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KENDTE HANKATTE
Vi tager her hul på en ny artikelserie omhandlende hankatte - nulevende såvel
som afdøde, der har sat præg på avlen af kategori IV katte i Danmark.
Serien fortsætter i næste nummer af bladet, og klubbens medlemmer er
meget velkomne til at komme med forslag og baggrundsmateriale. DSO
har udarbejdet nogle vejledende spørgsmål, der evt. kan bruges.
IC.Sphinx Boy Wonder
(f. 11.05.1991)
Boy Wonder var opdrættet af
Kirsten & Mette Foldager, og
oprindeligt var det slet ikke
meningen, at han skulle være
avlshankat og bo hos mig.
Skæbnen ville dog, at han
efter flere forskellige hjem
havnede hos mig i begyndelsen af 1994. Historien var, at
han som killing blev solgt til
en pige på Fyn. Af årsager,
som jeg ikke husker, kunne
hun ikke have Boy Wonder
længere, og hans fremtid var
uvis, hvis ikke Jens Haslund
var kommet forbi og havde
fundet en løsning. Han boede
herefter i 3 forskellige hjem,
før Jytte Bojsen i Horsens
spurgte mig, om jeg havde
mulighed for at have ham
boende. Grunden til, at folk
ikke kunne have ham, var at
han på det tidspunkt var blevet
fertil hankat og der hvor han
blev forsøgt placeret var i
lejlighed. Alle ved, at en fertil
hankat ikke altid er lykken, og
Boy Wonder var ingen undtagelse - han strintede med
stor fryd over alt, hvor han
kunne komme til det, råbte
højt og var i det hele taget ikke
nem at omgås.
Boy Wonder var vist udstillet
et par gange som killing/
ungdyr og var Champion, da
jeg overtog ham. Jeg gjorde
ham til International Champion,
men udstillinger var ikke hans
yndlingsbeskæftigelse, og om
en kat er IC eller EC gør jo

ikke killingerne pænere af den
grund. Han opnåede ikke at
blive Best In Show, og det
skyldtes primært hans iltre
temperament. Han nåede
desuden at vinde avlsklassen
et par gange.
Det allermest kendte afkom
efter Boy Wonder er uden
sammenligning EC „Sepp“ en
sortspotted orientaler opdrættet og ejet af Jens Haslund.
Sepp blev Best in Show et
utal af gange. Desuden var
han far til James - chokoladespotted orientaler også ejet af
Jens Haslund og Connie
Barawiec, Canasta’s La
Picasso ejet af Lida Jensen
samt Bøgevænget’s Fayzy
ejet af Jytte Bojsen.
Sepp’s søn var den berømte
Haslund’s Indiana Jones, som
nåede at blive verdensvinder
3 gange og vandt også et utal
af Best In Show. Boy Wonder
var også far til et par katte,
som jeg eksporterede til udlandet samt til et kuld i Tyskland,
som det gik ret godt med. I
øvrigt er han bedstefar til min
egen havana - Bellamis’
Finlandia, der jo også har
klaret sig ganske pænt.
Før jeg overtog Boy Wonder,
var han blevet brugt en del
gange. Efter at han kom til mig
blev han primært brugt til egne
hunkatte, men da jeg ikke opdrætter et stort antal killinger
per år blev han aldrig en stor
„avls-matador“. Boy Wonder
havde nogle få parringer ud af

IC. Sphinx Boy Wonder, OSH n

huset, men dem, der ønskede
en parring fik det.
Med hensyn til udseende havde han en vældig pæn øreplacering, som han gav videre.
Han havde en lille smule dybtliggende øjne, hvilket gav et
dejligt look, men som jeg af
erfaring ved, at man skal være
påpasselig med.
Som tidligere fortalt, havde
Boy Wonder haft en omtumlet
tilværelse før han endelig kom
til mig. Jeg tror ikke på, at det
er sundt for en ung fertil hankat at være i 5-6 forskellige
hjem indenfor de første 3
leveår. Det giver masser af
frustrationer, og Boy Wonder
var derfor ikke en kat for nybegyndere. Heldigvis fik hans
afkom et mere fredeligt temperament, og alt i alt synes
jeg, at han har bidraget en del
til det danske orientaleropdræt.
Jeg er i hvert fald glad for at
jeg fik ham og at han dermed
kunne sætte sit præg på racen.
Dorte Kaae - Bellamis siam
og orientalsk korthår
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IC.Sphinx Boy Wonder (fortsat)
IC. Sphinx Qream-X-Treme
OSH e

Okonor Mogyró
OSH b24

EC. (N)Hesno-Briom´s
Cutty Sark, SIA c21
(1990-1999)
Sark var importeret fra Norge,
og var opdrættet af Reidun
Pedersen.
Vi fik tilbudt ham, da han var 3
år og allerede far til flere norske
katte, desuden var han EC og
havde den stamtavle vi gerne
ville have. Alt i alt en perfekt
avlshan, der også havde et
vidunderligt temperament.
Sark var allerede EC da vi
købte ham, men vi udstillede
ham alligevel nogle få gange
herhjemme og han var med
på WS i Geneve.
For at nævne nogle få af hans
afkom:
I Norge var han far til bla. EC
(N)Liberho´s Zeepioto (sia
c21), i Danmark blev han far
til bla. EP Astrakhans Mocca
Casmir (sia n) flere gange
BIS-vinder, ch. Battlefield´s Fit
For Fight (sia c21), der også
vandt flere BIS´er og Battlefield´s Black Night Rider (ori n),
der blev solgt til Belgien, hvor
han også blev BIS flere gange.
Af børne & oldebørn er der
mange. Faktisk ligger Sark i

IC. Dapper-Dillon Philco
SIA n

(N)Liberho´s Pink Punky
SIA c21
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EC. San-T-Ree Blues
OSH b

IC. Qwashon Blue Shadowfax, SIA a

IC Pendlemist Pandora
SIA h

Ch. Simone Whirling Kid, SIA n

EC. San-T-Ree Special One
OSH b24

GIC. San-T-Ree Stripe Jackpot, SIA b21

Okonor Casablanca
SIA b21

Ch. Klingeskov´s Omega, SIA n

rigtig mange af de nuværende
danske kattes stamtavler, men
for at nævne nogle:
EC Haslund´s Ramses (sia n)
han er barnebarn af Sark.
IP O‚Toyo´s Spotted Sir Toby
(ori n24) barnebarn af Sark.
Sphinx Kissmequick (ori e24)
barnebarn af Sark
Nissens´s Peggy (ori a)
barnebarn af Sark
IC Nissen´s Vimmer (sia a )
oldebarn af Sark
Haslund´s Calvin Cline (ori a)
oldebarn af Sark.
Sphinx Bijar (sia c21)
oldebarn af Sark.
Tre tipoldebørn skal også
nævnes:
GIC Nissen´s Argos (ori n)
Nissen´s Cecilie (ori a)
Haslund´s Alf (ori n 24)
og til slut en ung kat, med
megen fremgang, Sarks tiptipoldebarn:
Nissen´s Maskot (ori n)
Lidt sjovt at se at langt de
fleste er orientalere og flere af
dem er avlshanner.
Sark blev brugt til mange forskellige hunkatte, også ”ud af
huset”, idet vi synes det var
vigtigt for racen at flere opdrættere kunne få nogle af de
San-T-Ree Dart-C
SIA n
Ch. Dapper-Dillon Miriam
SIA n
IC Coccinels Turbo
SIA c
Liberho´s Tabby Love
SIA a21

San-T-Ree Bronze Choolah, OSH b

Gr.Ch. Telperion Tapestry, SIA j

San-T-Ree Spotted Love, OSH b24

Ivory Sphinx, SIA b21

EC. (N)Hesno-Briom´s Cutty
Sark, SIA c21

gode linier ind i deres opdræt.
En god beslutning, kan vi se
nu, hvor vi desværre ikke selv
har avlskatte efter Sark, men
alligevel findes hans blod i
flere af de nuværende topkatte.
Især på profilerne kunne man
se at en kat var efter Sark,
men mange af hans børn var
også meget elegante, selvom
han selv var en meget stor kat
med et typisk hankattepræg.
Af de mindre heldige egenskaber han kunne give vil jeg
nævne halelængden, som det
største problem.
Vibeke Lerche & Søren
Andersen, Battlefield´s
Ch. Maffians Golden Mica, SIA d
San-T-Ree Love Story, SIA n
GIC Iceberg Baccarat, SIA n
IC Dapper-Dillon Lalca, SIA n
IC Nools Pink Patrik SIA c21
IC Daggryningens Blenda, SIA c
IC Nools Pink Patrik SIA c21
IC Bluaco´s Dark Classica, SIA n

