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

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

Konsulenter:
Genetik
Jan Krag, tlf.: 38 34 84 20
E-mail: genetik@racekatten.dk

Sygdomme
Vivi Fletcher, tlf. 36 72 20 09
E-mail: b-vivi@racekatten.dk

Sjælland
Berit Østberg (pelspleje), tlf. 59 18 89 50

Jylland
Susanna Toldi Bugge, tlf. 86 27 28 19
E-mail: susanna@toldibugge.com

Racekattens servicetelefon
Kirsten Christiansen, tlf. 43 96 42 39

Racekatteformidling
Elsa Rienecker, tlf. 39 69 47 24
eller 86 59 13 76

at håbe, så selv dem, der
i stor stil forarges over
prisen for en rac~kat •
(men ikke over pnsen pa
en racehund, for den kan
jo gø og alt ~uligt!), k~
se fornuften 1 at tage sig
ordentligt af sine dyr. For
mange er katte nogle,
som man får "smidt i
nakken" på den nærlig
gende bondegård, og
skyder når de ser lidt
sølle ud. Derudover er
der mange, som er vold
somt generede af tilsyne
ladende herreløse katte,
der strinter løs i haver og
provokerer indekatte m.fl.,
og det ville jo være dejligt
hvis man kunne ændre
på det!

Af andet "kattepolitisk"
kan nævnes FIFe's nært
forestående generalfor
samling, som i år afhol
des i Malmø. Der er nogle
racespecifikke ting på
programmet - fx godken
delse af bicolour siame
ser, bare for at nævne en
enkelt ting, som har skabt
en del røre. Da general
forsamlingen i år afholdes
så tæt på, så kunne det
jo være, at nogle af jer fik
mulighed for at deltage
selv.

Indtil næste gang, nyd
jeres forårskåde katte og
- ønskede - killinger, her
på matriklen har vi rige
ligt af begge dele i øjeblik
ket, men ikke om jeg ville
undvære det et eneste
sekund!
Med venlig hilsen

Camilla Scharff
Formand

Kære medlemmer
Sommeren er så småt på
vej og nu kan man for
alvor høre de udelevende
hankatte slås om hunkat
tenes gunst. Slåskampe
ne spreder sygdom blandt
kattene, især Leukæmi
er udbredt i visse dele af
landet, og det ville derfor
være ønskeligt at vi fik
indført en kattelov, hvor
efter det blev påkrævet at
neutralisere og mærke
sine fritgående katte. Det
kunne forhåbentlig redu
cere antallet af uønskede
killinger, som findes i
massevis på de danske
kattehjem især i sommer
perioden, og givetvis også
reducere udbredelsen af
nogle af de sygdomme, der
især overføres ved bid.
Om politikerne på Borgen
nogensinde bliver enige
om indførsel af sådanne
krav til katteejerne er
tvivlsomt, men måske er
vi lidt på vej med lovforsla
get om et fælles katteregis
ter, hvor alle mærkede
katte skal registreres,
samt forbud mod at priva
te indfanger katte og for
bud mod nedskydning af
katte.

Men hvad har det så at
gøre med os - vi har jo
racekatte, som ikke får
lov til at løbe frit og forme
re sig som de lyster, og
vores killinger er ikke
uønskede?! Nej, forhåbent
lig ikke - men en højnel
se af kattenes generelle
status vil måske medføre
en øget tolerance over for
katte, man har jo lov til

Formand
j Camilla S harff
Hovedv jen 72, 2600 Glostrup

I
Tlf./fax 70 23 27 23 (efter 17, ikke weekend]
E-mail: forrnand.j racekatten.dk

Udstillingssekretær indland
Giro til udstillingsgebyr 4 92 36 26
Hanne 'ielsen
'} ·ej 21. 4261 Dalmose
Tlf.: 70 23 24 21
E-mail: udstillin a racekatten.dk

Kasserer - giro 1 08 72 23
Jan Høyer
Soroparken 8, Lth., 4180 Soro
Tlf.: 70 23 20 28
E-mail: kasserer@racekatten.dk

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

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

Killingeliste, 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 Ol 44
E-mail: sekretaer@.racekatten.dk

Medlemsregistrering, konsulentkontakt
Giro til kontingenter: 1 65 02 154
Dorthe Hohnen
Strandvejen 132, 3. tv., 2900 Hellerup
Tlf./fax: 70 23 26 22
E-mail: medlemmerrå acekatten.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. 45 53 41 50
E-mail: b-berirgracekatten.dk

Lone Rasmussen
Bavelsesvej 13, 4171 Glumsø
Tlf.: 57 80 19 06
E--ma:il: b-lomfyacekatten.dk
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Hunde har ejere, katte har tjenere
Mange indflydelsesrige personer har
i ridens løb udmærker sig som kar
reejere, hvilket følgende eksempler
illustrerer:

J len hund b erragcc · . m ur ·n - i
cl n arabiske <lel af verden, ·r kart n
cl ker og respekterer. Det kyldcs
i ke mind r Profeten \:1 th mrneds
h ·ngivnc forhold il sin lut Muczza.
D "t [orrælle . at han rev errncr , f in
kjortel for ild e at for ryrre k, rteu,
d r var fakler i ovn p' Jer. 0 r prn
fercns gode forhold Lil karten harv, -
r r et ek mpcl ri! -.>1 rerfolg I net p
i li :e korndvrkcn k ornrader af ver
d n, hvor l atten har haft en overor
dentlig ror b rydning for en succes
rig opbevaring af forråd, ved ar holde
antallet afmus og rotter nede.

F. Do toj .vskys hund hed _-lnrik

P. Pica :·o. hund h ·d Ka ·b ·

J. rci n bccl,s hun ! h ,d .h.irle ·

P., . I roy 'L hund h-: Th .klo

. L kers hun l h ·t· Tiger

1. l Ionr '· hun l hed Hugo

K. Blixen hund, hed Dusk
Pasop oz Pepp 'L

Eksemplerpå mennesker med
storpolitisk iil.{flyde!se:

Alexander den Score havde en
hund ved navn Pcrira

Kong Arthur hund hed Cabal

Olav Trygvard ons hund hed Vigi

apoleon hu tru Jo efines hund
hed Forrunc

George \Xi'ashingrnns hund he
Foresrcr.

Hitlers hunde hed Blondi o0
Fuchsl

J.F. K nnedys hun 1 h ·d X/ lf

Eksemplerp r ben mre
kunsu: res hunde:

Måske er d r, fordi kæledyr navn·
viser noget om ejeren, at d r er scor
interesse for at kende navnene på be
rømte menneskers dyr, måske er der
lyst til ar opkalde et kæledyr efter en
beundret persons kæl dyr.

Mytologi og berømtheders hunde
I den nordiske myrologi er der tre
vigtige hunde: Den nord i ske gud
Odin havde ro hunde, der skifrede
til at holde vagt, nemlig Hopp( )r og
Ho; andre seeder kaldes de for G ri
og Freki/Gifr. Endvidere var der den
hund der holdt vagt ved indgang ·n
til dødsriger Hel, som hed Garm.

Det stemmer i så fald overens med
en engelsk undersøgelse, der viser ar
75% afkæledyrsejerne opfatter dyret
som er fuldgyldigt familiemedlem,
at 55% oplever, at kæl dyret er lige
så vigtigt som vennerne at 20% sy
nes bedre om deres kæledyr end om
deres børn, og ar 10% ynes bedre
om dyret end om ægtefællen. Kæle
dyrets høje status demonstreres og å
om natten, hvor halvdelen af kæle
dyrene sover i er familiemedlems
(altså er menneskes) seng.

Mens disse gamle navne alle sam
men viser, at der er tale om et kæle
dyr, er der i de moderne hundenavne
som Emma, Fie, Sandy og Buster,
der jo også er personnavne, måske en
antydning af, at kæledyret er ved ar
skifte position fra at være kæledyr ril
at være er fuldgyldigt familiemedlem.

Et par eksempler viser at også dati
dens hunde havde sjove eller mere
ophøjede navne. I den første gruppe
falder navnene: Bajas, Lystig, Purre
og Vims mens gude- og heltenavne
som Herkules, Freya, Casror, Juno
og Diane falder i den anden gruppe.

politimesteren med angivelse afnav
ne. Jeg har fundet et par morsomme
eksempler på valg af navne. I Vor
dingborg hed brændevinsbrænderens
stumprumpede lænkehund Char
mant, saddelmagerens sorte puddel
hed Hercules, spækhøkerens lille
røde tæve hed Sultan, Madame
Rungs brunpierrede hanhund hed
Diane, overlærerens lille sorte tæve
hed All Pasha, adjunktens hanhund
hedWallach og købmandens Trofast
var nødt til at leve op til sit navn, for
den var lænkehund.

Man kan jo godt tillade sig at gætte
på, hvad hundenavnene dækker,
uden ar have dyb indsigt i den un
derliggende sociologi, så jeg forestil
ler mig, at der er større chance for at
Balder og King er navne på jagthun
de end Basse og Bølle, og at Samson
og Bamse er større hunde end Smut
og Mille. Og jeg regner med, at der
er en vis portion humor i den fami
lie, der kalder deres lille hvide silke
puddel for Rambo eller Tyson.

Kald på din hund
og vis hvem du er
Oplysninger om gamle hundenavne
kan fås på Landsarkivet. I 1824 blev
hundeejerne i købstæderne nemlig
pålagt at anmelde deres hunde til

Danmark: Molly, Mille, Freja, Bel
la, Lady, Buller, Fie, Bamse, Max,
Emma, Buster, Simba, Basse, Bølle,
King, Charlie, Samson, Sille, Balder
og Tyson

I alle tre lande er Bamse populært,
mens King, Max og Balder kun er
med blandt de tyve mest populære
navne i Danmark og Norge. Sverige
og Danmark er til gengæld fælles om
Buster og Charlie. Tilsvarende sam
menligninger kan gøres for tæverne.

Sverige: Ronja, Bamse, Molly, Lud
de, Fanny, Lady, Charlie, Bella, Fri
da, Mimmi, Ida, Lisa, Zoro, Rocky,
Buster, Emma, Lina, Wilma, Jack
og Nalle

Norge: Mira, Dennis, Tinka, Pep
per, Kira, Rex, Pepsi, Ruff, Gaia,
Balder, Ronja, Bamse, Toya, Marco,
Nikita, King, Sandy, Max, Pia og
Nero

Kulturfællesskabet afspejles
i kæledyrenes navne
Valgene afnavne afspejler den tid vi
lever i, med de mennesker og dyr vi
beundrer og holder af. Og selvom vi
i Skandinavien er meget ens, er der
alligevel forskelle i de hyppigste valg
afnavne til eksempelvis vore hunde:

et fænomen, der sikkert vil smitte af
på vore fremtidige valg sammen med
navne fra bøgerne og filmene om
Harry Potter. Hermione er da et
godt navn til en smuk kar.

Hvis vi sammenstiller de tyve mest
brugte hundenavne i Norge, Sverige
og Danmark, og starter med de mest
populære ser det nogenlunde sådan
ud:

~e o

•avne ti

atte
un

Hvis jeg angav navnene på de dyr, vi
i tidens løb har haft i min familie, vil
rigtig mange gætte helt rigtigt med
hensyn til, hvilke navne, der var til
hunde, til katte og til heste. For vi
har en fælles opfattelse af, hvilke
navne, der passer til hvilke dyr. Og
indenfor de tre arter, er der igen nav
ne, der synes at passe bedre til en
race end til de andre: Kan en araber
hingst hedde Sleipnir? Kan en bo
xertæve hedde Lady? Kan en siarne-
erkat hedde Buller? Selvfølgelig kan
de da det, men det ligger ikke lige
for.

Af Vibeke Brock, www.netdyredoktoren.dk

Ved valg afnavn til kæledyr behøver
vi ikke tage hensyn til, om de nu bli
ver glade for navnene, på samme
made som vi gør ved navngivning af
børn. På den måde kommer valgene
afnavne til at være frit, det kommer
på en måde til at repræsentere os
mere, end vore børns navne gør. Og
det er navne, der kan reflektere vores
umiddelbare samtid bedre end bør
nenes navne, der jo skal vare en men
neskealder og ikke kun en 10-20 år.
I den forbindelse er det typisk, at der
i den engelsksprogede del af verden
er blevet populært at bruge navne til
kæledyr fra Ringenes Herre, navne
som Frodo, Bilbo ogAragorn. Det er
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Dyrlægens valg af foder til sin
egen hund og kat

Forstærker udvikling af hjerne
og syn for lettere træning.

Ligesom babyer lærer hvalpe og killinger om
verden omkring dem ved at se og undersøge alt.
Et vigtigt element i denne proces er omega-3 fedtsyren DHA. DHA forekommer naturligt I modermæl .
og er essentiel for en sund udvikling af hjernen og synet.
Alle Hill's Puppy og Kitten produkter er nu tilsat naturlig DHA for at stimulere d m til at lære mere.
Med det rigtige foder kan du således give din hvalp eller ~illing den bedste start pa et sundt liv,
idet den bliver mere livlig, mere modtagelig over for træning og mere omgængelig.
Hill's Puppy og Kitten foder med naturlig DHA fas hos dyrlæger og dyrehandlere.
Yderligere oplysninger fås hos:
Jorgen Kruuse A/S på tlf. 72141414 eller på www.hillspet.com/DHA.

At se mere.
Og lære hurtigere.

De mest populære kattenavne synes
at være afslappede og måske mere
pjattede end nogle af de populære
hundenavne. For bortset fra gudi
ndenavner Freya og måske Simba og
Tiger er der ikke megen stræben ef
ter glamour i de populære danske
kattenavnene. For hurikattene er det
navnene: Mille, Emma, Sille, Pjevs,
Mis, Freja (Freya), Fie, Mulle, Kisser
og Minnie. Mens det for hankattene
er Oliver, Felix, Emil, Simba, Pjevs,
Sofus, Pelle, Tiger, Buller og Gar
field,

den for at følgende magtfulde perso
ner skal have hadet karre så meger, at
man kan tale om ailurofobi (afsky
for karte): Alexander den Store,
Djenghis Khan, Julius Caesar, ~a~
poleon Bonaparte, Benito Musolini
og Adolf Hitler. Det er fristende,
men ikke helt rerfærdigr, ar sam
menkoble kattehad med tyranniske
rilbøjeligheder, så retfærdigvis skal
der nævnes, at også en af vestens
mest fremragende digtere, nemlig
W. Shakespeare, afskyede katte.

Der er naturligvis masser af inspira
tion til originale kæledyrsnavne på
internettet, men først og fremmest er
det vigtigt, at familien har fornøjelse
af at give kæledyret navn, og så er det
selvfølgelig en god ide, at vælge nav
ne, der er lette at bruge som kalde
navne.Udtrykker" hunde har herrer mens

katte har tjenere" er måske baggrun-

I pJtr;L kar hed Charnaine,

. 'c stradamus kat hed Grimalkin,

I ·ewton. opfandt kattelemmen,

E. Lears kar h d Foss,

\"X. Scott' kat hed Hinx,

C. Di kens kar hed \'X/illamena,

H. B ~ her Stowes kar hed Cai in,

. Durnas's kat hed Mysouff,

V. Hugos katte hed Gavroche og
Mouche,

E.A. Poes kat hed Catarina,

Lord Byrons kar hed: Beppo,

F. ighringales kat hed Bismarck,

A. Schweitzers kar hed Sizi,

Mark Twains katte hed Beelzebub,
Apollinaris, Buffalo Bill og Sin,

VX.f. Churchill s katte hed Jock og
Margate.

C. de Gaulles kat hed Gris Gris.

den sammenhæng er det oplagt
også ar nævne E.Hemmingway, der
af mange opfattes som temmelig
macho. Han har blandt andet ud
mærket sig ved at eje 30 katte, hvoraf
en havde seks tæer på poterne. Ek
sempler på hans kattes navne er: Al
ley Cat, Ecsracy, F.Puss, Fars og
Pilar.



og hævede mandler, for at nævne er
par stykker. Men specielt bør man
ikke vaccinere noget dyr med en for
historie af auraimmune lidel er. For
sta venligst ar det -r ikke givrigr at
vaccinere et "usundt" dyr.
Som den Amerikanske dyrlægefor
ening siger: "Dyrlæger bør r kla
mere for værdi n af und' ogelser og
flytte sig bon fra deres afl1ængigh d
af vaccineindkom c.·, Uheldigvi tår
dyrl gerne til at mi t, .rore indtæg
ter ifølg Dr. Ron hulrz, ·n le
dende immunolog og ror kri iker af
den årlige vacci e prak i·, nar fore
spørgsl n pa vacciner f; [J ,r.
Årlicrc undersøzcl ·r - vis i fo ·b O t, U '

ar opreth ldc undhe c:, oz <l ·c vil
hjælpe m ·d ar 'fan;.' l c. vrnringer.
for det bliver Lil pro len c~. l lv is v ae
cinari n bliver , r befale[, a hus] ar
porgc om sikkcrh ·J ''1 o~ om un
ders ,g .lser. , om , is · a <let er nød
'"11 'igr. por.,. ) n · lodp oven, 1.. m
ridligerc ..r, m. Forets g C.:.in 'g.:n r ·
·earch og kom ri] iin ·g·1_cnl·lu
.ion. Hus!· ·.n m ·di in hel· idL'n, n
drcr ig, lit, ',om , i ocr ·a bli,· ·r no le
til, a ændre m:1. len i v~1 ·cin ·rer pa.

om de overhoveder skal vaccineres.
Jeg tilbyder bare informationen,
så du kan rage en begru ndcr bc
slutni ng. Jeg har simpelthen ser for
mange vaccinereaktioner, til at gøre
andet!
Blodprøver kan blive foretager en
måned efter vaccinerne for at måle
anri tofferne og dette vil fastslå,
om dit dyr immunfor var er klar
til blive udsat for <li se viruss r. Et
hvert fund af antistoffer indikerer ar
"huske-cell rnc" i immunsy terner
er aktive og en revaccination er fak
tisk unødvendig. Dis e blodprøver (;r
ikke ment som arlige t r , men som
et hjælpsomt værktøj ril revaccinati
ons beslutninger!
Der sandsj nlig udfald af en re -ac
cine er, ig n, at antistofferne "om
bord" simpelthen vil neutral i. er
vaccineviru er og der er ild e opn:.i "t
en fordel til geng ld for ri ikocn 3.f
de skaddige bivirkninger
Mange kæledyrsejere er af den for
kerte opfattelse, ae fordi deres yr
kommer steder hvor de mulizvi
bliver udsat for sygdomm' har im
munsystemet brug for en r gelm , -
sig påmindelse i form af en va cin .
Der er ulogisk. Tværtimod hjælper
regelmæssig påvirkning af diver e
vira, immunforsvaret med ar være
i topform og den årlige , acci ne er
endnu mindr nødvendig.
Selvom det er sagt mange gange før
kan jeg ikke understrege vigcigh ,_
den nok i ar ethvert dyr skal vær'
100 % rask ved vaccination. Derc
ekskluderer vaccination af dvr med
enhver form for helbredsproblemer
inkl. sygdomme i behandling/bed
ring, såsom hudsygdomme, canc r

vacciner), hos karre er nu så høj at 1
ud af 400 katte rammes, i nogle dele
af USA er rallet muligvis højere!
Selvom det er vaccinernes sikkerhed
vi ofte diskuterer, er der ikke lavet
nogle langtidsstudier om sikkerhe
den ved dem. Dette gælder ikke kun
dyrevacciner, men også vacciner til
mennesker. Alligevel anses vacciner,
af den lægelige videnskab, som både
sikre og effektive. Påstande om ar
vacciner er sikre i det lange løb, er
altså uden basis.
Når hvalpe og killinger bliver født,
vil den mælk de optager fra mode
ren være fyldt med antistoffer, som
i de fleste tilfælde vil beskytte dem
i deres første 6-12 ugers levetid.
Vaccinationer givet i dette tidsrum
vil ikke resultere i en produktion
af antistof hos hovedparten af disse
unge dyr, fordi de antistoffer de har
optaget gennem mælken vil "neutra
lisere" vaccinevirusser inden det kan
nå at 'fremprovokere' en reaktion fra
killingens immunforsvar.
Derfor giver det lide, eller slet ingen
mening ar vaccinere før efter 8. uge
og efter min mening bør det først
gøres når killingen er 12 uger. Før
de 12 uger er der minimale fordele,
men det umodne immunforsvar
udsættes for dårlige reaktioner. Gi
ves vaccinen efter de 12 uger vil 90
% være i stand til selv at producere
antistoffer. Der er meget sjældent ae
et dyr har brug for en revaccination
uanset hvilken virus vi taler om. Jeg
vil anbefale at vaccinerne bliver dele
op, så dyret kun bliver udsat for er
antivirusgen ad gangen (f.eks. vac
cine mod karresyge første gang ef
terfulgt af katteinfluenza ved 16. le
veuge). Dermed minimeres risikoen
for reaktioner. Studier fra de tidlige
1980'ere demonstrerede, at det fak
tisk var umuligt at smitte en kar over
1 år (under eksperimentelle forhold)
med Leukæmivirus, selv ved ind
sprøjtning.
Under alle omstændigheder er det
ejerens beslutning, hvilke vacciner
man ønsker ens dyr skal have, eller

Universiry har vist at antigenerne
Crandall Feline Kidney Cell Cul
cure (som bruges til at producere
karrevacciner) producerer antistof
fer i katten, som angriber kattenyre
celler. I hans undersøgelse viser det
sig, at Panleukopenia vaccine (mod
kattesyge) giver til killinger med
der normale tidsinterval producerer
de samme antistoffer og disse anti
nyre antistoffer forblev i kroppen i
mindst 6 mdr. Om disse antistoffer
er involveret i udviklingen af kronisk
fremadskridende nyresvigt, mangler
endnu ae blive fastslåer, men det får
da i hvert fald advarselslamperne cil
ar blinke!!
Tilfældene af Fibrosarcomas (en livs
truende kræftform endeligt linket til

domme der meste af tiden. Jeg tror
også på, ar vacciner hænger sammen
med en invaliderende række af kro
niske problemer, mens der forårsager
livstruende reaktioner hos andre. Li
gesom vi ikke kan forvente at ethvert
menneske er lige inrelligent, kan vi
heller ikke forvente ae alle kæledyr
reagerer ens på vacciner. Så, faktisk
sætter du din kars helbred på spil,
hver gang du giver den en unødven
dig vaccination.
Selvom der ikke endnu er opdager en
direkte videnskabelig forbindelse, er
der undersøgelser af dyrlæger, såsom
Dr. Larry Glickman fra Purdue Uni
versicy, som indikerer en stigning i
auto-immuniteten efter vaccination.
Dr. Mike Lappin fra Colorado State

• •acc1nat1oner
En tid til ændring?

Oversat afPia Falk Larsen
med tilladelsefra Dr. Moira
www.pawsitivevet.com

De gode nyheder er, ar en årlig re
vacci narion af vores dyr, ikke læn
gere bliver funder nødvendig af er
voksende anral dyrlæger og deres
uddannelsessteder. Den gode nyhed
er, ar dit dyr kan være beskytter hele
livet ved ar vaccinere et mindre antal
vacciner i dyrets første leveår. Den
darlige nyhed er, at mange kæledyrs
ejere slet ikke kender til denne infor
mation.
Mir mål med denne artikel er ikke,
at diskutere om vacciner er effek
tive til ar forhindre sygdomme. Jeg
mener, ae de modvirker akutte syg-
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Venlige hilsen r fra
Jorgen S. Petersen

Inges Kattehjem
Ejbydalsvej 260
2600 Glostrup
Telefon 44 85 35 55

Hvis I dyr v nn r kend ·r mere til
sagen, vil vi mcg 't g .rnc modtage
en tilbagemelding pi\ ik@inge -kar
rehjern.dk, På forband rak!

Om hunden llcr kane 1 ~r ·.,i-' gam-
111 ·I, urenliz aggr ,_. .iv o.ligncnde ·:1.
har Erik abenbart ingen probl .rncr
m d at ·kaffl' dyret et hjem me zer
hurtigt!'!'! Hvilk mennesker er der
eseruliz der tår og gerne vil give ·n
urenlig kat eller hund er nr hj ·m?
l ar dyret nag .nsin le ar na frem til
disse menn sk r? \ ,J de gamle ejere
hvad der foregar?

Uanset hvilken grund der er, til hvor
for folk skal af med deres hund eller
kar, så virker det hele meget mysrisk,
ar Erik har en lang liste med folk
der venter på ar få en kar eller hund.

Rygterne går på, ar manden henter
hunden eller katten, kører den ud i
skoven og skyder den med en bolt
pistol.

En dame som skulle af med en ur n
lig hankat, ringede hertil og fortæl
ler, at Erik sagtens kunn skaffe den
hjem hurtigt, da der var lang venteli
ste på karre af den slags!!

Værn for Værgeløse dyr har fr r
længere rid søgen fundet frem til, at
telefonnummeret er regisrr ret på en
adresse i Jylland und r navnet Eril ,
som skulle bo til leje hos sin far der
er landmand.

På hjemmesiden gøres der anstren
gelser for ar fortælle, at man skal
have en polititilladelse til ae formid
le, men der står ikke om formidleren
egenclig har en sådan. Derudover
er der ikke angiver personlige op
lysninger, adresse eller cvr-regisrre
ringsnummer mv. Telefonnummeret
er udelade af diverse telefonbøger, og
det hele holdes i en meget lyssky at
mosfære.

Vi har igennem nogen rid fået fle
re henvendelser omkring følgende
hjemmeside www.akurhundefor
midling.dk. Vi har talt med Værn
for Værgeløse dyr i Rødovre, som har
haft kontakt med ejeren af hjemme
siden, og de oplyser os, at der foregår
noget lusk omkring det hele. Værn
for Værgeløse dyr har derfor politi
anmeldt manden.

Advocare" fås på recept i pakninger
med tre pipetter (nok til tre måne
ders behandling) og koster fra 172
kr. (til en lille kat) til 260 kr. (til en
stor hund) inkl. moms.

hverken øremider, lopper eller orm
rager overhånd.
Advocare" er også en oplagt løsning
i stedet for besværlige metoder som
vaskebehandling afhunde med skab
- eller til hunde med hårsækmider ,
som man nu har en godkendt spor
en behandling til. Også her er der
en stor fordel, at er enkelt dryp vir
ker i en hel måned ad gangen og
samtidig forebygger ny smitte.

Advocace kræver kun en behand
ling pr. måned og behandler infek
tionen, samtidig med at ny smitte i
behandlingsperioden forebygges.

orm. hageorm, piskeorm, lopper,
loppelarver i omgivelserne og larver
af rropisk hjerteorm. Samtidig med
ar dyret behandles for de parasitter,
der er smittet med, beskytter Advo
care mod smitte med nye parasit
ter.
Hunde og katte, der er smittet med
eller har risiko for at få flere forskel
lige parasitter på en gang, kan be
handles med Advocare", For eksem
pel smittes hvalpe og killinger tit
med orm, lopper og øremider - og
det er besværligt at behandle med
tre forskellige midler. Med Advo
cate' er problemer løst: En behand
ling pr. måned sikrer hvalpen eller
killingen en start på liver, hvor

. :u hunde og karre færdes i natu
ren og er sammen med andre dyr,
ri ikerer de ar blive anzreber af for-o
kdlige parasitter som for eksempel
orm. lopper og skabmider.
u kan man dryppe hunden eller

karren i nakken mod både orm, lop
per og mange andre parasitter - og
er enkelt dryp holder parasitterne
væk i en hel måned ad gangen!

Ad,·ocate® er et helt nyt spot-on
middel. der dryppes i nakken på
katten eller hunden

Et dryp holder hund og kat fri for
parasitter i en hel måned ad gangen

Advocare er navner på er nyt spor
en middel, der virker mod ræve
skab, hårsækmider, øremider, spol-
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AfHelle Hoybye, "ofMagicat"
burmeseropdræt.

Den 3. november 2004 skete det,
som ikke måtte ske, og som jeg havde
håber, ar jeg aldrig kom ril ar op
leve. r_p_ Johnsens Fyrværkerilager
sprang i luften. Og min familie og
jeg blev evakuerer med vores karre.

Jeg kom heldigvis ridligr hjem fra
arbejde den dag. Min store datter
på 13 var kommer hjem fra skole og
hun var lidr forvirrer og bange. Fra
vore sruevinduer kunne vi se fyrvær
kerier, som fyrede af, af sig selv. Vi
fulgre forløber på radio og TV, og
vi høne også ar vejene omkring om
råder blev evakuerer. På dette tids
punkt stolede vi på, ar beredskaber
havde styr på siruarionen og ar ilden
var under kontrol, men hvem kunne
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vide, at dette ville udvikle sig til den
største katastrofe i Danmark siden
krigen.

Karrene Iod sig tilsyneladende ikke
mærke af bragene fra områder. Der
var jo heller ikke rigtig fare på færde.
Ved 14-15 tiden lød der højere brag
derfra. Stadig Iod kattene sig ikke
mærke af der.

Vores familie blev efterhånden sam
ler. Hjem fra arbejde og skole. Og der
var ved at være tid til aftensmad. Sta
dig med radioen tændt satte vi os til
bords. Vi havde nu hørt, at nogle af
nabo-vejene i nærheden af os var ble
vet evakueret. Vi ventede på, ar vores
gade blev nævnt, men Skovlundvej
og Bjergbyvej blev ikke nævnt. De
havde vel ilden under kontrol nu!

Kl. I7.45 lød den største eksplosion
man kan forstille sig. Er ubeskrive
ligt højt brag efterfulgt af en kæmpe
trykbølge, som rystede vores huset i
sin grundvold. Og i sekunderne ef
ter dette gik tingene bare så hurtigt.
Air skete bare på en gang. Vi sprang
alle op fra middagsbordet med vores
mad på tallerkenerne, som stadig
stod der, da vi vendte hjem efter 4
dage. Huser rystede stadig efter tryk
bølge nr. 2, og lofter i stuen faldt ned
så støv og rockwool og loftsbrædder
fyldte stuen. Og strømmen gik. Jeg
kæmpede mig hen til vinduer i stuen
og så den kæmpe paddehattesky og
flammer op mod himlen. Samtidig
drejede jeg rundt om mig selv i for
virring og frygt, for os og for kattene.
Jens, min bedre halvdel trak børnene
og mig væk fra vinduer og fik sagt ar,
nu skulle vi altså af sted.

Børnene fik hurtigt overtøj på, men
jeg løb forvirrer rundt og forsøgte at
finde kattene. De var alle forsvundet
fra liggepladserne rundt omkring,
ingen kunne jeg finde. I min forvir
ring fandt jeg dog en transportkasse
som jeg trods air huskede, stod i Oli
vers værelse, men der var ingen karre
at komme i den.
Jeg proklamerede til Jens, ar jeg ikke
forlod huset uden mine katte, mens
jeg løb forvildet runde fra seed ri!
sted hvor kattene plejer ae ligge. Kun
Skylark med sine 3 uger gamle kil
linger fik vi sar en låge for og sar ud
i bilen. Midt i al forvirringen havde
jeg dog ubevidst registreret hvilke
skader vores hus i alt fald IKKE
havde fået; alle vinduer havde holde
til trykbølgen, dvs. ingen knuste ru
der. Der nedfaldne loft i stuen ud
gjorde ikke nogen risiko for karrene
og de ville heller ikke kunne komme
ud den vej. Diggy, min hankat var
forsvundet, men jeg vidste bare in
stinktive at han havde søge ly bag
vaskemaskinen. Blossoms killinger,
som boede i soveværelser, kunne vi
tage med, men vi kunne ikke få far
i Blossom. Hun var under sengen og
vi havde ikke mere rid, vi måtte af
sted. Det var faren for os selv og for
børnene, der nu kom i første række.
Hvor svært det end er, at rage den
beslutning, så var og er der den rig
tige beslutning, ar få børnene og os
selv væk fra faren, som stadig var
overhængende på det tidspunkt.

Børnene, Sarah på 13, Oliver på 10
og Melissa på 2 sad allerede ude i
bilen. Oliver, som ellers var den af
dem, som havde rager ringene med
sindsro (som han altid gør), blev nu
trøstet af sin storesøster Sarah. Me
lissa var air for lille til at fatte tinge
nes alvor. Hun var glad bare hun fik
sine tøjdyr med.
Jeg fattede først nu alvoren, da jeg
kom ud af døren. Der regnede ned
med stykker af mursten, tagplader,
brændende isolering og fyrværkeri.

Jeg kiggede nervøse på vores græs
plæne, som mange steder ulmede og
småbrændre af ringene som brændte
videre i græsser. Kunne der mon
antænde mere end bare græsser og
kunne der antænde huser?

Jeg ry rede over hele kroppen, da vi
bakkede ud af indkør I n. J g prø
vede ar berolige børnene, og mig
selv. Hvorfor si er sådan noget lige
for os?
Der regnede stadig ned m ·d ring f
eer eksplo ionen, ned på bilen å vi
kunne høre der pa rager.
Vi fik ingenting med, kun der røj vi
gik og stod i, og kylark o hcnd
killinger. Jeg havde greb c min ra
ske, med pung og rnobilrelcfon i far
cen og Jens havde hurcigr sikrer ig ar
komfurer var slukket.

i var langt fra d ene .rc som nu
var på vej v I . Da vi kom udenfor
områder ring d jeg ril mine for ,,_
dre oz sazde ar, i, lrså var på vej. Et0 0

par km fra S esr blev man ramt af
der uvirkelige. Er der , irkelig sk t?
Hvordan kunne det ske? Mangl.'. tan
ker går gennem hoveder på en.

Jens drejed ind ved Fal ra. Praleri l·
som han er, han kuli jo købe rand-

borster oz bl..: r ril . '1 li . a. ;\. n
han ik i~ i i b i kk ,n ·.1d j "lidr ogt,

ry rede i chok. :a -aunc i' jeg p ri!
dåd, )g gik derind og:a. J ·g kullt: jo
have ka te rus O f J r ri! Skvlark.
\X hi kas rork r m ·n ·r , ar kat
rcmad. Bar, lig~ SJ , i kunn ... I lan:
o: til i m >rg, hv )[ ·l fo!g lig
skulle hj 'm ig 'n ...

Mine foræl lrc rog in di <loren da vi
n:i .dc icrud. a idet j ·g tr <le' i1 cl
·1f døren, brod jeg helt sammen. J g
græ over ar j 'g hav d' mart 'l ,frer
lad mini.'. lcartel

J ,a kunne ing ·nring .pisc 0 j 0

I un nc ikke sove m natr ·n.

Næ re formiddag kullc vi ril infor
mation .rnø le på en ·kol . D r for
ozr vi ar ;i. en p lirimand til at for
rå ar der v. r vi0tigr ..ir vi kunne fa

1 v til ar komm ind o0 h nr I atte-
n . len nej. Jeg ar rimelist hoke
r r. Jeg blev intervi wer til TV2, for
jeg havd også s r er par, som netop
havde fået ar vide ar d res hu nren
var nedbrændt eller rotalskad r. Jeg
følte med dem, og der kunne man
vi t også se på mig, da jeg blev filmer
ri! nyhederne. Hvad man ikke så v.ar,
ar jeg begræd, ar jeg ikke havde faer
mine katte med ud.
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Jeg vil lun med .u ·i0c Lak til all
lem. om har tænkt pa o og l atten ,
J,1 der v, r all ·f\, n. Tak ril Jern
som har spur9't til. hv rclan let gar.
Ikk kun riter kattev ·nn 'r har vær ·r
der os tilbudt der 'S hjalp men ° "1O ' . D

kart efolk om j g bar hil ·er pa på
ud. rillin er har spurgr til ·, hust'.t
og k:menc. D n m dfol I c og Jel
ragd e, om j g har mode, varm ·r og

J·ea vil h rmed o ·rne i0e tak for der.0 t,

I krivende stund har vi radig nogle
ring om kal reparere , og vi -r ilde
enige med for ikrins :.el kaber om
en mur, som 'r blevet kæv. Men
tort s t er vi i emmet h ·I kinder

ig nnem 1 't hel".

Der mærkelig· er ar i"g f r. r bag ·f
ter foler, at je og min -;,milic virke
li" var i for0 • D0 t sætter nogle r, nkc
i gang h s en. Hvordan rcaz rcr j ·g
eo melis i ·n hi .siruarion?.:, 0 ' .

re lukkes af, og dermed boede vi og
kattene på ca. 50-GO m3. Aftenerne
foran tv'er foregik i vore seng og
Sarah rnårre have Skylark og hende
killinger på sit værelse, for ar de ikke
skulle lukk s ind i må rum med re
sten af kattene. Der var mer ro nd
i værelserne der ar tætter· på d r,
hvor håndværkerne arbejd de. Bles
som og hend s killinger nod, at vi
var hos dem så meg t. Og hcnd s
killinger blev mezer pr·:eaer af o i~ 0 t,

den periode.

Nu gjalde der bare om at se fremad,
og de næste par måned havde vi
håndværkere i huser. Tømrere, mu
rere, maler og elektriker har vi haft
besøg af. Der er i sig selv en tres
sende periode, når man lur mang
karte i huser, som ikk må komme
ud. Alle håndværkere fik naje in
strukser om hvilke døre de måtte
åbne oz hvilke de absolut ikke rnårt
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åbne. Nogle startede med ar ige, ar
der skam ikke gjorde noget at kat
tene var der, men for min sjælefreds
skyld, valgte vi at lukke dem væk.
Pga. at loftet var falder ned og der
med havde skader rrægulvec i stuen
kunne vi ikke bruge stuen i ca. 14
dage. Dvs. hele den del af huser mår-

Først lørdag aften fik vi lov ar komme
ind til vores hus. Der på kold en
bordet stod vores aftensmad fra om
onsdagen. Stu n flød med i. ol -ring
og loftsbrædder. Alt var dækket at t
tykt lag støv og der var bidende koldt
i hele huser. Vores hu havd garan
teret vær t d t bedst bevozredc hu
i hele Danmark, idet civil for rvarct
havde slået lejr i ores indkørsel.
Det før te jeg gjorde var at 0å ud
til 0iggy i bryggerser. Jeg kaldte på
ham, og skab døren gik op og ud
kom Diggy lidt øvndrukkcn. og
hilser på mia. Han havde masser
af mad og vand. Fal tisk virker han
som den, som egentlig har haft det
bedst under alt dette. Han har ligb r
der, hvor han altid ligg r og han har
haft ro omkring sig.

chok, kattene havde fået nu havde
fortager sig, og ae de nu havde fundet
ud af, at de var et andet sted. Det tog
faktisk 11/2 rime at fa dem berolig t,
så vi kunne fald i søvn.

Fredag aften da jeg skulle sove, var
kattene meget urolige. Jeg ved ikke,
om der er et eller andet psykologisk
i det. Men det virkede som om det

med. Der var også hurtigt rygtedes
i katte-kredse, at jeg ikke havde fåec
kattene med ud. Og som bekendt
bliver en fjer ler til 5 høns. Jeg hørte
selv rygter om, at kattene løb forvil
det rundt og vores hus var jævnet
med jorden. Jeg ringede til Marina,
som er min bedste katte-veninde, for
kattevenner så langt som fra Tysk
land ringede til hende og spurgte til
mig, da de ikke kunne ringe mig op.
Så måtte hun jo fortælle videre at vi
og kattene havde det godt, og ar der
ikke stod hele så slemt til.

Først nu kunne jeg igen spise noget,
nu var kattene i sikkerhed. Og nu da
jeg havde fået mine katte var det vig
tigste punkt på dagsordenen; Hvor
når kunne vi komme ind i vores hus
igen?

Jeg forsøgte at ringe til mine nærme
ste venner, som sendte srns'er og rin
gede. Jeg brugte temmelig meget af
min dyrebare strøm på min mobil
telefon til at snakke med venner og
bekendte, som skulle høre hvordan
vi havde det, men alt det varmede.
Der var folk som tænkte på os, og
på den vanskelige situation vi var
havnet i. Og alle kattevennerne ville
høre hvordan der gik med kattene og
om der var noget, de kunne hjælpe

var spisestuen. Nu skal det lige siges
at mine forældres hjem bestemt ikke
er indrettet til katte. Bordet er lake
ret maghoni og stolene er med fine
gobelinstof, som egner sig fortrinligt
til et hvæsse kløer i. De første timer
var kattene meget stille. Så gik de på
opdagelse. Bordet fik vi hurtigt lagt
et stræklagen henover, så de ikke
kunne ridse det med kløerne, når de
sprang op på dec. Gulvtæppet vir
kede mærkeligt for dem at gå på, de
var jo vane til trægulve. Deres kløer
sad fast når de gik. Vindueskarmen
blev hurtigt ryddet, ellers ville den
blive det helt automatisk. De fine ly
sestager fik hurtigt en ny plads inde
i stuen i stedet. Og de fandt hurtigt
en... potteplante, en "pletter i luften",
som åbenbart smager ret gode. Det
te, og så at de nu fik noget foder, som
var væsentligt anderledes end det de
var vane til, gjorde, at de, en for en,
kastede op. På stolesæderne, på gulv
tæppet, og, ja i en skål som jeg hur
tige nåede at få sat hen foran Sahiba,
da jeg kunne høre at hun skulle til at
kaste sin mad eller "pletter i luften"
op. Og inden det blev til "pletter på
gulvtæppet" i stedet!
Jeg sov ikke godt den nat, men dog
bedre end natten før, hvor kattene
ikke var hos mig. Jeg skulle jo finde
ud af, hvordan de havde det. De var
meget stille, og puttede sig tæt til
mig om natten, så jeg hverken kunne
vende mig, strække mine ben eller få
plads på min hovedpude, men mine
katte var hos mig.

Vi fik alle kattene installeret på det
værelse hvor jeg skulle sove, hvilket

vurderet, at faren var drevet over, og
at han nok skulle klare sig med det
ekstra foder og ekstra vand som Jens
nåede at give ham. Diggy kan åbne
skabet, hvor vores vasketøj er, og det
havde han gjort, og havde lage sig til
ae sove der.
Jens sagde godt nok, ae det så lide
mærkeligt ud ved Blossom, og da jeg
fik hende og killingerne pakket ud
ude hos mine forældre, fandt jeg ud
afhvorfor. En afhendes killinger hav
de skranter lide inden alc dette skete.
Jeg havde ikke helt kunne sætte en
finger på, hvad der havde været galt
med den. Alc hvad der var tilbage af
denne killing, var en pote. Ret uhyg
gelige ae pakke transportkassen ud af
tæpper og finde der. Hurtigt fik jeg
kasseret underlaget i bunden af kas
sen, ogmin mor fandt mere gammelt
sengetøj til at lægge i stedet for. Om
killingen havde været død af sig selv
og hun derefter havde spist den eller
om Blossom havde dræbe den, vil jeg
aldrig finde ud af. I alt fald er det et
instinkt, at moder-dyret eliminerer
den svage, den som sinker de andre,
for at redde resten af flokken, og i
øvrigt sletter hun sine spor ved fare,
som kan være andre rovdyr. Så jeg
beklagede kun at killingen var død,
og ikke at hun selv havde fjernet den,
selvom det var grusomt, at finde ud
af det. Det var bare endnu en trau
matisk oplevelse oveni alt det andet.

[ens og j -g. prøv ede hele dagen ;1t
· mrne ind til vore. hus. men hele
l mråder var sp,t:rret af. Civilforsva
rer patruljerede i hele området og
ing 'n havd adgang. heller ikke os
som bo de der. Lagerer og de om-
ringliggende huse brændre så vidt

vi var informeret stadig. Hele dagen
for ogce \'i at få , agcerne ri! at forstå,
at det var vigtigt, ar komme ind og
h nre karrene. Før r ved 18 tiden fik
Jens far i en fra policihjemmeværnet,
om for rod h, ad det var han ville.
laske hjalp der, at Jens kraftigt

havde pointeret at det drejede sig om
racekatte, der var af stor værdi. I alt
fald for mig, nærmest uerstattelige!
Jens blev sa kørr i politibil ned til
vores hus, for ae hente kattene. Poli
timanden srod og trippede i entreen,
mens Jens fandt den transportkasse,
som jeg havde fundet frem, og kom
4 voksne katte i den, og Blossom
puttede han ind cil killingerne og
arre lågen for. Meget praktisk ae vi
bruger srore transportkasser som fø
dekasser. Diggy, vores hankat kunne
vi ikke rage med, men igen havde vi



biesvi us

handle med medicin eller operation.
Ho dyr der f.eks. har en urin! der
som ender i . keden i seedet for i blæ
ren, kan man operer urinlederen,
så den udmunder i blær ·n, om d n
skal. Hareskår og ganespalte kan li
gelede operer s og hoftelcdsdysplasi
l an i dag behandle p; mange ma
der, både med medicin. ko. rril kud
guldakupunktur og/ell -r op ration.

Hvis er kæle lyr har ærer i koruakr med 'Il fL,ltu-mu
skal man hen ride . ig til .in lokal • dyrla:g · for , c F'
flagermusen indsendt til un lersøg ·I· for inf .ktion
med Flaz rrnuse-rabic · iru .. Er d ·r misra nl e 01 1 hu-o
man eksponering i form af biJ, rifter eller lignende ret-
tes henvende! e til en læge.

Resultatet er publiceret i ererinarv Record den 30. ok
tober 2004, vol. l55 nr. 18 ·. -n.

Hvad kan man gøre for at undgå
misdannelser?
I avlsarbejder kan man udelukke dyr,
som giver arvelige misdannelser. D t
er derfor vigtigt at der fokuser s på
avl - tik, og a I le båd ek ister nde
og kommen<l opdr rrerc bor over
veje nøje hvill e dyr d 'r skal indgå
i avl.
Det enkelte dyr, om har mi dannel
sen kan man i mange tilfælde be-

dyrlægen af både moderkatten og
killinger.
En lang række misdannelser, som
er til stede ved fødslen, opdage en
ten i de første 12 leveuger eller v d
de første sundhed ·eftersyn i 12- og
16-ugers-alderen. Her konstateres
mange gange øjcn-, hjerre-, urinvejs
' nerve-, lever- og piserør lidelser.
Andre medfødte defekter ligger gemt
i generne og du! ker først op enere i
livet. Dette er tilfældet m .d eksem
pelvis epilepsi, hofte! dsdysplasi og
mange hud- og øjensygdomme.

Danmarks Fødevareforskning har pav1sc antistoffer
mod European bat lyssavirus (EBLV eller flagermus -
rabiesvirus) i et ud af 152 danske kattesera testet for
antistoffer mod EBLV og klassisk rabiesvirus. Den po
sitive kat har sandsynligvis været eksponeret for fla
germuse-rabiesvirus, men udviste ikke rabies-lignende
symptomer.

Flagermuse-rabiesvirus er tæt beslægtet med klassisk
rabiesvirus. I meget sjældne tilfælde (4 i alt) er flager
muse-rabiesvirus påvist som årsag til dødeligt forløben
de hjernebetændelse i mennesker. Fem til ti procent af
syge, danske flagermus indsendt til rabies undersøgelse
findes positive for infektion med flagermuse-rabiesvi
rus. Derudover er dette virus kun påvist i fem far og
en mår i hele der europæiske område. Resultater giver
derfor ikke anledning til bekymring for danske hus
katte. Imidlertid understreger det nødvendigheden af
at undersøge flagermus, der har været i kontakt med
kæledyr, for infektion med rabiesvirus.

Dansk kat e s

Hvordan opdager man
misdannelserne?
Nogle misdannelser er så alvorlige,
at de medfører dyrets død allerede i
fostertilstanden, og der således fødes
dødfødte killinger. Andre misdan
nelser forårsager dyrets død i løbet
af de første leveuger; dette kaldes
"fading kirtens", da de langsomt
bliver svagere og ikke rager føde til
sig. Det skal dog nævnes, at der kan
være andre årsager til dette, såsom
lav temperatur, infektioner og almen
svækkelse.
Af lidelser, der er så alvorlige, at de
relativt hurtigt medfører killingens
død, kan nævnes: organlidelser som
nyre-, hjerte- og leverlidelser, hjerne
defekter og bloddefekter.
En del af misdannelserne kan man
selv konstatere ved fødslen, f.eks. ha
reskår, navlebrok, ganespalte, åben
bug, overtallige tæer og knækhale.
For at være sikker på at alt er, som
der skal være, vælger mange ejere, at
få foretaget et sundhedseftersyn hos

Alle racer
Alle racer
Alle racer
Alle racer, især racer med
korte kranier, f.eks.
persere
Alle racer
Alle racer
Alle racer, karakteristisk
for "rottekatte"
Specielt racer med korte
kranier som persere

Mange racer

Alle racer
Alle racer
Perserkatte

Siameser
Mange racer, specielt
hvide katte med blå øjne
Mange racer
Siameser

Alle racer
Siameser

Siameser, perser
Maine coon

Mest almindelige racer,
derfår lidelsen

Der er mange andre genetiske defek
ter, men disse er enten mere sjældne
eller opstår senere i livet, og kan
derfor ikke erkendes som medfødte
lidelser. Som eksempler kan nævnes
epilepsi.

Hareskår/ganespalte
Knækhale
Overtallige tæer

Misdannelser i ryghvirvlerne

Åben bug
Navlebrok
Diverse brokformer (mellemgulv/lyske)
Over- eller underbid

Persisterende ductus arteriosus
(manglende lukning af er kar i hjertet
fra fostertilstanden)
Hypertrofisk cardiomyopati
Defekter ved endetarm
(manglende åbning/endetarm
åbner ind i skeden eller blæren)
Megaeosophagus (stort, slapt spiserør)
Pylerosrenose (forsnævring af
mavemunden)
Døvhed

Emropion (indadkrængning af øjelåg)
Hydrocephalus (vand i hjernen)
Kryptorchisme (mangel på en eller
begge testikler i pungen efter
ca. 2 måneders alderen)
Mangel på nyrer
Polycysriske nyrer (blærefyldte nyrer)
Urachal defekter (defekt i forreste
del af blære og ved navlested)

Lidelse

Hvilke medfødte misdannelser
findes der?
Denne liste er absolut ikke komplet,
men illustrerer de mest almindelige
misdannelser:

Medfødte misdannelser
og deres betydning hos kattt

Afrfrrlæg, /llogemHansen

Hvad er medfødte misdannelser?
D r kan være flere forsk llige årsager
ril rnedfodre misdannelser. Som regel
drejer det sig om genetiske defekter,
det vil sige 'fejlkodninger' i generne.
Disse kan være meget raceafbængige,
idet vi ser racer, som er mere dispo
nerede for specielle misdannelser end
andre. Her kan eksempelvis nævnes
dværgvækst og visse hjertesygdom
me ho schæferhunde. Også fakto
rer om påvirker drægtigheden kan
imidlertid forårsage misdannelser.
Giftstoffer, medicin, manglende ilt
til fostrene, kraftig stråling og fød
selskomplikationer er alle faktorer,
som kan forår age misdannelser.
Medfødte misdannelser kan være ty
delige allerede fra fødslen, som ved
f.eks. hareskår og ganespalte, eller
de kan vise sig senere som ved visse
hjertesygdomme og nyrelidelser.
Nogle misdannelser har kun en lille
eller slet ingen sygdomsmæssig be
tydning, og kattene kan leve med
dem. Som er eksempel herpå kan
nævnes over- eller underbid. Andre
misdannelser kan medføre dyrets
død, eksempelvis som en følge af
hjertefejl og leverlidelser.
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Efter at alle bedømmelserne har fun
der sted, skal man have fundet de
karre som skal være Best in Show.
Her sker der ikke en egentlig be
dømmelse af de nominerede katte.
Besr in Show foregår bare som en
egentlig oplæsning af vinderne. Der
bliver fundet en voksen, en kastrat
og en killing. Og til sidst er der så en
dommer som vælger den bedste af de
3 BIS'ere. BIS'ere bliver i øvrigt sat i
nyt but, så ingen er i tvivl om, hvilke
katte som er dagens vindere.

Det var så lidt om afholdelsen af ud
stillingen, men egentligt så var vi jo
der for ar se en masse Briter. Og der
var mange Briter!. Det alt overve
jende indtryk var ar kvaliteten, type
og pels var meget varierende. Der var
enkelte som var rigtigt flotte, store
- faktisk meget større end vi tit ser i
Danmark- men der også var en lang
overvejende del som på trods af stør
relsen var spinkelt bygger og en alr
alt for blød pels. En anden ring, som
vi bemærkede om de tilstedeværende
briter var, at den blå oprindelige vari
ant var meget meget svagt repræsen-

rerer, mens der var væ ntligc flcr
Briter med farver, mønstre, plerr r
end vi normalt ser i Danmark.

Om udstillingsmaden i GCCF er
bedre cll r dårligere end FIFE, kan
jo altid di kureres og er nok og a t
spørgsmal temperament, men vi syn
tes der generelt r mindre håndtering
af kattene på en GCCF ud rilling og
dermed tror vi og å ar katten bliver
mindre ser ssede. M n publikums
rnæssizr er der mes t sjovere at kom-o 0

rne på n FIFE ud rilli ng. og d, abn
bedornrnel r, nornin Jringer gør u -
stillingerne i FlFE m •ger m ·r' publi-
1 umsvenlig ·. Skulle vi vælg~ m -ll m
de 2 ud -rilling ·r ville i nok v .. ,!gc en
FlFE udsrilli g, men 01 1,· .ndr haber
,·i ·n dag at kunne vende ri! age ri]
En)and, m •d ·n .1f vore Brit r . a
vi • n b .ogc en ; , :F udsrillinz.
som u L riller.

Men der g:ir nok c . ivkkc tid inden
cl t øn kc 0:ir i op :l {,j ~.

AfAllan From
For snart 1 1/.2 år siden var vi så hel
dig ae være besøgende på udstillin
gen The ational i London. Der var
en stor oplevelse ar besøge en udstil
ling under GCCF.

Men den 5. marts vente familien og
vi tilbage ril England, for ae besøge
endnu en katteudstilling afholdt
under GCCF. Denne gang var der
en udsrilling afholde af Sourhern
Bricish Shorrhair Club. Udstilling
blev afholdt i en skole lidt uden for
London i en lille by ved navn Lea
rherhead. Heldigvis lå skolen under
5 minutters gang fra stationen.

Første indtryk som mødte os var en
lilie og ret nedslidt skole. Enere prisen
var til at komme over. lf for voksne
og 0,5f for børn - meget rimelige og
programmet mårre vi så lige betale
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3,Sf for. Ikke nogen imponerende
tryksag! En hurtig gennemgang viste
at der var ca. 110 briter tilstede. Og
en enkelt ikke godkendt lang håret
variant.

Der er ret store forskelle på afholdel
sen af en FIFE udstilling og afhol
delsen af en GCCF udstilling. Efter
dyrlægekontrollen starter bedømmel
serne. Store dele af bedømmelserne
foregår udenn tilskuere. En anden
ting som er meget anderledes på en
GCCF udstilling er udsmykningen
af burene - eller rettere mangel på
samme. Burene må nemlig ikke være
pyntet og der må ikke være "rekla
mer" for hankatte, killinger, opdræt
eec. på burene. Lidt kedeligt når
man nu går runde og kigger på 100
ens bure. Når dommerne så er ved
ae være færdige med bedømmelserne

i hovedklasserne bliver publikum
m.m. lukket ind, og imens foregår
bedømmelserne i nogle af de øvrige
klasser.

Udover de traditionelle klasser, som
vi også kender fra FIFE udstillingerne
(åben klasse, champion, killing og
veteran), kan kattene endvidere be
dømmes i klasser efter om de har væ
ret på en udstilling før, har opnået en
første, anden eller tredje plads i et tid
ligere show, har vundet deres klasse.
Umiddelbart en god måde at få give
de udstillere som måske ikke lige kan
vinde de normale åbne klasser en god
oplevelse. Og i England er en anden
eller tredje plads også noget man for
tæller om og er stolt af! Vinderne af
hovedklasserne indenfor hver enkelt
farve vender en BOB - ikke besr of
besr men "Bese of Breed".
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Multifakrorel arvegang
rvdib sygdomme hvor d r er

mange gener, om indgar i udviklin
gen af sygdommen kaldes for multi
fakrorel eller polygen arvegang. Som
det mest kendte eksempel kan næv
nes hofteledsdysplasi (HD).

~ \I. d påvi ·ning af et. ~-gr handyr
s.l al man uddukk' mc d rt::11 o ,
all d rr·ne fra vid r · ad. ·a LT

dyrcr o 'V ·nru ·Ile , , rner r il ke
bærere af sy0dommcn.

Gennemføre r uinerc [:i af a I·
l_'r i risil ogrupp n. V· \'i~ t.: ar
r d imrncnc k.in mun med I bo
rarori .resrs pih i • bærcrnl' og her
ved ud•luklu.: dem k1 vid 're avl.

og begge forældrene fra videre avl,
da disse er bærere af yodommen .
Hvis den syge kar har nået at fa
aflwm, er di se også bærere og
bor udelukke fra avlen. Efter om
2/3 af alt afl-:om fra forældrene
vil være bærere, bør air afkom fra
di e forældrcdyr og a udelukke
fra avlen.

Kønsbunden arvegang
Sygdomm' m d kon bunden n -
arvnina (X-kron o om) ,r som r•c•d~ ~
recessive. og derfor c~ ygdor mene
hovedsag ·ligr u n hos ndyren .
i er de kun har »r ✓-- crorno ·om,
og d erfor ku 1 kul hav e 1... ·r ri:' ' sivt

·n, for, r. yn lornrncn : la ig .nn •m.
Hundyren ' hn r J 'fin. (0 ,,-kro
rnos rncr, og der ·:d "· •r..: et t ·~, .siv.
y dorn ·0-~n pil b ·~ge 1i :.e. lorcnd
·yg I )111! 1e kon r -r i u I rud. De
mest a rnindclipt k1..ndc .:-giomm ·,
: m er bund ·r til ,r-kr m10 om 'f, ..::r
blodcrsvado 1111ct11.· (h •m )fili) og

; ~ '-

ho. m .nncsk T far· -blind 1 ,J.
I· r • r bek. ·111 .:. s:,r lomme som
sidder pa fr-kromo. orner, :i.·. l man
gor folsen e:

'"' Rutinetests af alle dyr. før de
indgår i avl. Undersøgelse af p r
serkacre for nyres) gdommen PKD
(Polycystisk Kidney Disease eller
cystenyre) er en anden sygdom,
der i dag undersøges for. I fremti
den vil DNA-rests af kane for ar
velige sygdomme blive værdifulde
i bekæmpelsen af di se.

* Udelukkelse af alle syge karre

enest problem kan være, ar ygdom
mcn først vi r sig hos dyret, frer der
er bruge i avlen.

Recessiv arvegang
Ved . ygdom rnc, om a f1 ængcr af er
vig nde (reces ivr) gen, er problemer
ne storre, Denne grupp er lange d ·n
rorste inden for l au genetik. Der
skal her være c sygdom gen fra bad·
moder- og faderdyret, for nd afkom
mer udtrykker -ygdommen. D ·t vil
sige, ar der potentielt er mange sunde
S) gdomsbær re, da de kan hav et re
cessivt sygdomsgen i sig uden selv ar
blive syge. Er eksempel på dette er
nyresygdommen PKD .
Bekæmpelsesprogrammet for rcce -
sive sygdomme kunne være:

Dominant arvegang
De arvelige sygdomme, der er lettest
at bekæmpe, er de sygdomme, der
kun er bestemt af er eller meget få
gener. Heraf er de sygdomme, hvor
sygdommen er er dominant gen, de
allernemmeste, idet alle dyr, som har
gener, vil blive syge, og man derfor
kan udelukke alle syge dyr fra avlen
og få sygdommen bekæmper. Dee

der på er af de andre kromosomer.
Der findes også sygdomme, som
kræver mange gener for ae udvikle
sig. Dette kaldes polygen nedarv
ning, og disse sygdomme kan være
meget vanskelige ae avle sig ud af

Hvad kan man gøre for ae bekæmpe
sygdommene?
En lang række arvelige lidelser hos
de forskellige katteracer er allerede
beskrevet med hensyn ril arvegan
gen. For en lang række af disse er der
allerede igangsat bekæmpelsespro
grammer, men alt efter arvegangen
kan det være mere eller mindre svære
ae bekæmpe sygdommene.
Forskellige fremgangsmåder for be
kæmpelse af arvelige sygdomme be
skrives i de følgende afsnit.

e

Hvordan nedarves sygdommene?
Sygdommene kan nedarves på for
skellig vis, og denne er afgørende for
hvor ler eller svære der er ae bekæm
pe sygdommen via avlsprogrammer.
Dee er sådan, ae gener, der styrer de
samme funktioner i kroppen, sidder
lige over for hinanden på kromo
somparrene, således ae f.eks. de ge
ner, som bestemmer øjenfarve, sid
der samme sted på kromosomerne
fra faderen og moderen. Generne
kan så være mere eller mindre domi
nerende, hvor genet for mørk øjen
farve er dominerende ("dominant"),
og genet for lys øjenfarve er vigende
("recessive"). Dette betyder, ar hvis
der er er gen for mørk øjenfarve hos
der ene forældredyr, så vil øjenfarven
blive mørk, uanset gener fra det an
det forældredyr, mens der skal være
gen for lys øjenfarve hos begge foræl
dredyr, før øjenfarven bliver lys.
Der findes også den mulighed, at
generne er lige stærke, således ae de
ikke dominerer hinanden.
Hvis sygdomsgener sidder på køns
kromosomerne (som regel X-kromo
somer) kaldes der en kønsbunden
nedarvning, mens der hedder en
aurosomal nedarvning, hvis der sid-

omme

dages ved killingens sundhedscheck
hos dyrlægen (f.eks. hjertedefekter,
nervesygdomme), og andre igen først
viser sig efter mange år (f.eks. hofte
ledsdysplasi, epilepsi, øjensygdom
me). Da generne kommer fra både
fader- og moderdyr, er mulighederne
for ar få sygdomme fra hhv. fader og

•rve 1___

moder lige score. Undtagelsen er de
sygdomme, der er bunder til Y-kro
mosomer; i disse tilfælde optræder
sygdommen kun hos handyret.

s

AfdyrlægeMogens Hansen

Hvad er arvelighed?
Arvelighed er de anlæg, som ned
arves fra moder- og faderdyret. Al
arv sidder på kromosomerne, som er
mikroskopiske spiralformede kæder,
der findes i vævscellerne.
Katte har 19 kromosompar, dvs. 38
kromosomer samt to kønskromoso
mer XX (hos hurikatten) eller XY
(hos hankatten). De eneste celler, der
ikke indeholder 38 kromosomer, er
sæd- og ægceller, som kun indeholder
hver 20 kromosomer. Når sæd- og
ægcelle smelter sammen, danner de
tilsammen de 40 kromosomer, som
altså består af halvdelen fra faderdy
ret og halvdelen fra moderdyret. De
i alt 40 kromosomer, som findes i
næsten alle levende celler hos katten,
består af gener, og det er generne, der
styrer alle processer i kroppen.

Hvad er arvelige sygdomme?
Arvelige sygdomme er sygdomme,
som er bundet til dyrets kromoso
mer, dvs. dyrets arveanlæg. Arvelige
sygdomme kan vise sig allerede ved
fødslen (f.eks. hareskår eller mang
lende lemmer), mens andre først op-
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vrio-t vil jeo gem' ral· "l' al e e
me rne.-k r der har sro et op on
·aacn oa hJ·alp mio- m •d vrL o ,re -t> . b

ningcn.

J ·g vil or efeu idcn kastrere ;1 r
ligc l , ,Id , e, i,:g. ·nd 'r ud .tf h 1 ·er.
Fer pc.i den m,id · ,lt b ...•:d-.y · · ·m fra
fol!-... om h · 1 k. _kg \. • l .u Elrond
bl •y olr•t m • i en kontrakt · ,·ori der
rod, at km '!l ik! · 1 att...:, id ·re æl
g s dl r O\ ·rdc c>e · ril r" j--rn,rnd
u en ~æl0er · ilbJcl ·. ~·:1 n m.1 ilde
narre o s ·, til ar ro, at l ncra.· ·r
k,mer ·L1re.· lyr fr.1, ar li<l' sJmme
I·, bnc o, 1 Elro1 d.

Sagen er nu blevet anrncl l til poli
tier og i dag cl.2-5-2005. I·!. l3.00
ville hun fa be øg på . redet af poli
tiet amt kred dyrlæg n. ~ a ka vi
jo kun habe pa ar seeder b!i /er I k
ker os at den op ramning af d) re
v ernsloven der blev foret ger 1 juli
2003 kommer os til godc. Hun har
tidlizcr ha.f besog i o .tober, hvor
dyrlægen i. l.e ment '. ae yr ·n · I cl
no L. M n denne g, ng har u 1 bade
o · .rrrådr dvr ·\\~rr . lo ·l'n , _ og
3. Det kan hun næ ·c..:n i· ckc komme
u en om.

r=2163&postday'i=0&po rorder+asc
& ·rart=0
h tlp: //fel isforum .dk/ v i ewto p ic.
php?=225G

Der er simpelthen sror • I ar nozcn0 O

kan behandle dyr på denne made og
efter en oplæg pa forskellige forum r
det kommer frem, ar cl, men b ·:r .rnr
ikke er ukendt i kart verdnen. I un
driver irnpelrhen en katrela rik på
red L Hun har · T 40 kart · zående

i bure året run fr. om hun s.i parrer
pil. krvds og tværs af race. Hun smi
der jævnlige guldkorn på feli forum
(Det n sre forum hun ikke 'r bie-
et midt af) så som " n per. er skal
da b re have g:1ff tape oml-ring be
n ne og mundkurv på, a sig r den
ikke noget til ae blive redt el! r hun
ringer ri! opdrættere og bilder dem
ind ar hendes lskede kat har mi ret
sin ven å, derfor leder hun efter ~n
kammerat til den. P!i den made har
hun 'lokket' voksn fcrrile karre fra
dem. Hun har da også hentet rac ,_
l arre hos folk, der ikke længer hav
de mulighed for ar beholde karten.
Folk som har været overbevist om ar
lille Bimse eller Mulle er kommet er
zodr sted hen som hun så driver rov
0
avl på. Hun lægger på ingen måde
skjul på, hvordan hun kører forret
ningen deroppe og er ligeglad med
hvordan hun behandl r folk (og kar
rene). Som der var en der krev på
debatten: Kvinden er jo udenfor pæ
dagogisk rækkevidde.

Jeg har er par links til tråde hvor hun
fornemt fører sig frem.
http://felisforum.dk/veiwcopic.php?

Dyrlægen vurderede, at katten var
vanrøgtet. Den var lidende af en
blære/urinvejsinfektion, der burde
være behandl t for længe siden. Al
mindelig røgt og pleje af katten ar
h It tilsidesat og havde været det
gennem læng 're rid.

det var ikke muligt at få i gang igen.
Undersøgelse af urinen viste inaen

0

krystaller, men BU viste kraftig
vækst af stafylococcer. Dyrkning fra
hudbetændelscn vi te ligeledes kraf
rig væk t af srafylococcer.

Det blev besluttet ar give væsketerapi
først og derefter berolige katten for
at få tømt blæren og udtager prøver.
Der blev indført et kateter gennem
penis og ca. 250 ml blodigt urin blev
tømt ud. Urin blev udtager til bakte
riologisk undersøgelse (BU) og un
dersøgelse for krystaller. Hudskrab
fra oversiden af halen blev ligeledes
udtaget til BU. Pelsen blev klippet
for ar få de sammenfiltrede rotter
væk.
Under hele behandlingen blev karren
behandler med væske sideløbende,
men hjertet stoppede efter 3 rimer og

02.45. En kamp vi ærgerligt nok tab
te pga for mange ugers vanrøgt.

Her er nogle af de ting dyrlægen
fandt på ham:
Katten var nedstemt, meget afmagret
og dehydrerer. Temp. 38.8 -1 grad
for lav. Pelsen på kattens underside
var filtret sammen i store klumper,
der ikke kunne redes ud. På halens
overside var der hudbetændelse i hele
halens længde (ubehandlet halefedt).
Bughulen var kraftigt udspiler af en
meget spændt blære. Penis var helt
tør og der var ingen tegn på, ar kar
ten havde urineret gennem længere
tid. Der var dobbelcsidig øjenhinde
betændelse, og det var ikke muligt ar
åbne munden på katten]!

Efter at have ser på katten i 2112
sek. sagde jeg til hende ar karten var
syg. Der havde hun sandelig da ikke
bemærker. Hun havde godt nok lagr
mærke til, at han ikke rigtig tissede
men ellers fejlede han intet. Noge;
helt andet er at, som hun selv sagde "
jeg går jo ikke til dyrlægen bare der
vender et hår forkert på katten"
Jeg har da aldrig i mit liv været så
målløs. Katten kunne knap nok stå
på benene og tungen hang langt ud
af halsen på ham. Det virkede som
et tilfælde af "mere end et hår der
vender forkert".
Jeg tilbød at tage katten med gratis,
mod at betale dyrlæge regningen
men det ville hun ikke være med til.
Hun ville så selv søge dyrlæge ons
dag (meget tvivlsomt) og få katten
tjekket. Det kunne vi simpelthen
ikke stole på, så jeg tilbød hende 500
kr. mod at få katten med. Det ind
vilgede hun i, nok fordi hun indså
at det ville koste hende mere, at tage
ham til dyrlæge, end hvad hun kun
ne tjene på ham.
Da vi havde kørt med katten ca. 1
time, blev dens tilstand tydeligvis
forværret og den begyndte at virke
apatisk. Jeg kontaktede min dyrlæge,
der bad os komme med det samme.
Vi ankom hos dyrlægen kl. ca. 0.10
og kæmpede for at redde ham til kl.

t! ! !

hjemme. "Der kan kun være Elrond"
tænkte jeg, en kar jeg tidligere havde
kørt til Jylland for Sylvia og Allan
Ourrup. Efter 2 minutters overve
jelse blev vi enige om, at jeg skulle
ringe på katten og finde ud af om
det var ham. Det var det.
Nu blev bilen startet og mod Langå
gik det. Jeg er glad for, at jeg på det
tidspunkt ikke vidste hvad der ven
tede os, og hvem personen var der
havde ham til salg, for så tror jeg
nok samtlige hastighedsgrænser var
blevet overskredet.
Vi ankom på stedet (nu døbt kat
tefabrikken) kl. 21 og blev mødt af
kvinden, der allerede havde prop
per ham i en transportkasse. Vi ville
selvfølgelig gerne se "kræet" så hun
hev ham ud af kassen.

anrø

AfGitteMeier

Jeg har ofte, ligesom så mange andre,
haft lyst ril ar banke hoveder ned i
maven på dyremishandlere. Give
dem lidt af deres egen 'medicin".
Alligevel har trangen da aldrig været
større end den var påskedag i år.

Dagen startede med en rask omgang
paskeægs-uddeling ri! børnene og så
skulle resten af dagen ellers bare stå
på råhygge. Der varede sådan ca. 5
min.
Jeg blev nemlig ringer op afmin ven
inde Charlotte Knudsen der fortalte,
ar hun på hjemmesiden gul og gratis
havde ser en golden shaded perser
sar ril salg. Den lignede en klon af
min kat, som hun havde gående der

Eller katten i kassen
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un lga ar giw rar kod ri! kan .

en evt. karre .il ke i huser 011me·

hver das ::if audr end len zra -ide
kvinde,

varme alr ko ri! min L r 7'0 g ,1 -r
fi r cl t. pise . f 1 .nnesk T ·ll ·r .·æ
ledvr ne fo r · · med ·t,

• fasrhol c ar gravic c kvinder ik ·c
k rnrner i dir ·kr konca t 1 ·d kar
r n · afforing, l ,m ·grus. jord eller råt
ko l,

• ,·a le alle overflad r, ko.' kenr el
skab r o v., .orn har v, -rcr i onra kr
med råt l od med !> ,b . og vand. ( D
organi. mer, som ' i kød ·r. bliv ·r
dræbt a vand.),

• va ·kc o-ronr ;10-(:r oa fru 1r o-runo t)

digt,

Men sygdommen forløb ho: vol -
ne mennesl er plejer at være gan ke
milde, kan der d rimod fa alvorliz0
konsekvens r for der ufødte fo .ter,
hvis mod ren under gra, idircrcn for
første gang smittes med Toxopla -
mose. Dee kan fore til abort at 6, r
net fødes rærkr retarderet, bli n le
med ned ar syn Iler mulighed for ar
ud, ilde der efter nogle år.

videre til vor græ send hu dyr eller
til os menn sker, nar vi ved arbeide
i haven kommer i I ontakr m ·d jord,
når vi , pi er uva kede grønt: ager ·l
ier frugt osv.

For ae undgå, ar en gravid kvinde
bliver smitte med Toxoplasmose,
skal man sørge for ar:

Vi mennesker kan blive smitter ved
at spise råt, inficerer kod ell r ved at
spise andre madvarer, som er I on
raminerede med jor I indcholclend
Toxoplasmos æg fra en kars affo
ring.

Ifølge racens erurninstitur fades
der ca. 10 børn om årer, som er men
tale rerardcred p.g.a. smitte med
Toxoplasmose.

Hvis en kvinde har haft Toxopla -
mose, før hun bliver gravid er cl ·r
ingen fare for, ar hun kan srnitr s
igen, så længe hendes immunfor var
fungerer normalt.

Svar: Der, der her tænkes på, er gi
vetvis sygdommen Toxoplasmose.
Denne sygdom forårsages af en en
cellet organisme, Toxoplasma gon
dii, der kan bo som snylter i næsten
alle varmblodede dyrs ogmenneskers
celler.

Spørgsmål. Jeg har hørt, ar man skal
være forsigtig med ae komme i kon
takt med katte, når man er gra, id.
Er der rigtigt og i bekræftende fald,
hvad er grunden til der?

AfDyrlægeJohn C. Dee, Center
Klinik, Livovej 7H, 8800 Viborg

Hos de fleste dyr og menesker, som
er blevet smittet med Toxoplasma
gondii, er symptomerne fra milde
til umærkelige. De kan være feber,
forstørrede lymfeknuder og muske
lømhed. En langvarig sygdom kan
i sjældne tilfælde føre til blindhed.
Når kroppens immunforsvar har slå
er infektionen ned, kan Toxoplasmo
seorganismer leve videre som cyster
i kroppens muskelceller og i andre
vævsceller. Når vi spiser underkogt
eller rår kød fra dyr, som er inficerer
med disse cyster, kan vi blive smittet
med Toxoplasmose.

Det er karren, der er værtsdyr for
Toxoplasma gondii. De kan kun
formere sig i kattens rarmsysrem,
hvorfra de spredes ud i naturen via
kattens afføring. Her kan de smitte

fte.........

Bogen er skrevet i ledæseligr og vel
strukturerer sprog og kræver ingen
særlige forudsætninger. Den kan
med fordel læses af score ser alle al
dersgrupper.

Niels Ehler

orientalsk kat - eller for den sags
skyld en almindelig kar - i huset.

Endelig skal bogen roses for sit frem
ragende billedmateriale, der er ind
samler fra utallige kilder. Der er ikke
noget sværere end ar fotografere kat
te; især når man på samme tid gerne
vil have teknisk korrekte billeder og
alligevel vil fange dyrenes særlige
charme og personlighed. Der er lyk
kedes til fulde her, og man sagtens
nyde bogen blot som en billedbog
og på denne måde danne sig er Ida rt
indtryk af de orientalske karreracer·
mangfoldighed, skønhed og venlig
hed.

Den rummer en ærlig og dybtgåen
de g nncmgang af disse karres helt
ærlige temperament og specielle be
hov. En orientalsk kat er ikke blot
en almindelig kar, men stiller store
krav til sin familie. Til gengæld giver
den også enestående belønninger for
den ekstra indsats. Forfatternes store
kærlighed cil disse hele specielle kar
reracer går som en rød tråd gennem
hele bogen og er den bedst tænkelige
- og objektive - reklame for dem.
De orientalske katte fortjener efter
forfatternes - og min mening - lange
større opmærksomhed og udbredel
se, end de har i dag.

Bogen bærer præg af, ar forfatterne
ved, hvad de taler om og har prøvet
alle glæderne og sorgerne på egne
kroppe. Der er en sober, munter og
grundig gennemgang, der vil give et
optimalt grundlag for at vælge den
rette kar. Den rummer også masser
af gode, praktiske råd, der vil kunne
hjælpe mange, der allerede har en

Boganmeldelse

Bogen er helliger de orientalske ra
cekarre, og ryngdepunkrer ligger på
Siameserne. Den rummer kapitler
med de fire karceracers oprindelse og
historie, en gennemgang af racernes
udseende og farver, en beskrivelse af
deres generelle personlighed, gode
råd om ar fa en kar i huser, hvor
dan man bedst køber en killing og
far den til ar blive en del af familien,
råd om valg af ude- eller indekac,
kattens daglige pleje og behov, om
kønsmodenhed og avl, hverdagslivet
med katten, sundhed og sygdom,
den aldrende kar samt udstillinger
og karreklubber.

Ori mal ke karte: Siameser, Baline
r. Ori mal k Korrhår og Langhår
fLone Ebbes n og Trine Pilrofr

(Dan k Siameser og Orientaler Ring
- F li Danica)
Udgiv r på Forlaget Atelier - Pris
199,00 - 58 sider med mange farve
billeder

Dm pris, d r nemes i anmeldelsen,
er pris 11 hos boghandleren. DSO har
stadig et antal ksemplarer til tilbuds
pris, 160.-

D..0 h r b dt forfiztttr og konsulent
i IsEhler om at anm U bo 11 "Ori

mtalsk kan ·: , iels Ehler er kendt
for in bø rom kost og livsstil og har
v t · t afsiam srrkatt i ,mmge år.

Man kommer kort og godt rundt
om alle de mange emner, som det
er nødvendigt ae vide noget om som
karreejer. Bogen henvender sig først
og fremmest til den ny karteejer el
ler til dem, der overvejer ar kaste sig
ud i ar anskaffe en kat. Den er en
kompetent rådgiver om, hvad man
"risikerer", når man vælger netop en
orientalsk kar.
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Og så lige for en god ordens skyld,
rambogen skal være f IFe god
kendt.
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Landsforening
F· . en Fe,; Danica
ederation International

Feline

Opdrættere som er underlagt Fcli ·
Danica r glcr, har regler om k tre
hold, r gier om at killinger skal være
vac . og dyrelæge kontroller d, r.
Og de er om face ·c afløbdoven.

1 [ir hab me i denne lill hi .torie ·r t
all som kender nozle om vil kob
racekat, vil ig til J 'm, ar d t kal
v re en race ae rne . tarura I . D t

er den neste garami /bev i· for hvor
karten er opdr: rrcr 00 ar t rem
fakri ker en raceh t.

stambog - en stambog ko ter kun
opdrætter n kr. 150 -, hvis den b '- Hil· ·n
stille· in en killingen er 3 måneder. i an na Miki· l ·n

Dette unge par, kom til at betale
meget mere for deres killing end de
ville kunne have fået en killing ind.
vaccination og dyrlægekontrol for.
De måtte jo et par uger efter også til
dyrlægen for at få den første almin
delig vacc.

Sælger/opdrætter, mente bare det var
pjat, og de måtte da kunne forstå
at hun ikke kunne have killingerne
gående så længe, der var jo derfor de
blev solgt så billigt som 2000 kr.

For en hellig Birma (godt nok uden
stamtavle) men hun fasthold ar den
var ægte nok, for faderen var da en
hellig birma med stamtavle. Ar hun
katten så var en blandingskar havde
åbenbare ingen betydning.

Derfor køb aldrig en racekar uden

Det unge par kan oplyse, ae de gerne
havde vente med at få killingen, men
sælger ville gerne af med den, da den
var begyndt ar spise for meget og der
var jo dyrt, og de fik jo killingen bil
ligere fordi de selv skulle sørge for
vaccinationen.

8 ger fyldt med orm og lopper.7- u '
I en vaccination kunne den få, dang • . . .
den også var gaet I sp1sevænng, og
skulle indlægges for at fa væske ind

via drop.

Vi anbefalede det unge par ar købe
endnu en killing, lige meget hvilken
race bare en killing, således at deres
killing kunne få lidt social adfærd
med andre katte. (dog skulle den
nye killing være mindst 12 ~ger). Vi
hørte lidt på hvad de gerne ville have,
og fandt frem til det var en MCO.
Så vi kunne lige via dyrlægen's karre
magasin finde et tlf. nr. til en MCO
opdrætter som vi tilfældigvis vidste
havde killinger.

(Vi fik efterfølgende ar vide at de
rent faktisk købte en "kælekar" der.)

Det unge par var jo dybe ulykkelige,
her stod de med en dejlig killing på

af lopper, den vil ikke spise og har
det rent faktisk slet ikke godt. Så
efter 2 dage tager de til dyrlægen,
som naturligvis kan behandle katten
med ormemiddel og loppemiddel,
men den kan ikke blive vaccineret da
den er i spiseværing og den er alt alt
for lille. Dyrlægen undersøger kil
lingen, og da vi tilfældigvis også var
hos dyrlægen med et kuld killinger
til vaccination 12 uger gamle, spurg
te dyrlægen det unge par om de ikke
lige ville tale med os. Om det var en
birma, hvilket der ikke var, og om en
ca. alder. Dyrlægen skønnede den
var ca 8 uger gammel, der samme
mente vi, vægten var kun 750 gr.

katten fra. (husk også kvittering).
En historie fra der virkelige liv. Jeg
mødte hos vores dyrlæge et ungt par,
som lige havde købt en kat. En hellig
birma havde sælger sagt. Nå ja der
var da nok noget birma i den. Men
en birma var det nu ikke. Og kat
ten havde jo ingen stamtavle. Sælger
/"Opdrætteren" havde sagt, at hun
kunne få katten billigt, fordi den var
uden stamtavle. Der unge par syntes
der var billigt at de kun skulle give
2000 kr. for katten (den var jo sød
og lille bitte) så de købte den. På vej
ud ad døren siger sælger, at det unge
par skulle lige skulle gå til dyrlægen
i løber af er par uger for ar få killin
gen vaccineret. Der unge par tager
hjem med deres lille killing, men
opdager hurtigt, ar den har masser

Stamtavle:

F.eks. at den kat du køber er en ra
cekat og ikke en blanding som bare
ligner lidt.

Hvorfor det!

Du har et bevis for at kanen er un
derlagt nogle regler, som de opdræt
tere, som er medlem af en katteklub,
skal overholde.

Det kan ikke siges tit nok.

Køb aldrig en racekat uden stam
tavle. Den er dit garantibevis i alle
henseende.

Såsom ar katten er vaccineret og dy
relægekontrollerer inden den sælges.
Ar opdrætterne er omfatter af købe
loven, du har jo beviser, via stamtav
len hvilken opdrærrer du har købt
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0pr/1:: Km-i11 Lindbk,rl
Ejer: C L. og E Lorcid l1111k"
Køse 05 'A .e. 13!V
M:Jmo o- CACIB
Malme 05 r\Cl B

IC. Mi-Chi's Anja Andersen
NFOn22 Forl,:31.03.0.-,
Opdr: Ejer
Ejer: Charlotte O" Lars Ki·,·d
Køgc: 05 ° Cr\ (B, 13[\/
Szczccin 05 A lB
Szczccin 05 IB. [3!\I

CACIB
CACIB, BOX

CACIB

CAGCIB
CAGCIB, Nom.

CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB
CAGCIB

GC. Chagall's Isadora
BUR h Fadt: 20.07.2002
Opdr.: M11ri11a Bdrnsen
Ejer: Linda Seistrup
Tåstrup 03
Hedensted 04
Kiel 04

GC. Heartbreaker's Temptation
EXO 11 Fodt: 21.12.02
Opdr: Jette Henrileen
Ejer: Lene Balle
Kiel 04
Kid 04
Glostrup 04
Arnhcm 05
Arnhem 05
Grornitz 05

GC. Kattilan Cottton Jenny
SIA B 21 Fadt: 18.10.0I
Opdr: Ee11a Vuojolabri
Ejer: Dorte Kane
Warszawa 04 CAGClB, Nom.
Hedensted 04 CAGCIB, BIS
Hedensted 04 CAGCIB
Ribe 04 CAGCIB
Assentoft 05 CAGCIB
Turku 05 CAGCIB

CH.Leeza's Blue &White Ronja
BRIa 03 Fadt: 07.02.03
Opdn: Ejer
Ejer: JytteAdelholm
Wismar 04 CACIB, Nom.
Jyllinge 04 CACIB, Nom.
Køge 04 CACIB

CAPE, Nom.
CAPE, BIS
CAPE, BIS

CAPE
CAPE, Nom.
CAPE, BIS

CAPE
CAPE, Nom.

CAPE

EP. Nebsagers Uppercut, DSM
PER a 24 Fodr: 08.09.97
Opdr.: Sonja Kristensen
Eja: Lene Balle
Kolding 04
Gromitz 04
Crornitz 04
Herlev 04
Arnhem 04
Arnhem 04
Glostrup 04
Hannover 05
Harmover 05

GC. DK"Fribanikos Faith
NFOfi 23 Fodt: 24.09.03
Opdr.: B. B1111tu11 og L. jorgense»
Ejer: Anita ogJolm Tofimg
Jyllinge 04 CAGCIB
Magdeburg 04 CAGCIB, Nom.
Magdeburg 04 CAGCIB
Køge 05 CAGCIB

ijmegen 05 CAGCIB
Malrno 05 CAGCIB

EC. Bellamis' Finlandia
0 Hh Fodt: 0 .07.0I
Opdr: Eja
Ejer: Dorit! Kan«
\XI.ir .awa 04 CACE, BIV, Nom.
Heden red 04 CACE, BOX
Heden red 04 CACE, BIS
Ribe 04 CACE, BOX
Holstebro O i CACE, Nom.
Vis cnbjcrg 04 CACE. Nom.
Magdeburg O CACE, Nom.
Magdcburg 04 CACE
Assentoft 05 CACE, BIV, Nom.

1

EC. Nasada's HeavenHelpMyHeart I

PER d2 I 33 Fodr:· 03.12.00
Opdr: Lene Balle
Ejer: Nielsen og Christensen
Kiel 04 CACE
Glostrup 04 CACE
Most 04 CACE, Nom.
Most 04 CACE 1

Hojby 04 CACE
Ribe 04 CACE 1

Harmover 05 CACE
Harmover 05 CACE
Koge 05 CACE, Nom.
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CH. s~Aristo Limaz. Maddox
VFO d 09 22 lvdr: 08.0 .0-1
Opdr.: Ingrid l.t'isw ri!
Ej r: B. og M. ~;1sg1111rd
Heri v 05 CAC, BIV, Nom.
Heri v o- G\C. BIV, om.
A cnrofr 05 CAC, Bf\~ Nom.

IC. DK"Westcity's Aslan 1

MCO 1JS Farlt: 09.0-1.03
Opdr.: Gitt<' Leach og O/r Holm
Eja: Lo11c Rosmbl'l-g Dam
Vissenbjerg 04 CACfB
Maodeburo 04 CACIB, BIV
Koldin"' 05 CACIBb

IC. Starkad's KillerQueen
NFOn22 Fodt:21.07.03
Opdr.: A1111eKah11
Ejer: D. hosi11g og C Larsen
Nijmegen 05 CACIB, Nom.
Kalundborg 05 CACIB, BfV
Herlev 05 CACIB, BIV, Nom.

GC. Levehulens Uptown Gir!
MCO 1122 Fodr: 13.I 1.02
Opdr.: Ri1t1 Henriloen
Ejer: Maiken og Brian Tinne
Wi mar 04 CAGCIB, BIV, Nom.
Holstebro 04 CAGCIB
Jyllinge 04 CAGCIB
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Titeltager: Titeltager:

'-\C
CAC. B \~ 0.

CAC

GIC. v-:1oz: r hingi-Tur.1
: IB n 22, Fo L: ll". l l.2002
Eir: I ·. LorJ l 'ad ·nd
Mor: IC. :ofo Chir1c"i-Tur.1
L1il, M·ldg,1ard R;ismu-.cn
'k !vang vej 95,
8900 Rander
Tlf.: 20 65 50 ~g
www.kalterimeldgaard - ibiri k.

dk

P Librian\ Dronnin D !!!nar
\TO 11 09 5 ,-;;, r: I-.0-1.0-1
Opdr.: Ej,r
/-jr:r: I ·_//1r·,r (1!! Hr::u: -4 r,:n.J(i.
r~,<:11[0!r 01 • :Al~ . 1, ll 1.

ddin" O') C.\P
Kolt!in~• i- C\P

"

PR. keystoue un.Rm e
l'FRg_.;_ r.« 03.0 ,.9.'
Opdr.: Cl.rrlo.r« ,0!1,;;:g,
l:.jl'r: !_,_.. -!O!!,Bi.,mf•,;(
~-'i ·n, . 0-! , C. I'. .. ·1111.

I,u~e 0- ..tW \:om
I·krl , (Vi C:\P, Bl.:-

CH. Astrid afKambyses
I'ERg f"f.-: J0.05.0J
Oprlr.: :j,,,.
Eji:r: [i;, !,11!11.'kf.cr
Jen 1: 03

Herlev 0
G..:\ nin,:-: 03

~r::.:· .,.!f'··
~--.A:·~~·.,..
iy'.,-'<

. ;,":t:~1i.,,..
..,.. ~~~.~

.· ..} ~ ·. . .~ f., .

Cr\C
C\C
r\C

CH. librian's Harald Blåtand
NFO ;1 09 Forlt: 17.0-1.0.:f
Opdr: Ej r
Ejer: L,~·b tog Brian orens 11

Assenrofr 05
Kolding o- A , 13rV
Kolding o~

CH.Willem Alexander
Donkersnoct
SB! c For!t.· 0 .a~.0-1
Opdr: Y. B. Donk,•1:,110 r
Ejer: [eue Mortcusen
As enrofr 05
Kolding 05
Kolding o-

EC. Haslund's Rarnses
SIA n, Født: 26.9.1998
Far: EC Sepp
Mor: Player' Ursula
Connie Gron
Brolæggerpladsen 8
2635 Ishøj
TlflFax: 43 73 45 08

CH. Bartcl~s EXO Stars of
Stripes
EXO 11 03 23 Fotlr: J5. 02. 04
Opdr: Km·I-Heinz Barre!
Ejer: Gine Vcstr:rgrwrd
Herlev 05 CJ\C
Kolding 05 CAC. 1 'om.
Kolding 05 CJ\C

Avlshanner

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC, Nom.

CAC

CH. Bartel's ExacdyWhat I
Want
PER ds 22 Fodr: 05. 09. 03
Opdr.: Ejer
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Odder 04
Vissenbjerg 04
Assentoft 05

CH. Bartel's EXO Silver Doll
EXO ns 03 24 62 Fodt: 15.02.04
Opdr: Ejer
Ejer: Karl-Heinz Bartel
Assentoft 05
Kolding 05
Kolding 05

CH. Sebasco*s Pompaya of
Coogan's
MCOf09 23 Fodr: 24.02.03
Opdr: Susanne og Per Larsen
Ejer: Lene og Peter Glem
Næstved 03 CAC, BIV
Hedensted 04 CAC, Nom.
Kalundborg 04 CAC

CH. Silvergrey Paragon Blue
Fiver
RUS Fodt: 19.04.04
Opdr: John Adelhoch
Ejer: Allan Kætberg
Herlev 05 CAC, BIV, BIS
Kolding 05 CAC, BIV, BOX
Kolding 05 CAC, BIV, BOX

CH.Why ForgetVictoria III
BUR n Fadt: 03. 1 I. 03
Ofdr.: Heidi Rosbag
Ejer: Charlotte og Kjelt! Baago
Brørup 04 CAC
Vissenbjerg 04 CAC, Nom.
Assentoft 05 CAC, BIV, Nom.

CAC
CAC
CAC

CAC
CAC
CAC

CH. StarWars Aayla Secura
PER ns 22 62 Fodt: xx.06.02
Opdr: A. Hogberg og] [en sen
Ejer: Lissi og Kalle Holm
Koge 05
Herlev 05
Herlev 05

CH. Practi cal MagicafHeketifDK
PER/02 Fodt:xx.05.03
Opdr.: jette Cbristrnsen
Ejer: Lissi og Kalle Holm
Køge 05
Herlev 05
Herlev 05

CH. DK*Bjerglossen's Mojlner
NFO w Fadt: 19.03.04
Opdr.: Ejer
Ejer: Anita ogJohn Tofteng
Kalundborg 05 CAC
Herlev 05 CAC
Herlev 05 CAC

IP. Nissen's Indigo
SIA 11 Fodt: 26.12.02
Oprlr.: Anne-Lise og Erik Nissen
Ejer: Marcia Colemau
Herlev 05 CAPIB, BOX
Crornirz 05 CAPIB,Nom.
Gromirz 05 CAPIB,Nom.

CH. Tango Temt.ation v.
Wunderbaum
NFO m 23 Fodr: 03.03.03
Opdr.: Mascha B1mgen-Ennische
Ejer: Elisabetl) Noel-Albrecht
Wismar 04 CAC
Wismar 04 CAC
Magdeburg 04 CAC
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Nr. l - 515 oinr
WW04, IP. Hnslunds Zo_ a, SIA n
Ej r: C. 13ar ,, ic · og J. Haslun

Nr. 2 - 512 poi _
E"P. Cecilie nfJurirm, PER g 03
Ejer: Anerr 01:r J 1111 Vohnsc 1

Nr. 3 - 511 point
WW03GP.!EC. Luna-Ticles feuuy
[uniper, ABY :i

Ejer: M. og L. Seiferr-Thorsen

V i.

Nr. 3 - 502 point
EP. W'lccaJosva, MCO ds 09 22
Ejer: Dorr Raun:bæk

Nr. 4 - 499 point
EP. Oliver afK, ruej, SBI a
Ejer: Metre Usbeck

Nr. 5 - 489 point
IP. Kvitf}e!ls Cornelius, NFO e
Ejer: Anette og John Andersen

JYRAK's TOD KATT ~ 2

Nr. 1 - 403point
GP. Milinockets Devil in the Sky,
MCOds22
Ejer: Mikel Kaae

Nr. 5 - 491 point
IC. DK*Kvitf}el!s Frække Frida,
NFOg23
Ejer: Anette og John Andersen

Nr. 2 - 503 point
PR. Misomalis Qttizzy QuietFox,
SOMn
Ejer: Pia Berg

Nr. 2 - 6509 point
IC. Belockis Snouidancer,
PERn 0324
Opdr.: Peter S. Nielsen
Ejer: Anne Køhn

Nr. 3 -507 point
GC. Purssynian BeMy Valentine,
ABYa
Ejer: M. og L. Seiferr-Thorsen

Nr. 4 - 499 point
EC. CozyCoons TiaMaria,
MCO/23
Ejer: Linda og Ronny Sterup

Nr. 5 - 497 point
IC. Zygots Garibaldi, NFO n0924
Ejer: J. Dahl og T. Bang

Nr. 4 - 498 point
EC. Helios von Acbor, SBI c
Ejer: Claus og Susanne Wehnerr

Nr. 1 - 510 point
IC. Starkads Cassiopeia, NFO 09
Ejer: J. Dahl og T. Bang

Nr. 1 - 515 point
WW'04 IC. Wytopitlock Lingsley
Shackebolt, JW, MCO n. 22
Ejer: Dorte Raunsbæk

JYRAK's TOP KATTE 2004

Nr. 2 - 506 point
IC. PetouiasRock, PER ns
Ejer: Anne Marie Andersen

Nr. 3 - 502point
GC. Bellamis Finlandia
Ejer: Dorthe Kaae
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JYRAK's TOP KATTE 2004

Nr. 4- 401 point
CH. Aluasbars LadyMadonna,
PERd
Ejer: Anne Marie Andersen

Nr. 2 - 402 point
WW04 IC. Wytopitlock Lillgsley
Sbackebolt, JW,MCO a 22
Ejer: Dorte Raunsbæk

Nr. 4 - 503 point
GP/EC. Welmerts Aristocar, DM,
SBI 11

Ejer: C. og S. \X/ehnerr

Felis Danica's
Stambogsfører
holder ferie fra
d. 7. - 24 juli

2005.

OBS!

Nr. 1 - 507 point
Misty
Ejer: Maria Andersen
Ejer: C. og S. Wehnert

Nr. 4- 401 point
Wytopitlock HestiaJones, JW
Ejer: Anette Becker, Lene og Peter
Glem

Nr. 2 - 402 point
WW04 IC. Cbimera's Haze ofLove,
MCOa22
Opdr.: Anette Becker
Ejer: Anni & Bene Aggersbøl

Nr. 1 - 403 point
Star Wars Lumiya, JW, EXO n
Ejer: A. Hogberg og]. Jensen

Nr. 5 - 502 point
GP. Ailuros Yosemite, MCOf22
Ejer: Pia Højlund Thomsen
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De ovrio, pri ·er bk: ' debatter t i lys t

af ae der r en cld ar ·id n cb id r
r k r r·gul ·ring. Regul ·ringerne

be ·lutrcd mindre end <l r \'ar lagr op
til i oplægg r. Der b • lunede· endvid -
r ar ikre at fremtidige stigninger
sk r løbende i takt med udviklingen,
således der ikke gennemfør s drastiske
stigninger. Taksterne som de vil blive
indstillet ri! plenarforsamlingen ser

45

Ad 5 - Plcnarfor amling 2005
Hov ·dpar en · f punkt •-ne komn ..:r
ikke ri! <l .bar pa pi ·narfor..unli1 o-..:n,
men ragt:s und ·r c ene pun id ·r
d h.,r indA. · d e pa <ld ) ·dg.:· o~
r;i · fi,r. hg d ·r \,il fr . læ!!~----

'- -

Redaktørerne fik lcjlighc i til at
præsentere ig oz fremkomme :n d
deres Iorclobise ran ker omkring Karre-
lfagasin t. De frem -ist end iden: et

par ek empl ·r pa hvordan . re
Magasinu kunne uch,ikles. Der var en
0od og konstr hiv, i.:1 ino- .uJn: lin<r
mellem r og re aktor ·rn •.

Takst ·rn f r reli · Danic.1s vdd ·er
l lcv d~b,nrer 't, herunder geb~-rl!t pa
kr. 25 - w I ·:p ·di-rioner. D 1 iU:'
:1.lle IJubb~r b n1 rrer l ·n '. fJ rr ' de
fr:1 FD'· r.ikst y tcm, og d ·r er op ril
de nkdr· ,[ubb ·r ·H opkræ -! b ·b) r
hvi · d • on ke .

Fors .igen · fa kl bi.:r. 1i.: L, k rr
,. · 1<lc. D ·r ,l"l. i ·I · . dlin0 pa
nuvær'n l·· riJ. punh. i,l..:t b l .rn<lli1 6
pa pi ·n !Tor "mlinn ·n fo1 li

1
:t rc..:r dl 1

·

'· l , 0c p<1 minilil en ,tfho '..:dklul · r-
ne: g ·neralfor ·amlingi.:r.

pi· 'g i·a Oi - u-1.i. lej ', t ~·f..~r
ti l:gL-r · bc · !d1i1. ; t L' - . : ·· i···

L '

gern~nc.. u.Jad·r"trno r, · kor~- ~ -
ri ! in ..:n modi.'. . 0. \ u ·i · ll-.' -..:u~ om
.n h:m li , de f~--- 1 . n t ,
i oplæ<~"l' · n •rt'l'0 '-- ·

fris ·n. ,·t1r ·, 101 i 1J ,·n _,._:_ · :if
for.L ~- n 1 .:~ Ji-; · i L,._\· ... 1 , !-.. -:·
frem .u , ,- 1 'ir~ Ln tot L, ~ n
I·'an ·L..lul)l LI . l) t r..;~~ ,·-' _ r
rid. punl· .

c) Disciplinærnæunet
Der er ikke noget fra di ciplin: T
nævner

b) )i lsmtl
- A ; omtalt· ·11 o der er tarrct i
maj 200 oz : om der en lnu ikk · er
I ammer var p:i. fra AR, hvilket hL n
fandt utilfreds rillende. Afralr ar A, '
.cnd r cl taljer om ag 11 il A J ·r
herefter r reer h nvcnd Ise til AR
for at B. en afklaring af ratu · og
år ·ag til den lange ·agsb handlings
rid.
- AN omtale en sag med tran fi r ri!
CH og tilbage igen. Der 'r til yne
ladende problem r. OA rykker for
svar ved FIFe.

Ad 3-Fr ..
a) tnmbo sj1,rac:;1
D T er udarbejd 'i: en srat istik fra
ram og forer ·n. D r er ·n mindr ·

·rigning i an aller af resi crcrcde.... t'

k, tre i forho!J til sid: re ar. 0 laver
intorrna ion om srarnbossforinscn0 t,

til r ue. h asincr.

R fj raterne 61 ·v h -r ,fo:r godk ·ndr.

I referat fra 10. oktober 2005 af møde
mellem FU og <li ciplinærnævn r,
r tres Henrik Kold-borg til Kun
Olesen.

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Dag orden godk ndr.

Ad 2 - Godkendelse af referater fra
10. oktober 2004
I referat fra F mode r ncs i pkr. 6 -
Hal til FD uc.l rilling ko ter kr. 25.000
per dag. OA L '1::r den end lige: aftale
med hallen.

d) Kassereren
Kassererens forhold rase und r
punkt?

Ad 4 - Møde med de nye redaktører
Af praktiske årsager er dette punkt
behandlet som første pun kr på
møder.

REFERATER
• • Ir,._ .

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referater
3) Fra...

a) Srambogsføreren
6) Fra Avlsråd
c) Fra Disciplinærnævnet
d) Fra Kassereren

4) Møde med de nye redaktører
5) Plenarforsamling 2005
6) Transfer og udenlandske

stamtavler
7) Rapport fra kassereren
8) Opdrætterkursus
9) Stambogføringssystem

1 O) Hjemmesiden
1 1) Ankesag fra DN
12) Indkomne sager

a) Klage vedrørende
srambogsføring

b) Brev fra opdrætter om
påsætning af avlsforbud

c) Krav om betaling for
parring

d) Fusion af 2 specialklubber
13) Evennielr

Referent:
Tom Høj

Deltagere:
Ole Amstrup (OA, JYRAK)
Done Kaae (DK, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekanen)
Tom Høj (TH, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DARAK)
Hanne Kårsberg (HK, DARAK)
Kirsten Ulsø (KU, Katteklubben)
Susan Elvekjær (SE, Katteklubben)
Susanne Christoffersen (SC, kasser r)

FU-møde afholdt onsdag
den 12. januar 2005
på Hotel Palace i Odense
kl. 18.00 - 21.40

JW

DSM

DSMKolding 24.04.05

Hårlev 22.05.05

EP. Weeko's Kissing An Angel
S!Ag Fedt: 25.09.99
Opdr: Ejer
Ejer: L. Madsen og}. Andersen

Hårlev 22.05.05 DSM

Arnhem 28.03.05

EC. Astrid afKambyses
PERg Fodr: 30.05.02
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Smuuskjer

EP. Van Grebst Luic
ABYn Fadt: 09.05.01
Opdr.: Leslie Grebs:
Ejer: Christel Orthmanu

Pcrsefelis Camelot
PER ns 11 Fodt: 20. 08. 04
Opdr.: Ejer
Ejer: Sy/vin ogAllan Outrup

JW

DSM

Prag 12.03.05

Herlev 05.03.05

EP.!EC. Nebsagers Uppercut
PER n 24 Fodr: 08.09.97
Opdr.: Sonja Kristensen
Ejer: Lene Balle

Arnhem 27.03.05 DSM

Gustav Bille Brahe Felis jubarus
NFOgi: !V Fodr: 2 .05.04
Opd«. Jette E//flMadsen
Ejer: E Derry og}. Krisrense/I

Europa's Jacob Haugaard
'FO gi: IV Fadt: 09.03.91

Opdr.: \ 'ibcl» og Kjeld}orgmsm
Eja: Vibeke Tellkn111p

WW03 Luna-1ick'sJenny
Juniper
ABYn Fodr:· 27.11.99
Opdr.: Ejer
Ejer: M. og L. Seifert- Thorsen

Assentofi 19.03.05 DSM

Vil du vide mere...

www.oejendyrlaegen.dk
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"Bær og præsenter selv" udstilling

Ingen katic må forlncle udstillingen
for kl. 19.00

Annoncer og præmier
m JtaLes l!.C:t llt:: vi! m.:<l iak.. ..::nde:
sen 'Sl-Y..: l-1i\nl'lding~lr1 I 'I\ til:

orben ;\ lolgnard
Roski\devænget '6. l.t,·.
400 l Ro~kild,
torben.molganrd@' da rak .dk

\ 1 sid' kr. 2:"0
\ 12 sid..:: kr. 150
Kun reproklart materiale

Åbningstider for publikum
, kl. 10.00 · 19.00

S ewarder/dommerelever/
, stande/specialkll bbe
'r" ·lkt mnc. Kontakt
t\,i~c Ni ·~en
0,cj ?.. -1771 Kalvl.'h,, ·

tlf. •:3l 908c
:1. 1. e.ni :l'n"1 darnk.tlk

t:.1111\'1.

Ad 4 - Felis Danica udstilli g
Ud rillingen bl 'V kort ve: dr o ~ d ·r

alres r medbri 1gc: lornrn ret rier
ri! mød t d' 8. mar

Ad 5 - Eve tu It
HK on ,cJL' en kor ·c .rurlr. nit g af
"a rejvlasusinet. d,, der v ar n anzc~ V

:t, vdl!jl i det · · ",, nui 11.1,'r.

Der blev o ?h-1, :n i ,:i~ .:-:1 < 111 - ;.,1 1-
l ·n irc srarnn.rvu Lil , mm- per ')11,
er der. c 1 r ~u i,~,.· re , "· 1 . leu · .
QpJ a.t«. ret har 1 ·r O »r i H.!di!!;C' ~

Ad 2 - 1 æste møde
Næst møde aftalt til den 8. mart
kl. 18.00. Alle bed have kalender
med af hensyn til planlægning af d
kommende møder.

Ad 3 - KatteMagasinet
OA orienter de om Forbrus rkonta 't
der evt. kan omd le / rtcMag inct.
Der vil kunne opnås en Ve entlig
besparelse hvi. over ang1..n ca n
arrangeres. Pri ·n er ca. 5.1 ~ e ccl.
mom.

Udstillingsgebyrer
1

Pr. kat kr. 2"5
Kuld kr. 300

l O!! opdræt. kr. i.

Vctcr:m/pcnsionist (n:ir de
dømmes i anden kla :e) kr. 75
For medlemmer af DAR K
..Tilsalg" bur kr. I -o
Udstillingsgebyr bedes bc"talt samt i lig
med tilmeldingen til:

Postgirokonto 9 00 39 75
Han;c Kaarsbcrg
Bylaugs\'ænget 55. ?.79 J Oragor
tlf. 3?. 53 36 24

Ved betaling pa ud tillingt'n opk.ræv..:s
l O k.r. ekstra pr. kat.

Dyrlægekontrol og indcheck:
Mell m kl. 7.00 - 9.30.

Stamtavler og vaccinationsatt 'Ster
skal forevises.
Hvide katte skal være ehippct og
medbringe horecertifikat.
Vaccination iflg. Fclis Danica regler.
Vaccinationen skal senest foretages:
22. juli 2005.

Deltagere:
Ol Amstrup (OA, JYRAK)
Jørgen Jen ren UJ JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Tom Høj (TH, Racekatten)
Aase Nissen (AN, DAl AK)
Hanne Kaarsberg (HK, DARAl )
Inge l ord (L , Katteklubben)
Kirsten Foldager (KF, Kan klubben)

1 Referent:
1 Tom Høj

Dagsorden
1) Godkcndels af torrcrnin sor len
2) '. læsre made
3) KarreMaga .inct
4) Felis Danica ud till' ng
5) Everuu 'Ir

Ad 1 - Velkomst
Forrerninø ordenen bl v gcnncmgål'.t
oz godkendt.

FU-møde afholdt søndag
den 20. februar 2005

, på Svanegården i Korsør

ringsreglerne hvoraf fremgår, at det
alene er ejer af bunkatten der kan
påsætte avlsforbud.

d) Der modtaget meddelelse om
fusion af2 specialklubber. Forinden
sagen behandles skal der fremsendes
kopi af underskrevne referater
for begge specialklubber hvoraf
beslutningen fremgår.

Dommere
Jette Eva Madsen, Danmark 11
Lone Lund, Danmark 11-Ill
Kristina Rautio, Finland 1-11-lV
Tellervo Kass, Finland 1-11
Penny Bydlinski, England l-Il-Ill
ltje Rohr-Dubbeld. Holland 11
Dieter Filler, Schweiz 1-11-IV
Angelika Kneifel, Tyskland ll-Ill
Waltraut Sattler, Tyskland 1-11-lY

Ret til ændringer forbeholdes

Tilmelding
Tilmelding kan foregå online (læs mere på www.darak.dk)
eller original Felis Danica tilmeldingsblanket sendes til

Jette Rybak
Rødkælkevej 43, 2630 Tilstrup
Tlf. 4399 9088
jette.rybak@darak.dk

Vi modtager ikke vedhæftede filer

Tilmeldings- og afmeldingsfrist:
22. juli 2005. Medsend venligst fr.mkeret svarkuvert.

Indbydelse til Dansk Racekatte Klubs internatio ale
racekatteudstilling i Hollænderhallen 7. aug st 2005
Halvejen 3, 2791 Dragør

Ad 13 - Eventuelt
Der var ikke emner under eventuelt.

b) Annelise Pålsson har anmodet
om at få påført avlsforbud på
stamtavler efter en hunkat hun
har solgt til Christina Davidsen.
Hun har henvise til en fuldmagt
der er inkluderet i kontrakten. Er
enigt FU afviser anmodningen
under henvisning til srambogsfø-

Ad 11 -Ankesag fra DN
I ankesag 03-10-FU har indklagede
ikke efterkommet FU's afgørelse. Der
lukkes for alle serviceydelser.

Ad 12 - Indkomne sager
a) Tony Batchelor har klaget over
tomme felter i en stamtavle i en
importkat. Stamtavlen er korrekt.
Henvendelsen er sendt til FU
som e-mail med link til diverse
informationer om sagen. Denne
fremgangsmåde er ikke acceptabel.
Henvendelser af denne rype vil
fremover blive tilbagesendt med
anmodning om at fremsende er
brev med indhold og alle relevante
bilag.
Tony Batchelor anmodes om ae
fremsende der relevante materiale til
FU, hvorefter der vil blive ekspederet
videre til FIFe.

Der er udarbejder en liste med links på
hjemmeside der er bilag til dagsorden.
OA, CA ogHK gennemgår listen for at
afdække hvilke links der ikke fungere,
hvilke der ikke skal være der og
eventuelle andre uhensigtsmæssigheder
de støder på.

Der skal nedsættes en projektgruppe
så hjemmesiden kan komme i gang og
fungere. Der var et udbredt ønske om
at en del afmaterialerne ligger sompdf
filer, herunder også formularerne.

Webmaster har foreslået at annoncere
på diverse søgemaskiner. Besluttet at
vi ikke vil annoncere på søgemaskiner.
TH undersøger priser på annoncering
i Den Blå Avis og Gul & Gratis under
rubrikannoncer (katte/husdyr).

Ad 10 - Hjemmesiden
Hjemmesiden har mange mangler
endnu! Det er uklare hvor engageret
webmaster er, og om han har samme
opfattelse afopgavens indhold som FU.
Dette skal søges afklarer, så vi arbejder
ud fra de samme forventninger og
rammer.

Ad 9 - Stambogføringssystem
Udsat ril næste møde.

Ad 8 - Opdrætterkursus 2005
Udsat til næste møde.

Budgettet blev herefter rettet til på
baggrund afde ændrede indstillinger
vedrørende ydelser (se ovenfor). I
budgettet er indregnet computer til
redaktør og kasserer. Disciplinærnævn
og avlsråd vil få tildele et rammebeløb
hver som de selv kan disponere over.
Deres omkostninger skal holdes inden
for dette.

I forbindelse med bogføringen er der
konstateret en del tilgodehavende fra
forskellige debitorer til et beløb på kr.
76.698,74. Differencen er konstaterer
i forbindelse med overgang til nyt
bogføringssystem. Der er endvidere
en mindre indtægt på kr. 4.072,00
fragamle kreditorer.

Der beslu rredes ar afskrive kr.
7.775,00 vedrørende specialklubber
og bogføre resten som tilgodehavende
i regnskabsåret 2004, for at kontrollere
tidligere års bogføring for en eventuel
afklaring af hvem der skylder disse
penge. Når dette er gjort tages der
stilling til hvad der videre forløb skal
være.

Ad 7 - Rapport fra kassereren
Kassereren orienterede om regnskaber
som det så ud d.d. og understregede at
der endnu ikke var laver egenkontrol
eller revision. Der er umiddelbart
før afskrivninger et overskud på ca.
20.000,-.

Udstillingsgebyrer indstilles til
følgende:
Udstilling, alm. kar kr. 235,-
Udstilling, kuld kr. 300,-
Vereran/avl/opdræt/
pensionist. kr. 75,-

Stigningerne vil træde i kraft per. 1.
juli 2005.

Ad 6 -Transfer og udenlandske
stamtavler
Endanskopdrætter harproblemer med
en import, idet der i der eksporterende
land opkræves er beløb på $ 300 for
udstedelse af transfer. FD kan ikke
gøre noget, idet der ikke er en trans
fer. Opdrætter må betale hvad der
kræves. Der bør eventuelt opfordres
ril at opdrættere der importerer karre
har alle aftaler om papirer og betaling
på plads inden import iværksættes. AN
orienterer den pågældende opdrætter
(xx)

Der benyttes samme fordelingsnøgle
som hidtil med hensyn til Felis Danicas
andel i forhold ril klubbernes andel.

FORESLÅET PRIS
tamravler pr. kar 0-3 kr 175
tarmavler pr. kar 3-6 kr 250

Stamtavler pr. kat 6-10 kr 400
Stamtavle import kr 175
Ændringer kr 150
Transfer inkl. 5 eller 8. gen.
stamtavle kr 150
Ophævelse af avlsforbud kr 300
Scamnavn kr 550

TUEL PRI
tamtavler pr. kat 0-3 kr 150
't rnravl r pr. kar 3-6 kr 200
'camra,·l r pr. kar 6-10 kr 300
ramtavle import kr 150

Æ.ndringer kr I 00
Transf r inkl. 5 eller 8. gen.
tamtavle kr 1 00
Ophævelse af avlsforbud kr 300
rarnnavn kr 500

såled ud:

-I
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FU-møde afholdt onsdag
den 3. marts 2005
på Hotel Palace i Odense
kl. 18.00 - 22.30

Deltagere:
Ole Am trup (0 . JYRAK)
Jorg ·n Jen en UJ, JYRAK)
Camilla Scharff (CS, Racekatten)
Jan Hover UH, Racekatten)
Bert Lind (BL, DARAK)
Hanne Kårsberg (HK, DA.RAK)
Inge ord (I , Karreklubben)
Su ·an Elvekjær (SE, Karreklubben)

Referent:
Susan Elvekjær

Dagsorden
l) Godkendel e afdagsorden
2) Godkendelse af referater
3) Fra...

a) Scambogsføreren
b) Fra Avlsråd
c) Fra Disciplinærnævner
d) Fra Kassereren
e) Karremagasinet
f) Felis Danicas hjemmeside

4) Stambogsførerens arbejdstid
og løn

5) Opdrætterkursus
6) Stambogsføringssystem
7) Sag fra avlsråder
8) Reviderings af Felis Danicas

vedtægter og regler
9) FD's l. opdrætterseminar 2005
l O) Indkomne sager
11) Felis Danicas udstilling 2006
12) Eventuelr

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Følgende ro punkrer blev tilføjer som
fasre punkter på dagsordenen under
dette punkt:
Karremagasiner og Felis Danicas
hjemmeside.
Som punkt I 1 tilføjedes Felis Danicas
udstilling 2006.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
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Ad 2 - Godkendelse af referater
Gamle referater godkendt.
Det blev bemærker, at det er utilfred
stillende ar referaterne bliver udsendt
for sent. Der ligger nogle sager som
sekretæren ikke har reageret på end
nu. Disse sager ønskes afsluttet senest
18. marts 2005.

Ad 3-Fr~ ..
11) Stamhogsforerm
Intet nyt fra srambogsføreren.

b) Aulsråd
- En enkelt sag fra avlsråder behand
ledes under dagsordenens punkt 7

c) Discipiinernæunet
DN har inviteret FD's formand og
sekretær til møde d. 2. april 2005.
OA har takker ja.
OA informerer på møder DN om
deres rådighedsbeløb for 2005.

d) Kassereren
Intet nyt fra kassereren

e) Kattemagasinet
Radakrøren har faet tilbud fra en
anden trykker. Dette er billigere
end den nuværende, men der
blev udtrykt bekymring for papir
kvaliteten. Vivi ønsker ikke læn
gere ar stå for annoncesalget, så vi
skal finde en ny til dette.
Redaktøren skal tale med den nu
værende trykker om muligheden
for, at de sælger annoncerne og
bede om et samlet tilbud på dette
samr trykning af 4 farvet blad.
Dette skulle gerne kunne give en
reduktion afprisen på trykningen.
Der er samtidigt faer en alternativ
distributør til udsendelse af blader,
og dette vil give en besparelse på
30-40.000 kr årligt.
SE overtager databasen vedr Whis
kas abonnenterne.
Blader findes ikke hos alle dyrlæger.
SE kontakter Kruuse for at under
søge hvordan udsendelse af blader
foregår og for ar høre vi FD evr selv

skal overtage denne del, og sende
regningen til Kruuse.
SE overtager kontakten til posrcen
rret.
DARAKs ekstra blade skal fremover
sendes til Berte Lind. Jyraks ekstra
blade skal sendes til Peter Hansen
og Racekattens ekstra blade skal
sendes til Dorthe Hohnen.
Redaktørerne har spurgt om der
skal laves et indstik til bladet med
regler og vedtægter. Dette er meget
dyrt, og vi afventer derfor til vi har
et overblik over omkostningerne i
forbindelse med trykningen samt
indrægrerne fra annoncørerne.
Jyrak efterlyste et "løft" af blader.
Vi afventer næste blad for ar se
hvordan der vil komme til ar se ud
fremover.

f) Fe/is Danicas hjemmeside
Der er ikke helt overenstem
melse mellen FD's forventninger
til webrnasters rolle, og webmas
ter forståelse af rollen. CS og HK
kontakter webmaster. Det skal
klarlægges om han vil påtage sig en
mere aktiv rolle og om han evt kan
omlægge siden til Frompage.
Vi skal have klarlagt om vi skal
have en mere aktiv webmaster eller
om vi skal have et web redaktør
udvalg, som vil påtage sig ar finde
informationerne ril siden.

Ad 4 - Stambogsførerens
arbejdstid og løn
JJ forlod lokaler under behandlingen
afdette punkt.
Der blev udtrykt utilfredshed med
at mødet med srambogsføreren ikke
blev afholdt afTom Høj og OA som
aftalt på forrige FU møde.
Arbejdstiden forhøjes fra 1. januar
2005 med 5 rimer pr uge ril 37 timer
pr uge. Til kontrakten tilføjes ar løn
nen genforhandles hvert år i decem
ber.

Ad 5 - Opdrætterkursus
Skovkarreringens materiale blev ved en

fejl sendt ud til samtlige specialklub-

b FU beklager dette. OA sender ener.
skriftlig beklagelse til Skovkarrerin-

gen.
Det blev drøftes om afholdelse af op-
drætterkurser skal ligge hos FD eller
hos hovedklubberne.
Der var enighed om, ar det skal ligge
hos FD.
FU samles for at lægge en strategi for
der fremtidige samarbejde mellem de
4 hovedklubber, og for ar klarlægge
hvilke opgaver der fremover skal ligge
hos FD.
JJ og OA laver en agenda for mødet,
som bliver er heldagsmøde.

Ad 6 - Stambogsføringssystem
FU afventer ønskeliste fra stambogs
føreren før punktet behandles.

Ad 7 - Sag fra avlsrådet
Beslutningen er, at såfremt dette accep
teres af opdrætteren, kan de omtalte
killingers morfar ændres til at vær
registreret med geno- og fænotype.
Morfaderens mor kan ligelede med
opdrætterens accept ændres til ae være
registrerer med geno- og fænotype.
Denne beslutning gælder denne ene
sag og bør ikke danne præcedens.
CS kontakter opdrætteren for accept
af ændringen, da vedkommende er
medlem af Racekatten.
FD henvender sig til specialklub
berne for de gruppeopdelte racer for
i samarbejde med dem ar arbejde for
en ændring i poinrskalaen, sålede at
også farve/mønster tillægges er antal
point.

Ad 8 - Revidering af Felis Danicas
regler og vedtægter
Udsat til senere møde.

Ad 9 - Opdrætterkursus 2005
Der er indkommet 130 tilmelding
er til seminaret. Den økonomiske
smertegrænse lå ved 110.
Da nogle af dyrlægerne både er dyr
læger og medlem af en af de 4 hoved
klubber, blev der besluttet ar dyr-

lægerne kan del rage ril samme pri som
opdrætterne. Ud ar til næste møde.

Ad 10 - Indkomne sager
OA omdelte der officielle referat fra
Nordisk mode. Vi har faet h...nvcn
dels fra SVERAK RR og RK,
hvor de forespørg 'r om muligheden
for ar medlemmerne i de nordi ke
klubb r kan cilmelde direkte ri! den
arrangerende klub udstillinger på
tværs af landegrænserne. D tre ac
ceptere såfremt de 4 dan, k, klub
bcr kan fa bekræft lse for medlem
skab fra V :RAK, 1 1RR og S. K.
FD vil fo oprett r en m, ilkonto:
nordicæfeli dani .a.dk, ! bil· til denne
adress videre" ride il den p ·r 01 i
hver af e 4 hovcdklubb •r, -orn har
ansvaret for m xilern: regi. rrcringcn.
OA svarer p3 henv ndclscn.
H envcndel: e fr.i J ovrige nordi kc
lande on ar et a -lslorbud folger kar
ten pa tv r. :if landcgræn crne. Den'
blev modra 't po irivr.

· ste 1 Jordiske n øde bliver afholdt
i T 06 nhavn. r~u medl mm cm ' for
vente at d lege.
FD arranger ·r mod lol aler og invi
terer på middag lordaz aften.
JJ under oger muli 1 ed -r os pris ·r
for hore! og modelokaler i l. hoj.

Ad 11 - Felis Danicas udstilling
2006
Følsende dommer invir r til at

0

dømm op udsrillingen:
Raimond Sacrre,
Hannah Jens n, ,
Eric Reijers, CZ
Albert Kurkowski, PL
Tel1 rvo Kass, FIN
Sabine Paquin, F
Srephe Bruin, NL
Martti Pelronen, S
Gianfranco Mamovani, l
Marianne Kuipers, NL
JJ fremkommer med yderligere fodao
vedr dommere udenfor FIFe.

Ad 12 - Eventuelt
Næste møde, som skal omhandle

FIFe' general for amlinr, afholde d.
I. maj 2005 kl l 0.00.
Moder afholde· i Køb ,nhavr . HK
finder lokale.
Der blev aft.alr at fr·nuidigc mod~r af
hold~ i I øbenh:ivn for Jt minimere
rej, eomko minger-e.

D r blev aftalt ar I,.,. af <le 4 hovd
klubber oprt.:t ·r n 1miladr ':sc. dc:r
hedder res ancc@•fdi <l.mi a. k
Denne kal bnwc's til at u ·e ·~I· ~mo-i:, r

li ter.
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FU-møde afholdt onsdag
den 1. maj 2005
Hos Hanne Kaarsberg kl.
11.30- 17.00

Deltagere.
Ol Arn trup (OA JYRAK)
Jorg n Jensen UJ, JYRAK)
Camilla charff (CS, Racekatten)
Jan Hoy r UH, Racekanen)
Aase 1 i sen (A.: , DARAK)
Hanne Kaarsberg (HK, DARAK)
lng 'ord (I ·, Katteklubben)
Su an Elvekjær (SE Katteklubben)

Referent:
Susan Elvekjær

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referater
3) Fra...

a) Srambogsføreren
b) Fra Avlsråd
c) Fra Disciplinærnævner
d) Fra Kassereren
e) Kattemagasiner

4) Felis Danicas fremtid
5) FIFe's generalforsamling
6) Interne arbejdsgange i FU
7) PKD rest
8) [ordisk møde
9) Jubilæumsudstilling
IO) Møderække for 2005/2006
11) Indkomne sager
12) Evenruelr

Ad 1 - Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkende.

Ad 2 - Godkendelse af referater
Gamle referater godkendt.

Ad3-Fra...
a) Stambogsforeren
Intet nyt fra srambogsføreren.

b)Avlsrdd
Inrer nyt fra avlsråder
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c) Disciplinerneunet
Disciplinærnævnet har bedt om en
ny printer. Kassereren indkøber en
og fremsender den.

d) Kassereren
Status efter 3 mdr. FD følger stort
ser budgettet. Der er en lille ned
gang i antal stamtavler i forhold til
budgettet, hvilket sikkert skyldes
årstiden.
Karremagasiner halter bagefter pga
manglende annoncesalg.
Der blev fremlagt er foreløbigt regn
skab for der afholdte opdrætterse
minar. Der mangler stadig afregning
fra "Godser" samt afregningen for
maden. Som det ser ud nu, er der
et overskud på ca 27.000 kr.
Kun 1 specialklub mangler ar betale
gebyrer til Felis Danica 5 opdræt
tere mangler ar betale deres opdræts
annonce. Betaler de ikke snart, vil
de blive sletter.
Der skal tilføjes Felis Danicas for
retningsorden, ar til FU medlem
mer med mellemregning, skal der
fremsendes kontoudtog til afstem
ning kvartalsvis.
Det skal tilføjes Felis Danicas for
retningsorden, ar kørepenge pr 1.
maj 2005 hæves til 2,00 kr pr km.
OA undersøger om der skal betales
moms af de udstillingsgebyrer FD
betaler til FIFe.
Felis Danicas inventarliste blev op
daterer.
Srambogsføreren fik godkendelse
på køb afhæve/sænke skrivebord.

e) Kattemagasinet
Redaktøren har forespurgt hos
trykkeren om de ville forestå an
noncesalger, men har faer afslag.
AN blev spurgt og har lover at
påtage sig opgaven. AN kontakter
Annie Orchmann for at fa udlev
erer evt materiale.
Muligheden for ar fjerne de faste
sider med generel information blev
diskuteret. Siderne kan indsættes
som midtersider i første nummer

hvert år.
Jyrak efterlyser et mere tidssvar
ende og rrendy layout. Redaktør
erne skal have besked om, ar de har
frie hænder rnht ændring aflayou
ret.
Skal referaterne stadig trykkes i
bladet eller er det nok ar lægge dem
ud på hjemmesiden.

Ad 4- Felis Danicas fremtid
Skal Felis Danica påtage sig flere fælles
opgaver i et tættere samarbejde, hvor
hver klub stadig bevarer deres iden
titet eller skal Felis Danica bloc være
et praktisk informationssted med
kontakt til FIFe.
Det blev vedtaget at FD skal påtage
sig uddannelse af opdrættere, hvori
mod klubberne selv skal varetage in
formation til og grundlæggende ud
dannelse af nye opdrættere.
Opgaver der er for store til at klub
berne selv kan løse dem, skal varetages
afFD.
FD skal ikke være statisk. Der skal
være en udvikling.
FD skal promovere og synliggøre kat
teopdrætter. Der skal laves FD info
materiale, pressemeddelelser og ar
tikler omkring emnet. Skal være klart
før FD's udstilling i 2006. Der blev
nedsat et udvalg til varetagelse af op
gaven, bestående afJJ, es og SE. Ud
kast skal være klart til næste FU møde
31. juli 2005.
Info materialet kan indeholde emner
som: Hvad er FIFe ?, Hvad er FD ?,
samt fordelene ved at købe en kar
med FD stamtavle, f.eks sikkerhed
for vaccination og sundhedscheck h~s
dyrlæge, kendskab til anerne ogdermed
også til kattens temperament.
Info materialet skal udbredes via dyr
læger og dyreforretninger samt inter
nationale udstillinger i Danmark.
42 % afalle katte stambogsførte i FD
er maine coons. Racen har været i
hastig vækst og dette giver nogle
problemer, der mærkes tydeligt i alle
klubber.Der blev diskuteret om FD
på dette område skal henvende sig til

·aI_klubben for rnaine coons om
spect l "d• marbeide med av sra et, ar laveevt Isa ,
kursus for nye opdrættere for racen
Det blev vedtager at der igen i 2006
skal laves opdrætterseminar i FD regi.
Mulige emner som blev nævnt var:
gentest for farve og for PKD samt
arvelighed i katte.
OA rager skridt til ar forberede der
kommende seminar.
es og HK kontakter webmaster for
ar finde ud afhvordan vi kommer vi
dere med hjemmesiden. De skal have
et oplæg klar til næste FU møde i au-
gust.

Ad 5 - FIFe's generalforsamling
Dagsordenen til FIFe's generalfor
samling blev gennemgået og diskuterer.

Ad 6 - Interne arbejdsgange i FU
Når vi modtager mails fra medlem
mer af FU, skal vi tilkendegive ar vi
har læst mailen, uanset om vi har syns
punkter eller ej.
OA udtrykte utilfredshed med FD s
sekretær. Referaterne er alt for længe
undervejs, der følges ikke op på de
ting, ha'!). skal følge op på. Der er for
lang ventetid på forespørgsler vedr
hobbyudstillinger.
OA meddelte, at såfremt der ikke in
den næste møde i FU er sker æn
dringer på sekretærposten, vil han
overveje sin position som formand.
es taler med sekretæren.
Dee blev foreslået ae der laves en
lovændring til FD's regler til næste år,
så hver klub har to repræsentanter og
konstituerer sig selv. Kun evt. kasser
er uden for bestyrelsen og formand
vælges direkte.

Ad 7 - PKD test
Der er laver en genresc for PKD. I
Tyskland.og Finland er der certifice
rede laboratorier der udfører rests efter
svaberprøver/blodprøver. OA fore
spørger hos dyrlægeforeningen, hvor
dan de stiller sig til den nye test, ikke
mindst i forhold til de dyrlæger som
er certificerede til scanning nu.

Ad 8 -Nordisk møde
Der er ordi k mod 13 & 14 · .• . pnuai
2006 i København. Mød t afholdes
på Hotel Ishøj.
JJ forhanclsbooker vær Iser og mød _
lokale.
OA taler med repr entanccr fra de
øvrige land pa FIFes er og efterlys r
forslag til emner for mød r. Siarn
bogsføreren I urin godt rænke sig at
bedre sarnarb .jdcr omkring srarn
bogsføring med de øvrige land. Dette
kan blive er crnn pa mød r.

Ad 9 - Jubilæumsudstillinere
0

Frederic» Me ec nrer er lejer ti ud-
still ingen for 50.000 kr. Vi orvenr 'r
at skulle bruge roo kvrn, m ·n har
mulighed for at bruge op til 4000
kvm.
D r er mulished for opstilling redug
m ·li 1 8.00 - 22.00. D -rt kan cvt
udvid· .
Der er ingen seer e. Den I al evt. kjc.
udefra. Of fore porger om mikrof n
og hoiralera 1læg.
Vi skal s ,jy bemande billetbok ·' ll~

information.
Der book 'S hot 01 til Jommcrn lise
o erfar hallen arm r dobb -lrværelsc
pr hovedklub.
Derudover er der mulighed or at l 0j ·
hyre r ha Dansk F lkef rie.
Der skal brug min 4 p'r·on ·r fra
hv r klub.
Da der er ka sereren forst udstilling,
kan hun ITt brug for hjælp. Jan Høy r
har tilbudt ae påtage sig derre.
Oprydningen efter udstillingen skal
koordineres.
OA inviterer Ole Stephen ·en som
show åbner.
Følgende dommere er inviterer til JC

dømme op udstillingen:
Raimond Saerre, N - har ikke svarer.
OA kontakter ham
Hannah Jensen, S - Kan ikke komme
Følgende dommere har sagt ja:
Eric Reijers, CZ
Anne Veland N
Albert Kurkowski, PL
Tellervo Kass, flN

Sabin Paquin, F
tephe Bruin, ~L

Mami Pelronen,
Gianfranco Manrovani, f
Marianne Kuiper , ; 1L

Ad IO - Møderækk for
2005/2006
Der er aftale folgcnde mo cl: ro r:
31. juli 200- kJ 11.15 ho. C
9. okrobcr 200- kJ 10.00 (\fo mc
SPK-D. &r\ )
27. nove..1b.'.'.r 2005
14. j:muar 2006 i !c.) bi 1d · se m.::d
nordi. mode
19. f-6 u r 2006 - pl..:nar or..1:. li:w

A 11- In wmn sager
agve rør\'ndc ,\:'.n<lrin[' ;1f:it:.Ll ru n,

!)0. on-..i beror'[ ridlic,.:r' 11..gi I ·r-.'[
kat.
Ændring '11 ar ~,:ltll!L ·n~·( :r god
kcn t i rir'. ). l--:111 t t,''~. ~ ,1: r
·r.u,rn,n·n 't : ·m1 r ··. : ' lr .. 1L ; to
r·:,l · 01l}s11·n~,, ),_,,.t. og ,1L1.. ;-::m·
Of tæt, ·r l•n l r,k :, . n n:l\'O ;1 fr..:m
St \ ,itbn <;Om s,am1 .:, 11e .:: ."n r •

til. \, infor 1 ·r r ·j ·ret a · ·1tr ·n.

For~sporgsd om .t:'nur-;nt' ar lL\'ll p.t
en killin.::i. D ·r l·.rn il' e nih::. riliaJ ·Ise
i det :ihudl 1ilCcl<lc. m ·1 J ·r k. n
bl· e al om ar ændre regi T .:: :;:11 ·dl',
ar J, vil kunn, Li ' . ig gør· i frem
tid 'n.

Ad 12 - Eventuelt
OA d !tog pi1 vegn· af FD i mod
v dr fælle!) dansk bm:r1.:gi. cer.
FD h3.r ikl·e forpligt ·t ig cii :n forc:;:u
amarbcjde, m..:n .:r po iciv over· r
riltag r.
Hvi FD vælg r ,lt d ·lt,w i samarb i
det, fi rpligt s i til ae aAevere op!) s
ninger fra FD's databa ved chip
mærk.ede kacr . Dee koster erg byr pr
kar, der tilmeldes daraba en.
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Killing/Ung yr r. 5 - 620 oii
Fiona af!Gunbyses, PPR ,r

Opdr.: Li 'r: unskjær
lj -r: Dirtc og I ei · Fl 'r n B ·-h

Killing/Ungdyr Nr. 4 - 675 Point
Anatolian Metoo, OSHd24
Opdr.: Sanna Nev ala
Ejer: Kirsten F. & Kim Hansen

Killing/Ungdyr Nr. 1 - 800
NL'Pendmgo;is TipToe JW
CRX/03
Opdr.: Eric Reijers
Ejer: Heidi Tværmose

Killing/Ungdyr Nr. 1 - 800 Point
JWLa Bell tingn~y, 0 H n
Opdr.: Jill Back
Ejer: L. Madsen ' jorgen Andcr · n

Killing/Ungdyr Nr. 3 - 710 Point
Jolm-lng's BlueAlmauiua, PER n
Opdr.: Inge Gregersen
Ej r: Margererh & Erik Gu rafsson
---------- -----

Kastrart Nr. 5 - 760 Point
IPAlinn's Crocus ofLesami,
EXOn22
Opdr.: Ludmilla Fedorova
Ejer: Jeanette & Jimmy J. Ytring

KATTEKLUBBEN's TOP KATTE 2004

Kastrat Nr. 4 - 805
EPNebsagers Uppercut, DSM
PERa24
Opdr.: Sonja Kristensen
Ejer: Lene Balle

Kastrat Nr. 3 - 860 Point
GIPKirits WildRose, SBI n
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirsten Ulsø

Voksen Nr.10 - 485 Point
Gipsypride's Showgirl,PERf22
Opdr.: Ejer
Ejer: Heidi Burmester

---- ---- ------ --- -
Voksen Nr. 8 - 520 Point
Ch Endless Crtts Snowflake, MCO w

Opdr.: Ejer
Ejer: Rene Axelsen

------
Voksen Nr. 9 - 490 Point
ECJyllands Hagbard F. T., NFO n
Opdr.: Ejer
Ejer: A. Bjerregaard og K. Jørgensen

Voksen Nr. 5 - 545 Point
ECNas11d11 Heauen Help My Heart
PERd2J 33
Opdr.: Lene Balle
Ejer: Christensen & Nielsen

Kastrat Nr.1 - 1000 Point
EP Van Grebst Luic, DSM, ABYn
Opdr.: Leslie Grebsc

Voksen Nr.6 - 535 Point Ejer: Christel Orrhmann
ICScandinauian Crown of
Kbartoum, ABYo
Opdr./Ejer: Bodil & Michael Flora

Kastrat Nr.1 - 1000 Point
EP[ohn-Ing's Blue Merlin, PER a
Opdr.: Inge Gregersen

Voksen Nr.6 - 535 Point Ejer: Margereth & Erik Gustafsson
ICHeartbreakers Temptation, EXO a
Opdr.: Jette Henriksen
Ejer: Lene Balle

Voksen Nr. 4 - 570 Point
Cb Sanduretens Torin Egeskjold, SIA a
Opdr.: Ej r
Ejer: Susanne Qvick

---- -
Top 10 • Voksne

Voksen NR. 3 - 605 Point
ICNasse Nof/på Kino afKhartoum,
ABYn
Opdr.: Ejer
Ejer: Bodil & Michael Clarin Flora

Voksen Nr. I - 900 Point
IC La Bell Sringray, OSH n
Opdr.: Ejer
Ejer: Lykke M. & Jørgen Andersen

KATTEKLUBBEN's TOP KATTE 2004

Voksen Nr. 2 - 700 Point
EC[ylland'sJesseJames, NFO 11

Opdr.: A. Bjerregaard og
K. Jørgensen

Ejer: Anne ielsen
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BIS Ungdyr
Bellami. On rh, Rocks,
SIA b 21
Opdr.: Ejer
Ejer: Done Kaa ·

BIS Kming
s~Timiles Lorna Luft.
O"Hb
OpJr.: Yhuncll oct Karls ·on
Ej ·r: Fru .\·[ d . ..:n og
Hr. An<l ·n'n

Bcste J<lubkat
ol ·mans Prir. ·- .. IA n

OpJr.: Ejer
·jer: 0,.l.ir\..ia 'okm.mn

BOXkastrat
Fir ~zarit Lillir, RU
Opdr.: Sari Kolha
Ejer: Kirsten K.

BIS ungclyr
LV~fairy Fream Qucnni,
BURb
Opdr.: Elena Vasilicva
Ejer: Helle Høybc

BIS ki!Hng
Hindkja~r. Adonis, OCI b _4
Op Ir.: Ejc:r
Ejer: M. og L. Hindkjær

Beste veteran
Bodwin': f-iond, 'R gr.
Opdr.: Ej T
Ej -r: u anna T Bugne

B te Pensio ise
altL:vi"'s S\\'cl'.r I:.mma.
.OM os
OpJr.: J. Bl' kog 0.
Jacob,cn
Ej -r: ·ib +l'. I.ar, ,n

BIS huskat
Trol lpill'", rJ -n Sh.ui_-•ri-La
Ejer: icki l rn y

BOXhuska
Jiggi11. Klaus
Ejer: K:-irin Sorcn · ·n

Kategori IV
BISVoksen
t is n · J\tb ·kot, I-I n
Opdr.: Ejl'.r
Ejer: Anneli c og Erik Ni·· 'Il

BOXVoksen
iss ns Lex i lA 11

Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise og Erik Ni . '11

BIS Kastrat
Colemans Prin ·e. SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Marcia Colcm:mn

BOX Kastrat
Haslund's Zoya 1A n
Opdr.: Ejer
Ejer: C. Barawiec og J.
Haslund

BIS killino-b
Jungleman Venus Williasn ·,
MCO gr. \Il
Opdr.: G. og 0. Dahm
Ejer: Rikke Andcr en

Beste kuld
Casrle ro k' . 1 1 CO
Opdr. P. Ref! trup o
T. Schlicluing

Beste veteran
Miliinocket Kami I ·iz ,

MCO gr. IlT
Opdr.: Ejer
Ejer: Anmc Melchior

Beste Klubkat
Jyllands Pyd1:1garos,
NFO gr. I
Opdr.: Bj -rrcg:-iard g
Jørgensen
Ejer.: K1osce og Kri ren ·l'n

Kategori III
BIS Voksen
NL"'Pendragons Tip To JW,
CRX or. IV

0

Opdr.: Eric Rcijer
Ejer: Heidi Tværmose

BOXVoksen
Silvergrey Paragon Blue Fiwr
RUS
Opdr.: John Adelhoch
Ejer: Allan Kasrberg

BIS kastrat
EP.-CH.Van Grebsr Luic, DSM
ABYn
Opdr.: Leslie Grebst
Ejer: Christel Ord1mann

BIS kastrat
Kiru's Sweer Bizou, SI3I a
Opdr.: Kirsten Ulsø
Ejer: Pia Thiel

BOXkastrat
Millinocket Devil in rhc
Sky, MCO gr. V1 I
Opdr.: Anette Melchior
Ejer: Mikkel Kaae

BIS ungdyr
Starfire Savannah Star·,
RAG a 03
Opdr.: Ejer
Ejer: Sanna Kuirunen

I{ategori I
BIS Voksen
Two Be's Curie, PER d
Opdr.: Ejer
Ejer: J. og T. Mollerup

BOXVoksen
Astrid afKambyses, DSM,
PERg
Opdr.: Ejer
Ejer: Lis Scaunskjær

BIS kastrat
Nebsagers Uppercut, DSM,
PERa 24
Opdr.: Sonja Kristensen
Ejer: Lene Balle

BOX kastrat
Keyscone Sunflower,
PERg 33
Opdr.: Charlotte Strange
Ejer: Lise-Lotte Bjarnhoff

BIS ungdyr
nvt Aczelhof Martin i Bianco,
PERw62
Opdr.: Ejer
Ejer: Ria og Jaap de Graaf, NL

BIS killing
Keyscone I Belive in Angels,
PER a 33
Opdr.: Ejer
Ejer: Charlotte Strange

Beste veteran
Nebsagers Uppercut, DSM,
PER a 24
Opdr.: Sonja Krisrensen
Ejer: Lene Balle

Kategori II
BIS Voksen
S*Ulanbrands Merler,
NFO gr. IV
Opdr.: Mona Olsson
Ejer: Anne Køhn

BOXVoksen
Hopcless Tripes Citronella
Cooler, MCO gr. N
Opdr.: Anette Agerbak
Ejer: Anette Melchior

BIS Kastrat
Haslund's Zoya, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: C. B. ogJ. Haslund

BOXKastrat
Colemans Prince, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Marcia Colemann

BIS Ungdyr
Inke von Speyerbach,
OSH d 25
Opdr.: H. Uhi
Ejer: L. og Aa. Christiansen

BIS Killing
Pilcofrs Herkules, SIA n
Opdr.: Trine Pilcofr
Ejer: Lise Vigsø

BIS Veteran
Krisrianshøjs Ludvig
Laudrup, OSH n
Opdr.: Kasper Lind
Ejer: Ingrid Møldrup

Beste klubkat
Colemans Prince, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Marcia Colemann

BOXVoksen
Silvcrgrey Paragon Blue
Fiver, RUS
Opdr.: John Adelhoch
Ejer: Allan Kasrberg

BIS kastrat
Misomali s Quizzy Quiet Fox,
SOMn
Opdr.: Vivian Sørensen
Ejer: Pia Berg

BOXkastrat
S'Lisebackes Qajsa, BRI a
Opdr.: Margereca Rosenqvist
Ejer: Lisbeth Loven

BIS ungdyr
Luna-Ticks Spirit afSt. Louis,
ABYn
Opdr.: Ejer
Ejer: M. og L. Seiferr-Thorsen

BIS killing
Hindkjærs Adonis, OCI b 24
Opdr.: Ejer
Ejer: M. og L. Hindkjær

Beste veteran
Silver Vulcanus af
Fredenslund, ABY ns
Opdr.: Lis Ryhmer Friis
Ejer: Elly Riget Hansen

BIS huskat
Filur
Ejer: Vivian Andresen

BOXhuskat
Troldpilegårdens Shangri-La
Ejer: Nicki Perry

Beste Klubkat
NL"'Pendragons Tip Toe, JW,
CRXgr. N
Opdr.: Eric Reijers
Ejer: Heidi Tværmose

Kategori IV
BIS Voksen
Nissens Maskot, OSH n
Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise og Erik Nissen

BOXVoksen
Nissen's Lexi, SIA n
Opdr.: Ejer
Ejer: Annelise og Erik Nissen

Kategori III
BIS Voksen
Nl.Tendragons Tip Toe, JW,
CRXgr. IV
Opdr.: Eric Reijers
Ejer: Heidi Tværmose

Kategori II
BIS Voksen
Sebeascos Icernan,
MCO gr. IX
Opdr.: Ejer
Ejer: Susanne og Per Larsen

BOXVoksen
ebeascos Pornpaya of
Coogans, MCO gr. VI
Opdr.: S. og P. Larsen
Ejer: Lene og Perer Glem

BIS kastrat
Kiru's Swcer Bizou, SBI a
Opdr.: Kirsten Ulsø
Ejer: Pia Thiel

BOXkastrat
Gusrav Bille Brahe Felis
Jubarus, Jw, NFO gr. N
Opdr.: Jerce Eva Madsen
Ejer: Derry og Kristensen

BIS ungdyr
Jenre's Nemo Aula SBI n 21
Opdr.: Ejer
Ejer: Gerda Andersen

BIS killing
Conmeo's Felix, MCO gr. III
Opdr.: Teena Wolf
Ejer: Heidi Sabro

Beste kuld
Casde rock's, MCO
Opdr. P. Refstrup og T.
Schlichting

Beste veteran
Liden Kirstens X-Boy Gizmo,
SBia
Opdr.: Birthe Johnsen
Ejer: Kirsten Madsen

Beste Klubkat
Kiru's Miss Wildrose, SBI n
Opdr.: Ejer
Ejer: Kirscen Ulsø

BESTEKATTE
Katteklubbcnls . .

, udstillinglKoldirt.g~ ::-~
.23. April 200~ ': . · ~

. . -~·,· · >•;:,:,l

Kategori I
BIS Voksen
Astrid afKarnbyses. OSM,
PERg
Opdr.: Ej 'r
Ejer: Lis Sraunskjær

BOXVoksen
pollon B ' Fare, PER a 22

Opdr.: Lenene og Jacob
id en

Ejer: Janni Fuglsang

BIS kastrat
ebsagers Uppercut, DSM,

PER a 24
Opdr.: Sonja Krisrensen
Ejer: Lene Balle

BOXkastrat
Keysrone Sunflower, PER g 33
Opdr.: Charlorre Strange
Ejer: Lise-Lorte Bjarnhoff

BIS ungdyr
asadas Firsr Touch, EXO a

Opdr.: Ejer
Ejer: Lene Balle

BIS killing
Ladyfairs Priscilla, PER f 03
Opdr.: Ejer
Ejer: Lise-Lotte Poulsen

Beste veteran
" 'ebsagers Uppercut, DSM,
PER a 24
Opdr.: Sonja Kristensen
Ejer: Lene Balle

Beste kuld
Ladyfairs, PER
Opdr.: Ejer
Ejer: Lise-Lone Poulsen

Beste Klubkat
Keysrone I Belive in Angels,
PERa 33
Opdr.: Ejer
Ejer: Charlorre Srrange
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Annonce
Opdrætter
Denne annonce km blive din for
kr. 00.- om aret. Prisen er for seks linier
ind. <lir starnnavn. Send tekst n ri]:
Opdraer ;i:fdi. danica.dk

Abyssinier
lah-Ra's

• orrel og vildtfarver.
1 ~ ga.1rd og Arnundsen
'ko! zkrogen 56 A
3500 Værlo e
4-t 48 -tO 64
iah-ra ,1 ger2ner.dk

Orthrnann

Annie & Ole Orthrnann

Ankjær 149

8300 Odder

86 56 02 56

orrhmann@mail.tele.dk
Via, ova
Jen og Tom Hoj
I t dgade 132, 2.rv
1650 København V
33 79 33 99/ 40 59 13 19
\\f\VW.via-nova.dk

British Shorthair
Apiarif
Bia, sort, Ulla og chokolade.
Pia Kjeldgaard
8800 Viborg
86 62 92 31
www.apiaLif.dk

Car4 You
Creme, bla, blarorrie,
Lea Winther-Jørgensen
2700 Brønshøj
38 60 20 67
www.car-iyou.dk

La Chatte
Sp ciale: Blå.
Annette Høj Jensen,
Øvej 3, 6100 Haderslev
74 58 50 98
wwwbritish-shorrhair.dk

Romose
Chokolade, lilla og sort.
Pia Rornose
Baneringen 64, Stenlosc
47 17 21 36/ 26 86 27 85
www.romosc.com

Valhalla
Blå.
Helle Schulz
2640 Hedehusene
43 99 46 99
HdleSchulz@mail.rele.dk

Vippcrødhus
Fuldfarve, tonic og m/hvid,
Susan og Rene Rasmussen
59 18 20 22/ 22 15 20 22
kar@vipperodhus.dk
\\f\VW.vi pperodhus.dk

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

Colourpoint
Westpoint
Div. farver sepc.: Tabby.
Maiken Christiansen.
47 16 14 44
wesrpoinr@ger2ner.dk
home.image.dk/-wesrpoinc/

Cornish Rex
Bodwin
Også Devon Rex.
SusanneT. Bugge
Kærlodden 7, 8320 Mårslet
86 27 28 19
bodwin_cats@yahoo.dk

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

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

Europe
Langhusets
Sort silver rabby.
Charlotte Frank
3000 Helsingør
49201933
langhuser@stof.mcr.dk

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

Kernpes
Maskefarver brun og blå.
Inge Vang Olsen
3600 Frederikssund
47312371
kempes@wanadoo.dk

Sinklair
Susser og Flemming Nielsen
Nykøbingvej 39, Ørslev
4 200 Slagelse
58 26 87 70
Sinklair@rdcadsl.dk

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

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

Norsk Skovkat
A.V.-Cats
Viksi Søgaard
4070 Kirke Hyllinge
46 35 66 67120 75 38 49
www.av-cars.dk
viksi@indbakke.dk

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

fabis
Sunde og raccrypiske.
Ingen x-furver. .
Charlotte Bergqwst
43 52 18 21
www.fabis.dk

family's
+ Maine Coon. Alle farver.
Scueropdrær med hund.
Berit Sigersen
56 52 90 0 I, Sr.Hcddinge
sigersen@racekar.dk

Kville
Birgit og Palle Larsen
2300 København S
32 97 29 40
kville@post12.cele.dk
home12.inec. rele.dk/kville/

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

TiliaNova
Berte og John Lind
3650 Ølstykke
47 17 75 20
rilianova@tilianova.dk
www.tilianova.dk

Uldtotten
Kerry Christoffersen
3250 Gilleleje
48391058
kerry@uldcorren.dk

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

Betoruca
Chokolade og kanel sporrede.
Gurli Pedersen
Strandgade 5 a, 561 O Assens
64 713839/ 219395 86
medlem.jubii.dk/beconk..-i

Hindkjær's
Marianne og Lars Hindkjær
Ørsredsgadc 36
Sønderborg -74 42 58 82
m.1.hindkjaers@srofancr.dk
WWw.hindkjaers-ocicar.dk

Kisangani
Vibeke og Kurt Lind
Rescdavo] 26
2820 Gentofrl'.
39 76 09 03
vl·lind@1 o t9.1clc.dk
www.ki angani.dk

Polgara
Chokolackspottcck.
Sara H.K. I iclscn
4340 Tollo c
26 21 74 56
www.pobua.dk

Vinbæk
Choko - ort - blå og kanel.
Sonja\ inba:k
66 18 74 73
www.oci al .dk
vinbac:k@ hJ I. lk

Wata.mu's
hokolaJc og bm.:I . poncdc.

Gn.:rh · Hojga:ml Jensen
GG !7 37 08
, :iumu@gt:t2nu.dk
www.war;imu.dl·

Orientaler
Felc · Gr:it.a
Op !tær .if solv oo Bi olom oril'm.ilcrc.
:1 ebc:ch og Ok \m ·trup
~ JG <I 1 l

\\ww.fcle "far:1.dl,

Perser og Colourpoint
Anjela
Opdræc af solvkant:.
' njeb ,i.;g ·Ln r.dl
\\'\\W.anjel.1.dk
5-454612
40 86 46 10/ _Q 69 86 4

PersHelis
Silver og Goldc:n !>crscr/Exoti ·.
Sylvia og Allan Omrup
48 79 64 68
ourrup@tdcad·I.dk
www.per~d~lis.dk

Von Gortz
Chinch./Goldcn-PER/EXO.
Emilie Hørscrup
9530 Scøvring
Tlf/Fax 98 37 35 45
www.von-gorrz- :mery.dk

Ragdoll
Tu11enhoffcr·s

➔ BRJ. Ka:rli"t opdr.
i farwrn<: bla og bmnc.
Bentt:] !olm. 3700 Ronn ·
b1holm@: poruclcacl I.dk
\\f\\W.123 hjc·mm -~ick.dk/
k:mcri-cum:nhoffl-r

Siameser
Klinge l ov's

Ki oc ;\ fogt:m Ø,rt:rb, ·
lrtrax 64 82 I, -14

kimo@nypmt. lk
hom 6.im:uck.dk/o, tt::by/

Mi bch:win
Bl~. hrun og cho . m.. ker.
Li H ij ·n. g.ir I
s2:-o Hojbj ·rg
,'6 27 °1, JO
mi,bd1· in__dl·(, h,1tn1.Hl.Jk

Sibiris
, ·1cldn·,1:1rds

l\ :kr,..:11 (1~ :-. I ·klc- u~ I
. k ·h .rng,\ ·j 'Vi. ,'•JO) Ri k ,..,
2() (,') )() 'h

"\\'\\·.brt,:rim ·ldi;.1.1,d -,i ,iri, -.Jl·
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Annoncer
l / l side kr. 250,-
i /2 side kr. 150,-
Format A-, priser in l. mont. Send g.:rne en PJ?F, EPS d. \XIord-fil.
Konr.1kt Peter 1-lans<·n. Deadline 10. augusc 200)

Stewarder
Er m ·gtcl wlkomn · - konukt v 'n\i•,,l chc[ t ·w.ird CJr,l ·n L: s,cn
TIL:')' 26 90 50, c•mail: srew.trd@-jrrJ·.dk
Srew.1r kr honor"r · · med ec ud tilling,gcbyr , froko,l

Lo•·dag: Re, -s'"'ec1alsio v
Se,.::reoå

www.jyra''.d
Udstillingsgebyrer
Pr. k.ll kr. 2j'i,-
Kul 1. kr. .'00,-
Vel.ip m.. el ,lr,1. ·r. 75,-
rhl og opdr.t:l. k .
I kar..tkn·· i et dobb.btir kr. 3 5.-
l'r. k.n/1 uld mlf.ht<l kr. I,- -
Til ~:Jt; bur '· kuld
uden11'r c:dummd· · kr. ,--.-

Betaling af udstillingsgebyr
Betalingsfrist: 20. Jugu,t 200-.
Dt·r sbl btct:il ·s for alle lilm ·ldt · krn,· upEin i k.n.tlog-:r. L -lillin,'<;ebyr-:t
l ..:tales ntcmme,t med \'i :i/Dankc r \'i.t JY K, hjt·nrnw,ick. ;.,\Jer og .1

udstillere fr.1. ndrc· l.Juhb.:r. BctJ! · , i.i ~iro 5 0(, •- 09..mi.:ivc·, .11 hd( 61:t
la:kker for uclsiilling i Nrborg. ~ .
Ved l etaling p:i lt hrilling ·n op! rc1:1 ·, et t!. Jl'I' p:1 kr. l 0,- pr. k Il.

2 x 1 dages udstilling
Lørdag: Kat. I, III, IV & huskatte. Søndag: Kat. II

Inviterede dommere
jitka Kytlerova All Round Tjek i ·1

Kristina Raurio Kai. [ 1- [I + I Finbnd
Lone Borch Kar. lll +]V................... ..11111wk

Hannah Jensen Kar. I+ 11.. \,rige
Mario Orrino K:1t. I+!!... ialicn
Arie Grocnwcgcn All Round H llnnd
George Cherric All Round Holland
Fahio Brambilla Kat. II + III h.ili ·11

Annika Hogberg Kat. 11 l .mm.irk
Evi. ændringer kan ses på Jyrak's hjcmme,i<l<:
Tilmelding
Tilmeldingsblanke1 sendes direkcc: cil Pcn.-r I-lansen. Gr,e vangen l :23.
838 J Tilst. Medsend venligsc fr:mkc:ret svarkuvcrc ved tilmdding pr. po5r.
Onlinetilmelding
www.jyrak.dk under knappen 'Tilmelding".
Chc.ck venligs1 at du Rir en mai[ retur mc:d en kopi af din rilmelding. Drn□ ·
e~ dl!l kviucring for a1 du er tilmelde. Hvis du ikke: har denne himring og
dl~ kat ikke findes i karaloget. bliver den ikke bcdorm.
Tilmeldings- & afmeldingsfrist
IO. augLLq 2005
~;~:::[ding ~g ændr.in.ger. mcdd~[es skriftligt dier vi:i ~,ail til ud~riHing·le. ler

c:. Hansen, udsullmgJ}'rak@Jyrak.dk, som svarer ulb:1gc om a:11dr111gu1/
a,meldi11
Å

. gen a acceprcn:r.
bnmgstider

Dyrlægekontrol: Begge dage 07.00 - 08.30.

Publi.kum - I 0.00 - 17.00
Uclsulb.., - 07.00 - 18.00

JYRAK indbyder til International Racekatteudstilling
03.-04. september 2005 Nyborghallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg

SUA -Abyssinier & Somali
Eva Baden
Violinvej 9, Tangbjerg
3650 Ølstykke
Tlf.: 47 IO O 1 44
hrrp:/ /
hjem.get2net.dk/sua/velkommcn.htm

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

r & Orientaler-Klubben
Siamese
Inge Gesna
Percr Ipsens Alle 3.1, 1.51

2400 København NV
Tlf.: 38 19 41 62
www.hrrp:/ /home3. i net. tele.dk/lesiarnbc/

soklink.htm

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

Persian & Exotic Cat Society
Allan Ourrup
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

Europe-Klubben
Charlotte 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.mainecoonklubben.dk

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

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

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

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

Dansk Silver Katteklub
Ruth Brynnum
Søndervangen 60
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 Ol 75
www.silverkatten.dk

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

Bicolouren
Elsebeth Marhiesen
Åmosevej 77 A
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 91 86
elsebeth.nis@posr.tele.dk
www.bicolouren.dk

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

BB - Burmeser & British Shorthair
Helle Højbye
Skovlundevej 6, Seesr
6000 Kolding
Tlf.:76312019
www.bb-klubben.dk

Dyrlæge Christian Mogcnscn
Aalborg Dyrehospital
ru. 98 18 19 11
Dyrlæge Merte Ronn- Landbo

Dansk Siameser &Orientaler Ring
Trine Pilroft
Nygade 52
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 96 Ol
www.dso.dk

Specialklubber under Felis Danica

Ankara Kedi
Barbera S. Hasscnreufcl
Krusernynrevej 16
9400 Nørresundby
Tlf.: 98 17 95 09
www.ankarakedi.webbyen.dk

Varde Dyrehospital
Tlf.: 75 22 09 88

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

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

Fyn
Årslev Dyreklinik
Tlf.: 65 99 12 11

Mobil Dyreklinik
Tlf.: 45 81 02 33
Dyrlæge Ulrik \Xlt: trup

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

Frederiksberg Dyreklinik, Soro
Tlf.: 5 83 02 52
Dyrlæge Per Lar en

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

Sjælland
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Tlf: 35 28 28 2
Dyrlæg Karen Margrethe Pedersen
Dyrlæge Jorgen Kock

PKD Certificerede Dyrlæger.
cdcnna-vrue dyrlæger er certificerede til

scanning for PKD afDen Kgl. Veterinær- og
I .andbohojskolc.
Karten skal være mærket (chip eller t.uovering)
og der bl brug s en særlig aue, r, der er
udfa:rdjgcr ri! brug for rcsulr.ner. Re ulrarer
der indsendes ril Felis Danica - mærket PKD
: .mning - F lis Danica, v/Torn Hoj, Istedgade
132. 2.tv., 1650 Kobenhavn \, bliver 100%
fortroligt arkiv ret.
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Klagc>r ·kal v:cr· skrifrli0e og begrundeJ · og
sid V dh:gge. er ldagec:,ebyr p:\ kr. _~o.- p:i
che k eller postanvisning.
Man bedes erindre, ar der for de A ·sre a.ger
vil være en foræld e frist p:1. ro år.
Di iciplinærnævner kan kun behandle kriftlige
klager og der er vigtigt for klagens behandling,
ar parternes indlæg er dokumcnrercr, ligelede
skrifdigr.

Kuvecren ma;rke ·:
"Di ·iciplin,t'rnævn..

Tom Hoj
Istedgade U2, 2.tv.
1650 Kobenha,•n

Fel.is Danic 's Disiplinxr: ~~1

Di iplina:rnærn r er .ibent for alle.
Khg ·rover medlemrncr .ifl lubbtr tmd-:r l' ,li~
Dani ·a sbl ·endes ri!:

ar~llll"'n r•glcr
Kun .tkt din !du) for opl}sni ~-.:rom br.rn
L.l'n T ·gi •r 00, ·jle lr.ing..
Fdi" O.rni .t's! :1r.1m;n1.:b~ wnm ·l,:r er ,·d t

r.:,·id..:r·r d .. ju11i 200-1. ug k:rn ,e p.1 F li.·
Da11i -:i". hjt'rnm ·side\\wwJeli,d1n! ·.1.t!k

BS! Prhsugni1 g:.:r pr. l. juli 2005.

Pri er (ind. moms)
Regi tr :ring af I-Lild:
0-3 m ir. kr. l -5.-
3-6 mdr kr. 250.-
6-10 mdr kr. ,00.-

Betaling afstamtavler.
Betaling ,endes :ilri<l til e en 1-lubs k ,erc:r.
JYRAK. Kancklubb n og R.1 el.anen har
forudberaling a, alle ydc:lscr.
Ved betaling amtidig cd bc tilling,
med endes da check dl r kopi af gi o- ·.I r
b:!llkindb raling.
Alle yde! ·r, d -r ik ·c e · bu:t!r forud. ,end pr.
·ft 'rkrav rn · I t ·1 pedirion geb;r.

Der er en cbpedicionstid pa mak<imum 3 mdr.

lrn1 on. '·opi wma1 le kr. l ~0.-
1 • ndringcr i ~,.1mca, le
(1,011, fir ·-, 11)1. inJLt·gl. ,r. l 00,-

Tr:rn ·ler, in,-!. "i. f,n., .1mt.nk !-.r. !00.-
lndfot,·l l· .1L I fo1 hu,!
..:fter re0i,lr :ri 1g k:. l )0,-

1 h,c, •I · aLd,forbuJ lr .100,-
,l,1mn.1, 11.. kr. ';50,-
J p.:, irion,~,,·b} r kr.

TomHoj
Istedgade 132, 2.tv.
I 650 Kobenhavn V

Avlsriidet
Feli Danica's avlsr:id kan konca.lw: via Felis
Danica's sekrerær:

En 8 generationers . tamtavle: kan ud redes
s5.fremr Fclis Danica_., stambog indeholder
dis c oply ningcr. Information 01 dette bør
indhentL·· for evr. aftaler lan-s med tn kober

ord Amerika
Nærmere oply ninger hm fos ho egen dubs
sramb gs ·c:krecær.

:ir d r c:r udstede tran fer p.1 en kat, kan
d<:r dan ke rambogsnumrn ·r ikke Ll'ngen.:
anvendes.
Annuller~ kober og btc ·11 ig 'Il on. kc, oprag,t
i der dan kc regi r ·r, Id rramfcr .s.irm t.umavl ,
ind ende ril egen r.tmbog s -1-rc:ra.:r. fur
·tJnHJvl ·n k:m anv ndc ved 1;unbog,Coring
i D:inm.irk.

K tten~ n::ivn og rambogsnummc:r
Kob res navn og a<lr~ e

Eksport

Ved overforel c af kar til en anden organisation
end Fcli DanicaSKALdcransøgesorn tran fer
der bcscilles gennem ·gen 5tambog, ekr ia::r.
følgcndc: skal oplyses:

Import
H:ir du kobr ·n k. ri u<lhnd 't. ·bl ~rarntavh:n
m·crfor ril damk st:imr.tvle, for du I ,lll brug.
katt ·n i avl og ud rill <l ·n.
D<.'n uden!. ndsk • r. mtavle . ,li 1t tr:rn~frr
frasælg·r Ln S'nJcrilL:a'nklub·
sramboo.;-d;:rcrær. Der bt:tal ·· for l'll ·umu :I·
0-3 mdr. Er k:men kobr i Li A eller er .rnd ·t
land uden for FIF-' regi, ·bl den u lenlanJ kc
sramr:l\'lt' ,·ær·,. t:rLih. ,n.-r·· dvs. ud;tdr arder
paga:ldt'nde L111d. hovedoro.inisarion.
tamravler ud l dr :if"opdrxrt ·ren anerkende·

ild,e. En 3. ocn 'r:1tionssr:1mravlt' er nol, men
øn k s den '. gcne1~1rion pAforr d n danske
sramravlc, kal dt'n udenland kc sr.umavk
indeholde 4. gener:irioncr.
Srarnravb fra kh1bb,r der ikke er m ·Jlem af
fire-dog med und ragelse afGCCE FA oc,
TICA- kan ikke automatisk overføre-. Hver
cnkelr sr:101tavle sb.l for r godkemlcs af Fclis
Oanica's avlsrad, amt i tvivl riJ :dele de·ud n
af Felis Dani a's forrt'tning uddg.
Kane fra klubber der ilde er medlem af F!Fe
kan ikke udstilles for m.mravlen er goc!kendr
afavlsråder.

Husk at medsende frankeret svarkuvert.
Såfremt der ikke medsendes frankeret
svarkuvert vil rerurforsendelsen ske pr. efter
krav. Hardu ikke er titelblad, medsendes kopi
afstamtavlen.
Diplomer/cerifikater der ikke har påføre
dommerens n:ivn, skal dokumenteres ved ar
vedlægge kopi afbedømelsen. det kan specielt
forekomme i de tidligere øsrlande. Mangler
der dato og sted noter da venligst også dette.

Annullering af stamtavler
Dør din kat, indsendes sramravlen til FelisD . ,
anicas srambogsfører, hvorefter stamtavlen

annulleres, Du vil modtage stamtavlen retur
med •pastempler annulleret.
Husk ·it . d . d fr· me sen e ankeret svarkuvert.

Annika Hogberg
Røjlehaven 52
2630 Tåstrup

Påføring af titler
Ved opnåelse afen tirre!, skal den regimes hos
Felis Danica.
Kun BIVeller højere placering hos kil Linger og
ungdyr same CAC, CAP eller højere placering
hos voksne katte kan påføres.
Forfædres tider påføres automatisk afl<0m
mer.
Senere erhvervede tider kan påføres afkommet
ved udskrift af nyt indlæg.
Husk derfor at fa registret rider i god rid for
rekvisition på stamtavler. Indsend rirelblad
samt kopi af diplomer til:

Opdræt afhvide katte
Inden en hvid kat første gang anvendes i avl,
skal den chipmærkes eller øretatoveres og have
udført en høreprøve hos autoriserer dyrlæge.
Første gang der søges stamtavler skal arresten
medsendes.
Dyrlægeattesten skal indeholde: Kattens navn,
srambogsnummer, chip- eller raroverins
numrner, samt høreprøvens resultat.

mdr. skal farveændringen fonages af
over 10 • d ·11·er som ovennævnt pa en u sn 111g
en dornm . ' I 'd

af F lis Damcas av sra ..
eller e

Avlsforbud
• ling "må ikke bruges til avl" påføresPasternp 1

. • der sker i forbindelse med udstedelsegrans nar
af Vie Når først stamtavlen er udskrevetst:unta ·

d mod et gebyr påføres Avlforbude.kan en
Dette avlsforbud kan kun ophæves ved
skriftlig anmodning fra den person, der har
anmoder om avlsforbuder.

Farveændring
Er katten registrer med forkert farve, kan den
farveændres efter udtalelse fra en dommer
med kompetence i den kategori som karren
tilhører.
Har karren endnu ikke opnået en titel kan
den farveændres administrativt på skriftlig
anmodning fra kanens opdrætter. Er karren

Kønsskifte
Er killingen forkert kønsbestemt sendes
stamtavlen ri! egen srambogssekrerær og der
betales for ny stamtavle.

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

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

Overdragelsesaftaler
Alle aftaler om overdragelse af kar eller
brug af avlsrjensre skal i følge FIFe og Felis
Danica's regler foretages skrifrligr.Afralen
skal udfærdiges inden kanen overdrages eller
avlstjeneste benyttes,

Hele kuldet skal stambogsføres på en gang
og inden kuldet er fyldt IO måneder. Fra 3
måneder stiger prisen gradvist, og Felis Danica
anbefaler, at srambogsføre inden kuldet er
fyldr 3 mdr.
Parringsatresren skal være underskrevet afbåde
hankarreejeren og hurikarteejeren. Parrings
arrest og stamravlerekvisition må ikke klippes
over.
Har en hunkat ro ejeremed hvert sit starnnavn,
skal begge ejere underskrive stamtavle
rekvisitionen.
Stamtavlen skal medfølge hver gang, du
overdrager en killing, ungdyr eller voksen kat,
uanset om der er tale om salg eller gave.
Første gang en han- og hunkat bliver forældre,
skal der sammen med stamtavlerekvisitionen,
medsendes navlebrok attest for begge forældre,
der samme gælder attest vedr. hvide kane om
de er hørende. Hankarten skal endvidere have
en attest på normal og korrektplaceret testikler
(kryprorchidartest).
Der kan ikke udstedes stamtavle til karre over
10 mdr.

Stamtavler
Parringsarresr og srarnravlerekvisirion fås
gennem egen klubs srambogssekretær eller på
Felis Danicas hjemmeside www.felisdanica.
dk. I enkelte klubber kan der ansøges om
stamtavler on-line.
Karrens navn må højest bestå af35 anslag med
starnnavn ind. mellemrum og specialregn.

Stamnavn
Blanker til ansogning om srarnnavn Bis hos
egen klubs srambogssekretær eller på Felis
Danicas hjemmeside, www.felisdanica.dk.
I Danmark starter alle n) e sramnavne med
DK. Der skal indsendes mindst 3 forslag.
Sramn.ivne må højest bestå af 15 regn ind.
mellemrum. men excl. DK. Der kan gå op til
2 mdr. inden du far svar. Betaling for sramnavn
skal ske ved besrillingen.
Sramnav ner er personlig ejendomog er gyldigr
i 30 :ir efter der sidst var i brug.
ramnavner kan efter ejerens ded overtages
af en direkte arving. Dette meddeles Felis
Danica. Hvis ingen ønsker ar videreføre
stamnavner, slettes der efter 20 år.
Er srarnnavn kan slettes, hvis ejeren ikke
ønsker ar opdrætte mere.
Er sletter sramnavn kan først bruges igen
20 år efter der sidst var i brug. Friragelse for
starnnavn kan &si tilfælde af, at du kun ønsker
ar opdrætte er kuld. Killingerne vil så kun fa
er navn samt en evt. furveberegnelse.

Reder for F1 F
R gier for Felis Danica
Opdræt og regisrreringsreglcr
Udsrilling (ind- og udland)
Rammer for avlsrådets arbejde.
Stamnavn
Parringsarresr
Standardaftaler (kebskonrrakr)
Karanræncregler

Starnbogsforer
Felis Danica har en srarnbogsferer, som
udfærdiger starnravler for hele Danmark.
HH·r hovedklub har en eller flere stambogs
. ekrerærer,
Al henvende! e vedrørende starnnavne og
stamtavler sker til egen klubs stambog ckrecær.
Priser kan læses under betaling.

Hjemmesiden
P.i Fclis Dani is hjcmml.'l>idc:www.lelisdanica.
dk finder du mange nyttige oplysninger. Kig
p.i hjcmm siden inden du konrakrer klubben
- du vil som oftest finde svar pa dit sporgsmål,
Du kan bl.a. downloadc:
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Litauen (LTI
Lithuanian Felinology Association Buba. te
- LFA Bubaste
Sv. ntrudos 46
LT-1000 K. unas

Liechtenstein (FL)
Ari tocat
Gapom 3➔
FL-949 Tri~s ·n
1d: ,.423 92183
F.1x: +'12. 9 .3454
Pre.: 1\!rs. G. (;rob
ecr: ~'lrs. G. ZurCTii.h

grob.gina, blu -win. h

Letland (L )
Cat. ·anciers Jubh ,\~ o-ialio 1 - ~F ,
\

.• I 1 . 7·1/ ] ;J/1)3. DU \',!ri, _1,

L\' - 10'10 Rig.1
Td: +.'-:-1 72!20"
F.:x: +VI 722-180-i
cfuiæ ·f ,1.h·
\\'\\ \\". C C:l.h
Pn.. -: :\ fr:-. Llima \1~;;111,

Se r: .\lr. ZigurJ, l oni,
:-vtrs. Hl "1ib:1 l J.pimb
laima.v . rru ,,, ·ka.lv '' L :1ib.dapin ·l
Ti·l/Fax: ➔:37 I -722,1804

Italien (1)
Associazionc 'az.ionalc Felina Italiana
ANFI
Via Groppello 12
I-!01381urin
Te!: +390 11 43-'1i6_7
F x: .,._,90 11 43.32479
Pr-:s: :\lir. . f. Orrino

· r: . 1lr. D. Domancich
m 1rangoni.cri,t i.1na@' i0Ut
w, w.:infi ,tli,1.ir

Brinirzki ·t.

IL-Ri hon-L::Zion 75239
Te!: +972 3 964789_
Fax: +97125632111
Pres: Dr. Lena Pn.:iskr
I ·na99@imc1 ner-uhav.m:r

Kroatien (HR)
S:iv.:-1. F0linolo khi D USl,l\:l I·Ir.abk·
Vinosrad, a _.l

! I R-7..aor -b l 00\10
rd: dS- l .'.,61 l:•;
Lx: ➔ _,8 - 1 _- .,c,:i l S'J
Pr"~: ,\fr~. V. Rizn.1r-Rt,ct·..:
, rirn:ue 11 ·r.hr
,·<.:er: . lr~. t\. I Ulf c I !mis:

Israel (IL)
lsraeli Cat Association - .Nvlll

Island (IS) , ,
Kynjaketcir, lrnrraræktarfelag Islands - KK1
Laugawegi l 05
IS- I 05 Rqkjavik
Tel: +3-4 588 0304
Fax: +35 588 0304 .
Pres: Mr. Marreinn Tryggva ·on,1;'.u ·en
V. . 'fs Helga Ands~ domr1ce pres" iv • o

I . k rt'1r@1kyn·1akertir.is.;.ynJa e
www.k")'njakerrir.is

Iundikat
Kerksrraar l 2
Nl.-964 GRMuncendm1
T·!: +. 1 5986 2733-
Fax: +31 59 G 27 49
Pres: Mr~. P.iub v.in dt: \'Vijng.ian
Seer: Mr:. . Tjeer I ma
show@mundikar.nl
www.rnun<lik:tr.nl

F-75012 Paris
Tcl: +33 I 46282609
Fax: +33 I 43424309
Pres: Mrs. Ly~iane Chadlard
Seer: Mrs. S. Arelli
w,vw.ITTelint.:.corn

Hviderusland (BY)
Fclinolog
Logoj •ki rrakr, 39-1-327
BY-2-0090 Min k
1el/Fax: +375 172619768
Pres: Dr. S. Sroljarova

Holland (NL)
Felikac
Mir'straat l_
N -132 J r\lmcrc
le!: +3136537912
Pr · : .\,Ir. Y br.1ncl G j.1ltc:ma
Seer: i'vlr;. Lonn -ke v,111 1-bs·clt
info(?t~li ar. om
w,, v.f.,]ik· r.nl

Grækenland (GR)
Feline Federation ofGreecc
Polykkous 2
GR-11636 Arh ·ns
1el: +30 2 109021302
Fax: +30 2 109011038
Pres: Dr. A. Ka ramoniri5
Seer: Mr. Friderikos Srrech:r
friderikos.srrcch-r@si ·men . om
www.ffgr.org/rn

Frankrig (F)
Federation Feline Francaise - FFF
75 Rue Claude Decaen

Finland (FIN)
Suomen Kissaliino ry - SRK
Inkilanmaenkatu 23 B 23
FIN-70340 Kuopio
Tel: +358 17 26199878
Pres: Mrs. A. Paloluoma-Sundholm
Seer: Ms. T. Rasiinen
sihteeri@kissaliitto.fi
www.kissaliirro.fi

Estland (EE)
Felix
Oismae 73-29
EE-13515 Tallinn
Te!: +372 2 556926
Tel/Fax: +372 6709747
Pres: Miss J. Truusa
Seer: Ms, 0, Komissarova
laima@hot.ee
www.felixclub.ee

England (UK} - Fordobig medl.

Felis Britannica
Office 0f the General Secrerary
4 Bognor Drive
Herne Bay
UK-Kent, CT6 8QP
Te!: +44 1227 370410
Secretary: Mrs. Helen Andrews
helen@abfababys.co.uk

Brasilien (BR)
F derapo Felina Bras ileira - FFB
R:a Mafalda, 1033 - Ch. Belenzinho
BR-03377-010 - Såo Paulo
Te!: +55 11 61054683
Pres: Mr. Fabio Lasalvia
fabiolasalvia@uol.com.br

entlna (ARG)
Arg . . Felina Argentina - AFAAsoc1ac10n .

B · I ano 2694, l 00 p1so, ap. CAv. egr ,
ARG- I 096 Buenos Aires

1/F . +54 11 49431305Te ax: .
Ms Amalia PeiranoPres: · .
M Maria Ines BianchiSeer: s.
c lina arg@ciudad.com,arasoc_re 1 -
-Sl-argentina.com.arwww.,u,

Betaling
Betaling sker altid ri! den arrangerende klub.
Betaling kan normalt ske på udstillingen mod
gebyr. For alle katte opført i kataloger er ejeren
forpligtet til at betale udstillingsgebyr.

Udstillingspriser ind. moms
Pr. Kar. , . , kr. 235,-
Pr. Huskat. , kr. 235,-
Kuld kr. 300,-
Veteran, pensionist hvis de også
dømmes i deres respektive klasser, . kr, 75,-
Avls- og opdræts klasse , kr. 75,-
Avlskåring , . , kr. 75,-
Farvebedømmelse
(meddelelse ved tilmeldingen) ....kr, I 00,-

OBS! Prisstigninger pr. I. juli 2005.

Vaccinationer
Karte, der udstilles i Danmark og i udlandet,
skal være vaccineret mod karresyge og katte
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 tid, enten hos
din dyrlæge eller i Fødevaredirektoratet (33 95
60 00). Du kan ligeledes finde informationerne
på Fødevaredirektoratets hjemmeside: WW\'-1.

foededlrektorarer.dk

Udland
Tilmeldingsblanketter ri! udenlandske_ udstil
linger rekvireres hos og returneres ni egen
klubs udstillingssekrerær udland.
D b ful at fremsende kopi af tilmeldingener an e., es
direkte til den arrangerende klub.
Udstillingsgebyrer skal betales direkte til den

de Udenlandske klub og ikke tilarrangeren
egen klub. . .
B I·. kan ske med international giro-eta mgen ·
indbetalingskort, eller med de lyserøde
, . k t hvis man har postgirokonto.g1renngs or - · .
Der kan desuden også betales via netbank.
Nogle udenlandske klubber har samme
ordning som den i Danmark, hvor man
mod er gebyr kan betale ved indrjek på selve
udstillingsdagen.

Ønsker du at købe en af de øvrige FIFc-

k k d k er de, kr J 50 - som betales forud,0 ar er ost · · '
hvorefter kokarden bestilles hjem.
Kokarder: EC, EP grads. GIC, GIP, IC, IP
kr. 150,-

- Kun katte med halsnummer bliver
bedornr.
Afvises en kar i dyrlægekonrrollcn,
skal alle kane fra samme ejer
hjemtages.

- Kaue udstilles på udstillerens eger
ansvar og bedes venligst transporteret i
lukker transportkasse til udstillingen.

- Ingen kar må forlade udstillingen før
der officielle lukkeridspunkt,

- Kattens kløer skal være klippede, for
karren ankommer til udstillingen.
Hvide karre skal fremvise høre
certifikat.

- Dommerens afgørelse er inappelabel.

- Der er forbudt ar dryppe kanens øjne
med det formål ar fa kanens øjne ri! at
virke større.

- Killinger og ungdyr med klippede
tænder ikke kan opnå Excellent.

- Vandskål, grusbakke, burgardiner
rn.v, skal medbringes. Grus forefindes
på udstillingen.

Burmål:
Enkelt: 75 x 60 x 60 cm
Dobbelt: 150 x 60 x 60 cm

FIFe-kokarder
Opnår din kat titlen Europa Champion
el. Premier far du en gratis FIFe kokarde.
Medbring de foregående 8 CACE/CAPE
certifikater.

Praktiske oplysninger ved udstilling
Felis Danicas samt FIFe ·s udstillingsregler er
gæld nde.
Bekræftelse pa tilmelding sendes til udstillerne
senest 14 dage før udstillingen.
Modiager du ikke bekræftelsen, kontaktes
arrangerende klubs udstillingssekretær, Husk
ar vedlægge en frankeret svarkuvert.

Indland
Tilmelding blanket rekvireres ho den
arranæercnde klubs udstillingssekretærl:)

0o endes til den arrangerende klub.l:)

Tilmcldingsblankerrer kan også downloades
fra Felis Danicas hjemmeside; wwwfelisdanica,
dk os fra hovedklubbanes hjemmesider.t,

Oply runger om udstillinger fas ligeledes hos
den arrangerende klubs udstillingssekretær.
Sidste tilmeldingsfrist til udsrillinger varier
(ca.2-4 uger for). Spørg den arrangerende
klub.

·'
1 rilmeldine til ud. rillinzer i Danmark ·k ·rt\l b b

til den .ur.mg rend klub men. tilmelding
til udstillinger i udlandet sker gennem egen
klub.
Klubberne har rypi ·k en ud rillingssekrerær
indland og 'n anden til udland. Kontakt
d -rfor den "rigtige" ud rilling sekrær,
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luxrmbourg (L)
1.w Cat Club - LCC
B.P. _o
1-201 l.uxcrnboura
ra. +_ 2 ri .:;69
FJx: .. _ 52 26J- W 0
Pi, :: Mrs \ I. F. Pohl
TI: +352 .r1 69
Seer: \ Ir. \ I. ·crr.1
w bpla/a.pt.lu/luxcar/

Maia~ ia (MAL)
Kelab Kucing Malaysia - MCC
Lor 1271B
jalan 'ung i karnar Kajang
:,.. 1.AL-4300 dangor Darul Ehsan
Td/hx: +60 3 87366408
Pres: \ Ir. J. ham
S r: Mr. Ro ly Jonoh
Karlrus h@rm.nec.my

Mexico (MEX)
Asociacion Felinofila Mexicana A.C. -
AFEMEX
Cero del Otare 20 Col R de Terreros
.MEX-043 IO Mexico D.F.
Tel: +52 5 6875619
Tel/F:i.x: +52 5 5543575
Pres: Dr. M. A.. Sierra
ecr: M . L. A. Ordonez
msierrab@hormail.com
hrrp://mx.geociries.com/afemex/

Norge (N)
orske Rasekartklubbers Riksforbund -
RR

Cappelensgate 13
-30 I 5 Drammen

or:
PB I 059 - Bragernes
N-300 I Drammen
Td: +4 32898200
Tel: +47 32896923
Fax: +47 32896925
Pres: Mr. Johnny Skjolås
·ecr: Mrs. J. Lund
nrrf@online.no
www.nrr.no

Portugal (P)
Clube Porcugues de Felinicultura
Rua Faria de Vasconcellos N. 4 r/c Dl"
P-1900-207 Lisboa
Tel/Fax: +3512 1 8470664
Pres: Mr. Joåo da Silva
jonoronha40@hormail.com
www.cpfdiniculrura.wcb.pr
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Rusland (RUS)
Tue All-Russian Cat Club Association -
ARCCA
Box 3715
RUS-350089 Krusnoder
Td/fax: +7861 2614573
Pres: 1'1r. Vladimir Sidorov
Tcl: +7 812 1358897
President@FIFc.ru
Seer: Mr. Boris Lupan
GenSec@FIFe.ru
www.FIFc.ru

Schweiz(CH)
Federation Feline Helvetique - FFH
Biinracher 22
CH-5626 Hermetschwil-Staffeln
Tel: +4 1 56 641061 1
Fax: +41 5606410614
Pres: 1r. Alfred Winieh
a.wittieh@ffh.eh
Seer: Mrs. EvaWieland-Schilla
wieland-sehilla@bluewin.eh
www.ffh.eh

Slovakiet (SK)
Slovensky zvåz chovarel'ov
Krizha 44
SK-82476 Bratislava 2
Te!: +421 2555705034
Fax: +421 377721039
Pres: Dr. Sonå Ivankova
Tel/fax: +421377721039
snowblindness@sronline.sk
Vice Pres: Ing. Anna Hradickå
Tel. +421 903901560
ahr@pobox.sk
Sec: Dr. Viera Nipcova
Tel. +421 2 55575034
szeh.seerecariat@stonline.sk
www.maeicka.sk

Slovenien (SI)
Zveza felinoloskih drustev Slovenije -
ZFDS
Gasilska 2
SI-3000 Celje
Tel/Fax: +386 3 5452052
Seer: Mr. M. Rumpf

Spanien (E)
Asociaeion Felina Espanola - ASFE
P.O. Box No. 2080
E-1 5080 A Caruna
Tel: +34 981631785
Fax: +34 981130713
Pres: Mr. Juan J. Alvarex
Seer: Mr. Francisco Corrizas

ecretariaasfc@yahoo.es
hnp:/ /asfc.ner

Sverige (S)
Sveriges Kartklubbars Riksforbund -
SVERAK
Åsbogaran 33
5-50456 Borås
Tel: +46 33 101565
Fax: +46 33 100899
Pres: Ms. A. Sjodin
Fax: +46 31 921096
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Tjekkiet (CZ)
Cesky Svaz Chovatelu
Maskova 3
CZ-18253 Praha 8
Tel: +420 2 84683440
Fax: +420 2 84681451
a1ice.kocky@volny.cz
Pres: Ing. B. Mahelka
mahelka@koekybrno.cz
Seer: Mrs. A. Simkova
seketariar@sehk.cz
www.sehk.cz/sehk

Tyskland (D)
1. Deutseher Edelkatzenziichter-Verband e.
V. - 1. DEKZV e.V.
Berliner Srrasse 13
D-35614 Asslar
Tel: +49 6441 8479
Fax: +49 6441 87413
Pres: Mrs. W. Sartler
dekzv@r-online.de
vvww.dekzv.de

Ukraine (UA)
Ukrainian Felinology Association
Box 112
UA-01030 Kyiv
Pres: Mr. Vadym Severyn
Tel: +380 442352662
Fax: +380 442342874
velescar@ukr.net
Seer: Mrs. Irina Vybranecs
bicov@inbox.ru

Ungarn (H)
MagyarMacskabaratok es Tenyesztok
Orszagos Egyesulere - MMOE
Rozsa Srr. 64
H-1064 Budapest
Tel/Fax: +36 I 3110836

Serbien & Montenegro (YU)

y11~0,!.1vicn)
(lidligrrr Association Belgrade - FDB
felinology

. canioova 12Bu1or
YU-1 I 000 Belgrade
Tel: +381 113186822 _ . . .

Olga Maksimov1e Mihajlovic,
Pres: Dr.
oVM .

Mrs Una Srankov1c
Sec: ·
una I 980@euner.yu

Østrig (A) .. ..
l(Jub der I(acr.enfreunde Osterreichs - KI<O
Casrellezgasse 8/ l
A-1020 Wien
Tel: +43 1 2147860
Fax: +43 1 2 I 20697
Pres: Ing. K. Preiss
Seer: Mrs. Monika Peikert

0ffice@kkoe.org
www.kkoe.org

OscerreichischerVerband filr die Zueht und
Haltung von Edelkatzen - OVEK
Liechcensteinscrasse 126
A-1090 Wien
Tel: +43 1 3196423
Fax: +43 I 3106540
Pres: Mr. H. Steinhauser
herberr.stcinhauser@ehello.at
www.oevek.ar

Klubber som er under
pratonage(optagclsc) i FlFe.

Bulgaria (BG)
Nacionalna Fedcracia po Fel· I .• • 1110 001a -NF~ b

65, Kozlo<luy Srr.
1202 - ofia, Bulgari,1
'kl: +359 2 83 l0649
Prt.'.. : Mr.• l"amclia Bo: ,ilk01·a
Vice Pres.: Mr. !vank Gerasimova
Inr. · er.: • 1r. 1-1 risro imconov
nfft:@abv.bg

Cypern (CY)
Pancyprian Cat Association
l~O. Box 2658
CY- 1640 :'Jico ia
Td: +357 99 03-42
Td: +357 227 776
Pr<:!>: M r ..\Ib.ry G ·oroi u. 0

m g..:orgc@:cyrJncr.com.ey
Malta (:tv LT)
av:rnn:1h.
Triq ir Torri r.t K ·nun.1
Nadur, NOR 102
Gorn. i\ I. tr.1
Td: +3-G _1-6 38-2
Fax:·•:J56215- l--l90
Prt: i<lt:nt: .'v1r. ndrew Borg C:irJona

Secrt:tary: Ms . 'adin · CachiJ
kacman @orbiu1et.ml

Asoeiaria Felina Romana - AFR
Str. Wiring nr. 22
Ap. 22, c:: tor I
RO-Buchare~t
Td: +40 216370214
Fax: +40 214109858
Pres: Dr. Dan Voi u
fclinaromana@-xn · .ro
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April
1-2 Arlm
22-23 Kolding

Marts
5

KAITF.KL l3!3E ..

November

6 Tasrrup DARAK
Tåstrup Idræts Haller
Parkvcj 78. 2630 Tæ rrup

19-20 Hjallerup (2 ccrr.) JYRAK
Hjallerup klrærsccnri.:r
ldrærs Alk 1, 9. 20 Hjall -rup

December

4 Kobenhavn (National)
Remi en RACEl ATI'Et

2006
Januar
28-29 Kog'

JYRAK

RACEKATTEN25

Oktober
22-23 Horsens/Lund KATTEKLUBBEN

Lund Hallen, Skolevej 9, Lund
8700 Horsens
Special Show for Birma

Kommende ud
i D~-m
August
7 København/Dragør DARAK

Hollænderhallen, Halvejen 3
2791 Dragør, Tlf.: 32 89 04 50

September
3-4 Nyborg

Nyborghallerne, Halvej I
5800 Nyborg
Lolland-Falster

HR

FIN
NL
cz

LV
N
s

DK
A
D
s

A
cz
HR

Nl
D
N
D
D

FIN
PL

I
F
F
F
p

RUS
SK
YO
GB

D
F
F
N
Pl
s

DK
GB

I
BG
DK
CH
A
F
F
N

RUS
s

December
3/4 Ried/Innkreis"' (2 cert.)

Olomouc (2 cerr.)
Zagreb (2 cerr.)
Pierra Ligura"' (2 cerr.)
Riga"' (2 cert.)
Oslo"' (2 cerr.)
Stockholm (2 cerr.)

4 København* National
10/ l l Graz (2 cerr.)

Albsradt"' (2 cerr.)
Goteborg* ( 2 cerr."')
Tampere"'
Wi1111er Show lordag og
Drive in Show s011dag

11 Groningen
17/18 Prag

Vicenza" (2 cerr.)
Cakovcc (2 cerr.)

November
5/6 Bunde"' (2 ccrr.)

Lyon (2 ccrr.)
Monaco (2 cerr.)
Oslo* (2 cerr.)
Lodz" (2 cerr.)
Stockholm

6 Tåstrup*
Banbury"' Winner Show

12/13 Biella WORLDSHOW
19/20 Sofia"' (2 cerr.)

Hjallerup* (2 cert.)
Basel"" (2 cerr.)
Linz"" (2 cerr.)
Nice (2 cert.)
Nanres (2 cerr.)
Skien ( 1 cert.)
Sr. Petersborg (2 cerr.)
Stockholm"' (2 cerr.)

20 Nieuwegein/Urrechr"'
All caregories+ special SBI

25 Srurrgarr"'
26 Stavanger
26/27 Sturrgart"'

Celle"' (2 cerr.)
Turku"' (2 cerr.)
Poznan (2 cerr.)
Saronno (2 cerr.)
Lyon
Steder endnu ikke fastlagt.
Carcassonne (2 cert.)
Vila Franca Xira (2 cerr.)
St. Petersborg (2 cert.)
Nirra (2 cerr.)
Belgrade (2 cert.)

27 Swanley

30-31 Casalpalocco (2 cerr.)

F
N

s
NL
cz

PL
s
SI

FIN
Cl
A

F
FIN

I
LT

RUS
s
s
D
IS
N
F

GB

Menton (2 cerr.)
Vest-fold (2 cert.)

Paris
Porvoo'"' (2 cerr.)
Firenze (2 cert.)
Yilnius'"' (2 cert.)
Krasnodar (2 cerr.)
Svenljunga (2 cerr.)
Srockholm"'
Dresden"' (2 cert.)
Kopavogur"' (2 cert.)
Scavanger"" (2 cert.)
Nabonne (2 cerr.)
Salisbury"

Lausanne -Animalia CH
Horsens"' Katteklubben
Roanne - Spec.Show NFO F
Maidstone (2 cert.) GB
Spec.ShowABYISOM

GktøBeJ"--------------
1-2 Libcrec (2 cerr.) CZ

Kirchenberg• (2 cert.) CH
Ville Franche
s/Saone (2 cert.) F

Hassleholm (2 cerr.) S
Borlange· (2 x 1 dag) S

25 Nykobing E'"' Racekatten

8-9

10-11 Jindrichuv Hardec (2 cerr.) CZ
Buenos Aircs (2 cerr.) ARG
A. slar" (2 cerr.) D
Riga• (2 ccrr.) LV
Goteborg· S
Odcssa (2 ccri.) UKR

17-18 Kuopio• (2 cerr.) FIN
Rijcka (2 ccrr.) HR
Orvicro" (2 cerr.)
Bratislava (2 cerr.) SK
Kufsrein ... (2 cerr.) A
Bergen· (2 ccrr.) N
Linkoping" (2 x 1 dag) S

18 Sciedam" NL
Haywards Hearh" GB
Spec. ShowMCO

24-25 Kufsrein/Ebbs" (2 cerr.) A

Warszawa XN (2 cerr.)
Skovde~ (2 dages udsr.)
Celie" (2 cerr.)

29-30 Helsinki (2 cm.)
29 Brno
30-31 Wien-Oberlaa

9
15-16 Osrrava (2 cerr.) CZ

Tallin"' (2 cerr.) EST
Decizes F
Frederikstad"' (2 cerr.) N
Milano (2 cert.)
Norrkoping

16 Breda"'
22-23 Pardubice (2 cert.)

CH
JYRAK

I
PL
s
s

N
s

PL
DARAK

D
EST
GB
N
s

Cl
FIN
N
s
A
F
s

FI
D
N
s

CH
cz
N
s
F

GB
D
PL
s

Cl
FIN

A
N

JYRAK
ARG
cz

F

Trondhelm" (2 cert.)
Upp aJa• (2 x l dag)
Torun" (2 cert.)

7 Dcagor
I 3-14 Flen burg· (2 cerr.)

Tallin• (2 cerr.)

August
6-7

66

Worrhing•
Kristiansand" (2 cert.)
Varberg" (2 cerr.)

20-21 Usti nad Labern" (2 cerr.)
Vanraa" (2 cerr.)
Bergen" (2 cerr.)
Vasteras (2 cerr.)

27-28 Tdfs' (2 x l dag)
Vienne
Borås, Scan.Winner Show

Juni
25-26 Kruså" (2 cerr.)

Bu .nos ires 2 cen.)
\ alricc (2 cert.)
Andorra (2 ccrr.)
Trom.o(2c rr.)

Arcndal" (2 ccrr.)
juli
2-3 Oulu" (2.ccn.)

Ri lefdd" (2 ccrr.)
Kristian und • (2 ert.)
Kul tad" (2 cen.)
Zug· (2 cerr.)

9 D in (Narional)
9-10 Honfos (2 cerr.)

Gavle· (2 x 1 dag)
Andorra la Viellc (2.cerr.)

1:- Bri rol '
23-24 " eil arn Rhein" (2 cert.)

Sopor" (2 cerr.)
to kholrn" (2.cerr.)

30 Prag (National)
30-31 Hel inki" (2 cerr.)

Oberwarr" (2 cerr.)
Por grunn (2 cerr.)

September
3-4 : 'euchåtel (2 cert.)

Nyborg' (2 x I dag)
Modena" (2 cerr.)
Wroclaw (2 cert.)
Hel ingborg (2 cert.)
Pirea" (2 cen.)

10 Drammen'



Har gennemsniuig omknng 8.000 k-.adrarme er, nvor den kan b e sin
energi 1 4 li/ 8 timer om dagen... At opholde sig udendur kræver en

ho1ere energ11nd1agelse. Det anerer efier årstiden. og al eiter

hvor lil kauen opholder s,g ude. I o erensstemmel e med
denne spec,(tkke l1vss1il og dennes beho hj ::elper de 4 (oder

cyper (ra Royal Canins ln&Outdoor em::e,ingsprogram med
ae holde udekacren sund hel It er.

TIMAL
0
TROL

3 0 8900 316 8_(13,5).
Lisbeth & Esben"J.)Jørgensen
Kirstensminde 20
8900 RANDERS

omceu ar t-K

Hver sin livsstil
hvert sit ernæringsprogram

Le er på gennemsn,u,g 35 !JI I 00 l<vadravnecer plads under konscance
cemperawrforhold. sover op [il 18 tuner om dagen. soignerer sig i
3 !J/ 4 umer dagligt spiser op IJI I 5 mol!Jder om dagen...

At le e inden dore hele ciden bevirker. at der er 40%' storr
ris,ko (or overvæge end hos en udckat I overensstemmelse
med denne megec speo(tkke ltvsscil og dennes behov hjæl

per de 5 (odertyper (ra Royal Camns lndoor ernærings
program med ae holde 1ndekauen sund hele livet

OPTIMAL CALORIE CONTROL er garantien for, at kalorieindtageisen er justeret til din kats livsstil:
lavt aktivitetsniveau for indekatten, højere og vekslende energiforbrug for udekatten.

••••••••••~
ROYAL Cr..NIN 1

I

FELINE HEALTH NUTRITION


