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Portræt af et opdræt
Endnu engang har vi fornøjelsen at bringe et
opdrætterportræt - da vi i dette nummer har
tabbytema, synes vi det var relevant at bringe
portræt af opdrættet Battlefield´s der har ejet,
opdrættet og importeret op til flere
tabbymaskede siamesere. God fornøjelse.
Både min mand Søren og jeg
startede vores ”katteliv” med
huskatte, som vist de fleste
andre opdrættere også har
gjort.

Theodor (huskat) og Fie (hund)

Før den tid (og samtidigt med)
havde vi et lille opdræt af
Labradorhunde, som har givet
os en del opdrætserfaring
som godt kan føres over på
katte-verdenen. Nu har vi kun
to hanhunde, så
hundeopdrættet må hvile lidt.
Vores første racekat var en
perserhan Rasmus, efter at vi
havde haft ham i nogle måneder fik vi tilbudt at overtage
hans mor Mille. Det var et par
dejlige katte, begge to, som vi
havde meget glæde af i
henholdsvis 11 og 14 år. Men
samtidigt fandt jeg ud af at jeg
ikke var til så meget pelspleje.
Derfor kiggede vi os om efter
en anden og korthåret race.
En dag så vi en annonce med
to orientalere, der søgte nyt
hjem. Disse to: Ch. Nissens
Maskot (Masse), en hankat,
som var chokoladespotted og
Ch. Nissens Heidi, der var en
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lavendel (det hedder vist lilla
nu) hunkat.
Vi fik opdrætsnavnet
Battlefield i 1990, navnet
Battlefield blev valgt fordi vi
ofte synes at her ligner en
slagmark p.gr.a. alle dyrene
(dengang havde vi også
høns!!).
Den allerførste Battlefieldkilling, var efter disse to
Nissen-katte. Battlefield´s
Brown Bugatti (Mylds), så
dagens lys i 1990, han var et
lille enebarn, som vi
selvfølgelig ikke nænnede at
sælge. Kort efter købte vi en
chokolademasket siameser
hunkat: Haslund´s Sne
(Snøvsi).
Disse to fik et enkelt kuld på 5
havana orientalere. En af
disse beholdt vi: Battlefield´s
Brown Rolls Royce (Rolle),
som lever her i bedste
velgående endnu 12½ år
gammel.
Rolle blev parret med IC
Sphinx Boy Wonder (ori n) og
fik et kuld på 4 stk.orientalere,
her beholdt vi en ebony
hunkat: Battlefield´s Black
Jaguar (LilleSkrig), der nu er
11 år. Hun og hendes mor
repræsenterer de sidste
orientalere her i huset.
Fremover vil vi koncentrere
os mest om siamesere.
I 1993 fik vi mulighed for at
købe en 3 år gammel hankat

Heidi, Masse, Mylds og Snøvsi

fra Norge. Vi slog til, selvom vi
var lidt bekymrede for,
hvordan det skulle gå med en
voksen hankat. Men vi havde
ikke behøvet at være nervøse.
EC (N) Hesno-Briom´s Cutty
Sark (sia c 21) flyttede ind og
opførte sig som om han altid
havde boet her. Han var og er
stadig ”Siameseren” for os.
En stolt, stor stærk kat, med
et prægtigt hoved og med
typisk hankattepræg og
naturligvis med et fantastisk
temperament.
Heldigvis var der også mange
andre opdrættere, der kunne
se hans kvaliteter og han blev
far til ca. 100 killinger her i
landet, han havde også nogle
få afkom i Norge. Mest kendt
af dem var Liv Holst´s (N) EC
Liberhos Zeepioto. I Danmark
var det nok EP Astrakhan
Mocca Casmir (sia n) og
vores egen lillatabbymaskede
CH Battlefield´s Fit For Fight
(Fitte) der blev de mest kendte,
begge med adskillige BIS´er
på bagen.
Desværre var Fitte ikke så
god som avlskat; hun var i
Tyskland for at blive parret
med den finske hankat FIN*
Arhantin Joshua, der boede
hos Tuula Trotzinsky (von
Wiesenredder-opdrættet).
Desværre fødte hun dette
kuld for tidligt og killingerne
overlevede ikke. Fitte fik derefter livmoderbetændelse og
blev steriliseret. Nu har jeg så

Dansk Siameser og Orientaler Ring, blad 4/12, 12. årgang

Rasmus (perser)

helt glemt Fittes mor:
Haslunds Snefnug, chokoladetabbymasket siameser. Hun
fik med Sark 3 kuld. Hun er nu
10½ år og bortset fra at hun
ikke ser så godt mere er hun
en helt frisk pensionist med et
meget kærligt sind.
Efter et besøg i Norge fik vi IC
(N)Hesno-Briom´s Tortie
Riccadonna (Rambo) med
hjem til en parring med Sark.
Desværre skete der det kedelige, at den norske opdrætter
(der jo også var Sarks opdrætter) døde mens vi havde
Rambo boende. Derfor endte
det med at vi beholdt Rambo
og hun fødte sin enlige killing
her hos os: Battlefield´s Chianti
Classico (sia b 21) som altså
er næsten helt norsk.
Chianti fik 2 kuld, men de-

Rolle og Lilleskrig

EC(N)Hesno-Brioms Cutty Sark

sværre fik vi ikke beholdt en
af killingerne i tide. Hun måtte
steriliseres efter en livmoderbetændelse og er nu en tyk
og glad kastrat.
Men vi havde fået øje på de
finske Arhantin katte og da
Sark døde af kræft 9 år
gammel, valgte vi at få en ny
hankat fra netop dette opdræt.
Vi havde dog først købt en
renavlet brunmasket han fra
Sverige: S*Humlaåsens
Chocolate Chip, der havde en
norsk Liberho-kat som far.
Desværre viste det sig at
Chip udviklede sternum og
han blev så hyggekastrat i
stedet for.
I år 2000 kom så vores
nuværende hankat: GIC FIN*
Arhantin Midas, som i sin
stamtavle har flere af de katte
vi igennem årene havde fået
interesse for. Vi må da også
lige huske vores to ”sovekammerkatte”. Vi fik tilbudt at
overtage Dejbjærgs Nausikaa
(sia g 21), da opdrætteren
ville stoppe med at opdrætte.
Hun blev parret med Sark og
fik en lille hunkilling: Ch.
Battlefield´s Blue Petruska

Sark på World Show

(sia a 21) i daglig tale:
”Beasty”. Beasty valgte vi ikke
at avle på, da hun ikke helt
levede op til vore krav og
Nausse fik lov at gå på
pension som avlskat. Disse to
hygger sig i hinandens

EP Astrakhan Mocca Casmir
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selskab og skal altid ligge på
min hovedpude om natten.
De er nu henholdsvis 11½ og
9 år.

hun fik et kuld på 3 hanner
sidste år. Samtidigt viste det
sig at søsteren Jala-Jala nu
pludse-lig alligevel var blevet
gravid. Hun fødte 2 hanner

den type siameser vi synes
bedst om.
Med venlig hilsen
Vibeke Lerche
Battlefield´s

Rambo (th) og Chianti

Nytårs-aften også med Midas
som far.
Ch. Battlefield´s Fit for Fight

Så godt nok havde vi Midas,
men vi havde ingen avlshunner. Så vi rettede igen interessen mod Arhantin-opdrættet i
Finland. Her købte vi en
hunkat: FIN*Arhantin Jala-Jala
(sia n 21) Desværre troede vi
i første omgang ikke at hun
kunne få børn, da hun efter
flere parringer stadig ikke blev
gravid. Så vi fik så lov at få
hendes, nu voksne, kuldsøster,
FIN*Arhantin Jasmin (sia n
21) som havde fået et enkelt
kuld i Finland. Heldigvis havde
Jassi ingen problemer med at
blive gravid med Midas og

Netop nu har Jassi igen et
kuld på 3 stk. efter Midas. De
er nu godt 4 uger gamle og vi
er selvfølgelig spændte på at
se hvad de udvikler sig til.
I sommer hentede vi en
bruntabby-masket hunkat i
Sverige: S*Limerick Xantippe
(Tippe) som vi glæder os til at
bruge i avlen for at nærme os

Nuværende killinger

Lille (Jala-Jala)
S*Humlaåsens Chocolate Chip

Tippe
GIC FIN*Arhantin Midas
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