Turen går til Houston i Texas
Ugen efter påske
var der World
Cat Congress
i USA, nærmere
betegnet i
Houston, Texas
Ugen efter påske drog jeg til USA,
nærmere betegnet til Houston i Texas. Formålet var at deltage i World
Cat Congress –
www.worldcatcongress.org som er
en samling af de store internationale
katteorganisationer. Medlemmerne er
FIFe, CFA, TICA, GCCF, WCF, Sydafrika, Australien og New Zealand, så
det var meget internationalt.
Fredag den 28. marts startede vi med
et seminar med flere spændende
emner, bl.a. et om et DNA- forskningsprogram, hvor 3 fremtrædende
forskere delte ud af deres viden omkring DNA-tests indenfor katte. En af
forskerne havde som en af de få været med til DNA-undersøgelser af omkomne efter World Trade attentatet.
Her var det dog mere opløftende emner, vi hørte om, nemlig hvordan man
med ret simple midler indsamler prøver fra sine katte, nemlig ved at plukke en tot hår af katten og tage et
svab i mundhulen med en vatpind.
Laboratoriet kan teste for forskellige
farver som katten er bærer af, om
den har siamgen, anlæg for diverse
hårlængder, bestemmelse af forældre
samt om den har anlæg for forskellige sygdomme.
Se mere på www.catgenes.org

mere til for at overbevise mig om produktets uovertruffenhed.
Desuden var der en flot præsentation
af American Bobtail samt et foredrag,
om hvordan man opretholder fred og
renlighed i hjem med mange katte, og
endelig det obligatoriske foredrag fra
seminarets sponsor om ernæring og
fodring.

jeg kiggede i kataloget, viste det sig
at være en finskimporteret kat, så det
var jo ikke så mærkeligt, at jeg kunne
lide ham.
En af udstillerne var Barbara Levitan
(Felitan katteriet), hun havde på forhånd spurgt mig, om Eric Reijers kunne lide hendes type katte, der i forhold til andre CFA-katte er noget mere ekstreme.
Så blev det weekend og dermed ud- Jeg havde selvfølgelig sagt, at hun
roligt kunne bringe sine bedste katte.
stilling i George Bush Convention
Jeg havde ikke set Barbara, siden jeg
Center, der lå lige over for hotellet.
Der var 235 katte tilmeldt, heraf 14
var derovre med en lille havanapige
OSH, 9 Siam, 2 Balineser, 1 OLH og for over 3 år siden, så det var glædeligt at se, at hun var still going strong,
2 Peterbald. Kvaliteten var fin, men
udstillerne var også nogle af dem,
om end hun nu ikke opdrætter så
meget mere som tidligere.
som har stor kontakt med FIFe, og
som udveksler katte med Europa. En Men imponerende er det, at hun i en
af de katte jeg faldt pladask for var en alder af over 75 stadigvæk tager på
chokoladeticked orientaler hankat. Da udstilling og fortsætter sit opdræt af
smukke racetypiske siamesere og
orientalere.
Hun besidder en utrolig viden, og da
Et andet emne på seminaret var
jeg boede hos hende i en hel uge for
”Vigtigheden af det rigtige kattegrus”.
3 år siden, delte hun beredvilligt ud af
Det virkede lidt for popsmart amerisin viden, og også denne gang faldt
kansk, at der kom en producent og
der et par guldkorn af.
fortalte om, hvor vigtigt det er at vælPå udstillingen var der 3-4 opdrættege lige netop hans produkt, og hvorre, som arbejder videre med Felitandan man skal gøre bakken ren, rense
linierne og mit blik faldt på en lille
gruset osv. Kattens lugtesans er
brunmasket hankat fra katteriet Mol1000 gange bedre end vores, og i
lercat. Han har en fin top og profil, flot
USA er det åbenbart et stort problem
øjenform, store ører samt flotte konmed urenlige katte og folks uvidentraster.
hed om kattegrus, men der skal nu
Kattilan Lonesom Cowboy, SW OSH b 25
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Felitan Safire SIA a

Fra Felitan var der en nydelig blåmasket hunkat, Saphire, samt den
brunmaskede søster Cesealia. Til
min store glæde var der også et barn
af Bellamis’ Olivia (kuldsøster til On
the Rocks). Det var en chokoladespotted hankat og han så OK ud,
og faktisk blev han bedste siam/
orientaler i Eric Reijers ring.

steder, hvor man kunne bruge penge
på ”uundværlige” ting til kattene og
en selv.
Der var masser af t-shirts/jakker med
kattemotiver, mindst 100 forskellige
par strømper med kattemotiver og
guldsmykker med katte i 10.000 kr.
klassen. Til kattene var der alle mulige slags shampoo, legetøj, foder og
snacks. Der var bl.a. tørret kylling,
fisk, lever – ja, selv tørret mus!!! Det
skal dog retfærdigvis siges, at man
ikke kunne se, hvor det kom fra, det
lignede små skumgummikugler og
lugtede helt neutralt – i hvert fald for
mennesker.
Jeg tog en lille prøve med hjem, og
mine katte syntes, at det var MEGET
spændende. Bedst kan de dog lide
det tørrede lever – de går helt amok
for at få et stykke.

En CFA-udstilling forløber anderledes
end hos FIFe, idet semilanghår og
langhår dømmes sammen og
korthårsracer dømmes sammen med
Siam/OSH i de respektive ringe.
Selve grundbedømmelsen er lidt kedelig. Kattene får deres bånd
(ribbons), klassificeres og sendes
tilbage uden yderligere kommentarer,
hverken mundtligt eller skriftligt.
Først når dommeren skal udtage sin
”Final”, bliver det lidt mere spændende.
Her placerer dommeren sine 10 bedste katte ud af de ca.120-140 katte
han har dømt i løbet af dagen. Spændende er det derfor, om ens kat overhovedet bliver kaldt op og derefter,
hvilket nummer den bliver.
Hver af de 10 bedste katte får som
regel et lille ord med på vejen afhængig af, hvor snakkesalig dommeren
er.
Der er ingen pokaler eller præmier
kun nogle bånd i forskellige farver.
Hver farve har sin egen betydning,
f.eks. om man bliver nr. 1, 2, 3, BIV
osv.
CFA-dommere taler ikke så meget
om kattene og til udstillerne som
FIFe-dommere, men jeg hørte senere, at udstillerne havde været meget
begejstrede for de 2 FIFe-dommere,
der dømte dér, og at de gerne ville
overtage noget af vores udstillingsform.
På udstillingen var der massevis af

Strømper med kattemotiver

Mollercats Moncut SIA n

drømmer om den endnu!!!
Dagen efter var der møde mellem
alle medlemmerne i WCC, hvor man
bl.a. diskuterede, hvordan man endnu bedre kan samarbejde på udstillingsplan, ved import/eksport mellem
forbundene m.m.
Det mest ”hotte” emne var, om man
skulle optage LOOF (et fransk forbund) i WCC.
De blev ikke optaget med den begrundelse, at hvis man optager
LOOF, så skal man også optage
f.eks. Felis Danica eller SVERAK, og
det er jo ikke intentionen, at hvert
enkelt land skal være repræsenteret,
men derimod hovedforbundene.
En hel uge blev det til i Houston, jeg
havde gerne brugt lidt mere tid på
evt. at besøge nogle af de opdrættere, jeg kender derovre eller få set lidt
mere af Texas.
Houston er bare en storby med masser af MEGET høje bygninger og store shoppingcentre.
Staten Texas er derimod meget interessant, så tanken om at tage der
over igen er nærliggende – og så har
de jo også nogle ”nydelige” kategori
IV-katte, der er et besøg værd.

Om søndagen var der igen udstilling,
men her var vi en lille gruppe, der
valgte at leje en bil og besøge NASA
Med venlig hilsen
og se på raketter og se det sted,
hvorfra NASA styrer sine rumfærger. Dorte Kaae
På den guidede tur i det store områ- www.bellamis.dk
de kom jeg bl.a. ind i Mission Control
Center eller rettere lige bag en stor
glasvæg, men herfra var der frit udsyn over hele lokalet – spændende.
”Houston, we have a problem” – nej
ikke denne dag, men vi fik beretningen om de mislykkede rumopsendelser, om heltene, der døde for fædrelandet og mindedes dem med højtidelig musikHH.
Udflugten sluttede med en dejlig middag i Galveston på en restaurant, der
lå lige ud til den Mexikanske Golf,
”Texas” Style
deres creme brulée var fantastisk, jeg
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