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Toyge
- den lille leketigeren! 

Toyger er en forholdsvis ny katterase. Den er framavlet for å likne litt på en liten tiger, 

en liten leketiger. Derav navnet som er satt sammen av de engelske ordene 

toy=leke og bakre del av ordet tiger=ger toyger.

Toyger jra Emorace tne moon-0pparettet i Frankrike. 

A Denne sote loyger-kattungen ble vist fram på Smaalenene 
Katteklubbs utstilling 23.juní 2013. Foto Lisbeth kalling

mellom en asiatisk leopardkatt og en hus- 
katt. Den ble i sin tid ikevel godkjent, men rasen. 

TEKST LseETH FALLING kravene for godkjenning av denne artige 
For noen år siden var det noen som hadde
med seg en slik toyger på en av utstillingene sjoner fra den ville katterasen, før rasen

hadde lenge restriksjoner for antall genera Under FlFe's generalforsamling (GF)1 
2019 ble det fastslátt at toyger er en rase utviklet fra en tidligere registrert PIFe-rase, bengal, og at den ikke er basert på kryssing med en vill katterase. Rasen har fått EMS- 
koden TGR non. TGR non kan nå registre- 
res i FlFe, men bare katter som har TGR 
non i stamtavla (fire generasjoner). den ka 

til Smaalenene katteklubb - det ble da stor kunne regstreres som bengal. 

oppstandelse, fordi man mente rasen var 

forbudt i FIFe. Dette på grunn av at grunn- 

stammen til rasen skal ha bygd pá bengal-

katt, og FlFe har forbud mot enhver rase 

som utvikles ved å pare en tamkatt med en 

viltlevende katterase, som for eksempel

FIFe innfprte EMS-kode for 

TOygerie019 
Det viser seg nå at FIFe i 2019 vedtoká 
innføre EMS-kode for denne forelopig 

ikke godkjente rasen. Det kan da bare være kke krysses med noen annen rase. Rasen et tidsspørSmål før noen oppdrettere slår 
seg sammen og jobber for å oppfylle

serval.
Kan også meldes på og stilles ut på FlFe-uEstilunger, men konkurrerer kun med ikke 

Bengalkatten oppsto som en kryssing
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Dommer Knstiina Rautio gransker toyger pá Smaalenene Katteklubbs 

utstilling 2013. Foto Lisbeth Faling

godkjente raser og fàr kun nummerering. 1, Rasens historiee 
, 3 osv. 

Toyger er allerede godkjent i TICA (The 
International Cat Association) og i det 
franske L0OF 

Aristokatt har fått kontakt med en fransk ressen for vern av tügre. Judy Sudgen er 
oppdretter, Calonne Florent med stam-
navnet Embrace the Moon", som har sendt viklingen av bengalkatt. 
oss flere bilder av rasen. Han registrerer 

Det er nktig at det i sin tid ble brukt en 

bengalkatti starten av rasens tilblivelse. Det oppdrettere begynte også å samarbeide o skal ha vært Judy Sudgen i USA som i 1980 prosjektet i 1993, Anthony Hutcherson og startet med à avle fram rasen forà oke inte- 

katt som hadde alle spottene mellom erene,

i stedet for vanlige tabbystriper. To andre
ring i TICA, i 2000 fikk de stilles ut som "nyy 
rase", og i 2007 fikk de full godkjenning med championstatus. 

En toygers personlighet sies å være "laid

back", utadvendt og vennlig mot alle. De 
går lett sammen med barn. og andre dyr. De 

er kjent for à være intelligente og lette á 
Alice McKee. Karakterlstika trene.Målet var å skape en minitiger med tabbystriper som liknet tigerens. Det ble et 
prosjekt der man stadig jobbet med a tor 
bedre og tydeliggjøre tabbymønsteret til a 
bli klare striper i stedet for rosetter og 
spotter. Det skal hovedsakelig ha vært brukt

vanlige tabby huskatter til dette. 
Fra 1993 ble rasen akseptert for registre

datter av Jean Mill som i sin tid startet ut- 
om hos tigeren skal det være mørke tegnin 

Rasen er fortsatt svært sjelden, men er i 

Judy Sugden startet et avlsprogram med 
kattene sine både i TICA og LOOF Til infor- to katter, Scrapmetal, en kortháret tabby 
masjon er LOOF en statlig fransk "landbruks- huskatt og en kraftig bengalkatt ved navn 

Millwood Rumpled Spotskin. I 1993 impor 
terte hun en gatekatt fra Kashmir i India, en 

O varm, klar oransje bunn. Undersiden okende antall.
Og innsiden av beina skal være jevn og iyS. 
Også kroppen til katten skal minne om e tige dens lange, dype rektangulaære torso, franske oppdretteren Calonne Florent. ans 

Bildene til denne artikkelen er fra den 

organisasjon" der det er obligatorisk for 
franske oppdrettere å registrere sine katter. nmen med kraftige bein og høye skuldre.Som t 

ha et gere SKal en toyger være muskuløs og moon.fr/the-toyger-cat-breed/ breeders 
nettside finner du her: https://embrace-the 
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