Dansk Siameser og Orientaler Ring, blad 2/05, 13. årgang

KENDTE HANKATTE
Vi fortsætter her vores artikelserie omhandlende hankatte - nulevende såvel
som afdøde, der har sat præg på avlen af kategori IV katte i Danmark.
Tiptap-Tomtom´s
Asterion
(f 03.05.1995)
Tiptap-Tomtom´s Asterion er
nok bedre kendt som Bølle.
Hans stamnavn er opstået
hos en ”hobbyopdrætter” med
et par kuld, hvor børnene fik
lov til at bestemme
stamnavnet.
De havde haft nogle huskatte
som hed Tip, Tap og Tom, så
det er forklaringen på det lidt
sjove stamnavn.
At han ikke skulle kaldes
Asterion, som jeg ellers
synes er et smukt navn, blev
vi hurtigt klar over, for det
kunne man ikke kalde sådan
en lille ”Bølle”, som han var,
da vi fik ham i sommeren
1995.
Bølle hed han hos os lige til
den tragiske dag i august
2004, hvor han i en alder af
kun 9½ år blev meget dårlig
fra den ene dag til den anden.
Han kastede vand op og ville
ikke tage føde til sig, og Bølle
havde ellers aldrig været syg.
Efter diverse prøver hed
dyrlægens diagnose nyresvigt, og der var absolut intet
at gøre.
Jeg havde på det tidspunkt da
jeg købte Bølle, aldrig været
vild med at skulle holde
”hankat”, men min veninde
Hildegard Barth, von Avathar, i
Tyskland, som havde fine
forhold til to avlskatte, syntes
absolut, vi skulle købe en,
som skulle bo hos mig. Det
var linierne van de Marcken
fra Holland hun var meget
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interesseret i. Hun havde på
det tidspunkt været i
katteverdenen i mange år og
vidste, hvor vi skulle søge.
At det blev Bølle skyldtes ene
og alene hans linier, og da vi
vidste, hvor en meget
succesfuld udstillingskat og
eftertragtet avlshan boede i
Tyskland, henvendte vi os til
ejeren, som havde importeret
katten fra Holland.
Hun kunne så henvise til
kuldet med Bølle i, og ham
købte vi så efter at have
studeret diverse billeder.
Bølle blev Champion to dage
efter han blev 1 år gammel,
så det gik ”strygende”, lige
indtil han skulle på den næste
udstilling, hvor en fertil han gik
totalt grassat. En måske lidt
uøvet steward, som stod med
Bølle, kunne ikke overskue
situationen og slap ham! Det
var en meget uheldig
situation, og Bølle var helt ude
af den, så vi besluttede, at
han foreløbig ikke skulle på
udstilling.
Meeen da vi så havde oplevet
på et par hobbyudstillinger, at
det bare gik helt fint, rejste vi
efter de sidste to CACIBér, og
titlen International Champion
syntes jeg er nok. Mine fertile
hunner skal heller ikke
længere.
Af nogle af Bølle´s mest
kendte afkom, kan jeg nævne:
EC. Nissen´s Argos, GIC.
Idefix Larousse, IC. Zafiramis

TipTap-Tomtom´s Asterion, SIA n

Hektor, IC. Wee-Ko´s Justiceof-Pride, IC. Enya
Naryschkina, Ch. Nissen´s
Zonka.
Fürsten´s Gloria Vandebilt,
Fürsten´s Donna Karan,
Fürsten´s Adrienne Vittadini,
GIC. Fürsten´s Carolina Herrera, disse hunner ud af et
kuld på 8 hunner er alle gået i
avl og har næsten fortjent en
artikel selv, (den foreligger) da
det ellers vil sprænge rammen.
Hos tyske opdrættere finder
jeg diverse CH. og IC. hos
Avathar, Sweet-Scheewas,
von der Heese, du Aix-LaChapelle, Dan-Fionavar, von
Sevafra.
Nissen´s Frederik er barnebarn,og der er børnebørn i avl
i Australien, samt hos flere
opdrættere i Sverige og Norge.
Oldebørn: IC. Oswina von der
Heese, IC. Tværmose´s
Fanelli, IC. Tværmose´s Holly
Bølle er brugt til mange
fremmede hunner i Danmark
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og i Tyskland og til en enkelt i
Sverige.
I mange år var der ikke mere
end to hanner efter ham i avl,
og der er primært lavet ”kælemisser”, så der er mange
”hyggeopdrættere”, der kan
glæde sig over, at jeg har
været så ”heldig” at kunne
have en så dejlig avlshan
gående, som var til rådighed også til de hunner, som
dommeren nok ikke ville give
en 1. plads, men som helt
sikkert har givet smukke sunde
og dejlige siamesere med et
godt sind til dem, som ikke
følger ræset på udstillingerne,
men bare ikke kan undvære
en siameser.

GIC. Quinten van de Marcken
SIA n

Athina v. Eisenstein
SIA n21

Bølle havde et helt unikt
temperament, han var åben
overfor alle. Han var den største charmør overfor ”pigerne”,
og var der en imellem, som
var lidt utryg ved situationen,
så lagde han sig bare foran
hende og rullede sig, som om
han ville vise ”det er sådan,
du skal gøre”.
Bølle var ikke super ekstrem,
men en klassisk ret elegant
brunmasket siameser uden
fejl, med velansatte ører og
meget fine punktfarver. Da
han blev ældre, blev han ikke
mørk på kroppen, og han
bevarede de fineste kontraster.
Dette har han givet videre i
avlen.

EC. Parthia Prelude
SIA b

Jeg har haft mange, mange
henvendelser fra folk, som
har et Bøllebarn, og som
fortæller hvor dejlige de er.
Det varmer, når jeg tænker på
det, hvor jeg nu sidder her og
skal svare på, hvad han har
givet videre.
En enkelt opdrætter har berettet om et lille springsternum,
som blev opdaget da katten
var 1 år, samt en der har haft
en killing med en indre defekt.
Mvh. Heide Petersen
Naryschkina

GC. Pamella Atrayu, SIA n
Parthia Celtic Lass, SIA b

Ch. Johagry´s Hachila-Hannah
SIA n

IC. San-T-Ree Strike, SIA b

EC. S*Chanteclair´s Herkules
SIA b21

IC. Röklands Pytheas, SIA n

IC. Cinderella v. Eisenstein
SIA n

Ch. Barmaki v. Eisenstein, SIA f

Darya van Diaspora, SIA n21

Ma-Thanga´s Grace, SIA f21

Annika v. Eisenstein, SIA f
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Ch. & DM Par-Bleu
Choc. Eclair, SIA b
(1990)
Eclair er opdrættet af Carla
Stok, Holland (FIFe-stamnavn
Jocaste). Han var oprindeligt
ejet af Hr. og Fru Zadelhoff, og
da jeg var meget indtaget i
denne store og kraftige
hankat, havde jeg sendt en
hunkat til parring hos ham.
Ved et tilfælde gik det sådan,
at jeg fik katten tilbudt, og jeg
svævede i den syvende
himmel og turde knap tro på
det, før han en uge senere
sad i min bil.
I mellemtiden er han blevet 13
år, og han har været kastreret
et par år. Han var min avlshan
i flere år, og har lavet mange
virkelig smukke børn og
børnebørn. Defor er han også
blevet DM.
Han har altid været en meget
tætbygget hankat, og hans
hale kunne også være noget
længere og tyndere. Men han
har stadigvæk en fantastisk
ørestilling og en flot profil.
Begge dele har han givet
videre til sit afkom - desværre
også af og til den knap så
pæne hale.
Han er aldrig blevet mere end
champion, fordi han

IC. Tamir v. Diaspora
SIA n

Ch. Shermese Rainbowsend
SIA b
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reagerede så stærkt på lugten
af de andre hankatte, når han
var på udstilling, men han var
en pragtfuld avlshan, der
”nedlagde” alle pigerne med
stor charme og tålmodighed.
Alle hans børn har arvet hans
elskelige væsen.
Eclair har altid været en sund
hankat, og jeg kan dårligt nok
huske, at han har været syg
en eneste gang. Nu nyder han
sit otium sammen med sin
gamle veninde ”Sissy” og
hendes datter ”Line”, der
forresten begge to har ham i
sin hule hånd.
Eclair er far til IC Xalou v.d.
Grünstiege, SIA b (oprdætter:
Ute Krüger, ejer: Sabine
Siegfried) – der er far til Kirsty
v.d. Grünstiege, OSH h (ejer:
Trine Piltoft). Kirsty’s mor
(Eyla v.d. Grünstiege, OSH j,
ejer: Lise Vigsø) har Eclair
som farfar. Eylas far, IC Filou
v. Glücksstern, OSH b, var
også avlshan hos Ute Krüger
nogle år.

Ch. & DM Par-Bleu Choc.Eclair,
SIA b

Qvick). Ujandi’s mor hedder
Rosepepper aus dem
Zauberwald, SIA b.
Eclair har sammen med
Klingeskov’s Akio (SIA n) fået
et flot kuld på 5 brunmaskede,
hvoraf Klingeskov’s
Kassandra (SIA n, opdrætter
og ejer: Kis og Mogens
Østerby) gik videre i avl. Hun
fik sammen med Fabulous
Four av Abrego (SIA b)
Klingeskov’s Trikeri (SIA b,
ejer: Marcia Coleman), der er
mor til Coleman’s Prince, SIA
a, der gør en meget lovende
karriere på udstillingerne for
tiden (opdrætter og ejer:
Marcia Coleman).
Af: Ute Krüger, oversat af
Lone Ebbesen

Eclair er desuden morfar til
Ujandi aus dem Zauberwald,
SIA b (opdrætter: Sabine
Siegfried, ejer: Susanne

GIP. Salora Stromar, SIA b

IC. Salora Sandeman
SIA n

Caliganza Callicaress, SIA n

Ch. Kanjizai van Diaspora
SIA n 21

DM. Darya van Diaspora, SIA n21

GC. Fistra Stringfellow
SIA n

Fistra Stringo Beads, SIA b

Tzu Lucifers Angel
SIA n

IC. San-T-Ree Strike, SIA b

Dalbigny Detasun, SIA n
Pr. Shermese Lucifer, SIA n
Tzu Mielena, SIA n

Dansk Siameser og Orientaler Ring, blad 2/05, 13. årgang

EC. Sepp, OSH n24
(f. 08.09.1992)
Sepp er opdrættet af Helle
Kastrupsen, og vi så ham
som killing, men købte i første
omgang hans bror, James
(OSH b 24). Connies søster
købte Sepp. Men da James
udviklede en halefejl, og
Connies søster ikke længere
kunne have Sepp, købte vi
ham. Vi kendte ham godt og
havde haft ham med på mange
udstillinger. Oprindelig havde
vi valgt ham ud til hende på
grund af hans flotte spots, og
fordi han havde et super temperament. Det var jo først
senere, han viste sig at være
god i avl.
Sepp havde et dejligt udstillingstemperament, og han
blev uden problemer Europa
Champion. Han var også
nomineret på verdensudstillingen i Budapest 1997 sammen
med to af sine sønner, EP
Haslund’s Indiana Jones (OSH
n24) og Haslund’s Agger
(OSHn), men tabte på
lodtrækning.
Sepp er far til mange killinger,
og mange af dem har klaret
sig godt på udstillinger. Hans
kendteste afkom er jo EP

IC. Sphinx Boy Wonder
ORI n

Sphinx Yasmine
SIA b21

Haslund’s Indiana Jones
(OSH n 24), der gjorde stor
karriere og blev firdobbelt
verdensvinder, men som
desværre ikke gik i avl. Han
parrede flere af vore egne
katte og også fremmede
hunkatte, men desværre uden
resultat.
Sepp er far til mange katte
både i Tyskland og Italien – og
her hjemmefra kan vi nævne
WW Wee-Koo’s Ghost Rider
(SIA n 21).
Vi har ladet Sepp parre mange
forskellige hunkatte, ikke kun
vores egne. For det første
syntes vi, han var for god en
avlskat til bare at holde for sig
selv. For det andet syntes vi,
det var interessant at se, hvad
han kunne give i forskellige
kombinationer, og generelt
har hans killinger været pæne,
men han har ikke kunnet rette
op på typen sammen med
hunkatte med f.eks. alt for
store og dominerende øjne.
Sepp har givet mange af sine
egne gode egenskaber videre
i avl, og mange af hans killinger
har f.eks. haft en rigtig flot
ørestilling. Også øjnene har

EC. Sepp, OSH n24

han givet videre med den
rigtige stilling og ikke mindst
en flot grøn farve, hvad vi
desværre mangler på mange
OSH i dag. De spottede
afkom har arvet hans gode
pelsmønster. Det vigtigste er
dog, at han ikke har givet
nogen fejl, og at han har givet
sit gode temperament videre.
Sepp er bedstefar til Haslund’s
Tato (SIA n21), der blev verdensvinder i 2000, og oldefar
til EP Haslund’s Zoya (SIA n),
som blev verdensvinder i 2004.
I øjeblikket har vi 6 af hans
tipoldebørn liggende, og vi er
meget spændt på at se, hvad
de bliver til.
Desværre døde Sepp ved et
ulykkestilfælde for 8 år siden.

EC. San-T-Ree Blues, OSH a

IC. Sphinx Qream-X-Treme
ORI e

IC. Pendlemis Pandora, SIA h

Okonor Mogyró
ORI b24

Ch. Okonor Casablanca, SIA b21

EC. Traveller´s Chess
ORI b24

Isis af Ølsted, OSH b24

Okonor Mogyró
ORI b24

EC. San-T-Ree Special One, OSH b24

EC. Chantina Justinian, DM, OSH b

EC. San-T-Ree Special One, OSH b24
Ch. Okonor Casablanca, SIA b21
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IC. Nissen´s Vimmer,
SIA a
(f. 15.04.1998)
Da vi valgte at beholde
Vimmer, var det fordi han var
en stor og dejlig killing i et
kuld på 6. Det syntes vi er
vigtigt når man beholder en
hankat med avl for øje. Dertil
kom så, at vi altid har syntes
godt om den blåmaskede
siameser, så derfor valgte vi
at beholde netop ham.
Vimmer havde ikke nogen
problemer med at få sine
certifikater og blev International Champion, men han var
ikke glad for udstillinger, så vi
valgte, at vi ikke ville udstille
ham mere.
Mht. afkom, har Vimmer vist
os at vi valgte rigtigt. Han har
givet os meget godt afkom,
og vi har beholdt Nissen´s
Longview Sir Lancelot
SIA n

Nissen’s Peggy
OSH a
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Cecilie og Nissen´s Jasmin
efter ham. Derudover er han
far til Baldrian´s Batti som er
vores avlskat, men også i
Tyskland har han sat sine
spor og vi har også
eksporteret hans børn til
Sverige.
IC. Nissen´s Vimmer, SIA a

Af børnebørn / Oldebørn er
Nissens Lexi (SIA n) nok
noget af det bedste jeg kan
nævne og Nissens´ Maskot
(OSH n) som vi har påtænkt
skal afløse Vimmer, når han
engang skal kastreres.

Han har nok lavet op mod ca.
300 killinger, så vi må sige at
vi gjorde det rigtige da vi
valgte at beholde ham.

Vimmer er blevet brugt i avl til
mange hunkatte - også hos
andre opdrættere, både her
og i Tyskland, og han bruges
stadig.

Vimmer har en rigtig god
ørestilling som han giver
videre til både børn og børnebørn, og ikke at forglemme
hans gode temperament som
han også giver videre.

GIC. Roysterer Chermesiem
SIA c

Styperson Petit Fleur, SIA c

Shermese Temple Flower
SIA n

Ch. Shermese Mahjong, SIA n

Nissen’s Athos
OSH n
IC Battlefield’s Black Beauty
OSH n

GC Roysterer Lord Catmando, SIA c

GC Denique Marrok, SIA n 21

Sphinx U2, OSH b
IC Player’s Claudia, OSH h
EC Hesno-Briom’s Cutty Sark, SIA c
Battlefield’s Black Jaguar, OSH n

