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Mandag var der bestyrelsesmøde,
møde med diverse kommissioner og
forberedelse til selve GF’en, til langt
ud på aftenen. Tirsdag og onsdag var
der åbne møder mellem alle FIFe’s
kommissioner. Her gennemgås de
forslag fra FIFe’s medlemslande, som
en eller flere af kommissionerne har
kommentarer til. Det vil sige, at hvis
der er et forslag, der vedrører udstillingsreglerne, så er det showkommissionen, der diskuterer det. Hvis der er
et forslag vedr. dommerne, så er det
dommerkommissionen, der diskuterer
det osv. Det er helt klar en fordel for
medlemslandene at være til stede
her, idet der kommer mange flere
synsvinkler på et forslag. Noget som
er indlysende for det land, der stiller
forslaget opfattes måske helt anderledes i et andet land.

for første gang i
mange mange år
deltog jeg ikke, idet
min rejseplan var
sådan skruet sammen, at jeg skulle
flyve hjem om lørdagen. Jeg nåede dog
at få overrakt FIFe’s
sølvnål. Den får man,
når man har været
dommer i 15 år.
Guldnålen uddeles til
FIFe flaget overdrages fra Slovakiet til Sverige
dem, der har været
dommere i 25 år, men der er heldig- rende dommerne og dommeruddanvis nogle år til endnu.
nelsen. Tidligere skulle man være 25
Hvad blev der så vedtaget i år af inte- år for at blive dommer, det er nu sat
resse for kategori IV? Lad mig starte ned til 21 år. I kategori I og IV kan
med det, som IKKE blev vedtaget, og man gå til eksamen efter at have vædet var fuld anerkendelse af Peterret elev i 18 måneder mod nu 24 måbald. De fik en foreløbig anerkendel- neder.
se for 2 år siden, og der var så i år
Som det ses, er der ikke sket de stoforslag om fuld anerkendelse. Grun- re revolutioner og efter at have brugt
den til at det ikke gik igennem var, at en uge af min sommerferie på katstandarden ikke var gennemarbejdet, tesnak/politik var det dejligt at komme
og at der ikke var nogen rapport om
hjem til mine egne katte. Dem havde
sundheden i racen.
jeg savnet. I 2009 finder FIFe’s GF
sted
i Malmø. Programmet vil være
• På udstillingsfronten er der sket
”same
procedure as last year” og
den ændring, at Europa Champion og
tidspunktet
er sidste uge i maj. Så har
Europa Premier skifter navn til Supreme Champion og Supreme Premier. du lyst til at se, hvad der sker på
kommissionsmøderne eller på geneCertifikaterne kommer til at hedde
CACS og CAPS. Hvis man er på vej ralforsamlingen er du velkommen til
at komme og lytte med og endda give
til en Europatitel vil ens CACE/
CAPE’er selvfølgelig stadigvæk være din mening til kende på de åbne møder.
gyldige efter 1. januar 2009.
• Et ”Cerifikat” ændres til et
Dorte Kaae
”Diplom”
• Der kommer en ny klasse til
farvekontrol – 13c
• Ungarn blev fuldgyldigt medlem
af FIFe
Belgien er optaget ”på prøve” med
Mundikat som mentor, så nu bliver
der også mulighed for at udstille der

Hele torsdagen og fredagen var det
så selve generalforsamlingen. FIFe
har 41 medlemmer og ikke mindre
end 38 havde valgt at deltage eller
overlade deres stemme (5 stk.) til et
af de tilstedeværende lande. Om lørdagen var der dommerseminar, men

Ud over de her nævnte vedtagelser,
var der fra Showkommissionen et
større kompendium af ændringer,
men det var mest præciseringer og
administrative ændringer af gældende regler og ikke noget nyt. Der blev
desuden vedtaget en hel del vedrø-

I år havde det slovakiske forbund
tilbudt at være vært for FIFe’s generalforsamling. Stedet hed Vysoké
Tatry – en lille by oppe i Tatry bjergene, ca. 1000m oppe. Det var ikke det
letteste sted at komme til for mig,
men med fly Aalborg-KøbenhavnPrag-Kosice og derefter minibus i 2
timer ad landevej af vekslende beskaffenhed lykkedes det alligevel på
godt og vel 9 timer. Selve hotellet var
absolut OK, specielt wellnessafdelingen med 4-5 forskellige saunaer – bare ærgerligt at der ikke var
megen tid til at nyde det. Jeg kom
allerede lørdag den 24. maj og havde
således aftenen og det meste af søndagen til fri disposition. Området var
et dejligt sted for traveture og vintersport, så jeg benyttede søndagen til
at trave/løbe/gå lidt rundt i bjergene,
byen og på stierne, for at få set lidt af
naturen inden hele ”katte-cirkuset”
begyndte om mandagen.
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