Et dommerportræt
International FIFe dommer Lone Lund
Hvordan blev du kattemenneske?
Det tror jeg altid, jeg har været, men
jeg måtte ikke ha’ kat for min mor,
hun var rædselsslagen for dem.
Fortæl om din første kat. Hvornår fik
du den, og hvilken race var det?’
Mine første katte var 2 huskatte, jeg
fik af en arbejdskollega, hvis brors 3
katte lige pludselig var blevet til 17.
Hvilke(n) race(r) opdrætter du selv?
Og hvorfor lige den race?
Startede ud med briter for 25 år siden, så kom der skotter til i 1999, og
nu også selkirk rex fra 2009. Tja, briten var nok et lykketræf, som så er
blevet til kærlighed. De 2 andre er
valgt ud fra deres personlighed etc.
og er også kærlighed med krøller og
små ører.

Hvad fik dig til at uddanne dig til
dommer?
Udfordring og min store kærlighed
til katte, der findes ikke noget bedre
end at få lov til at kramme alle de
dejlige katte på mit bord, når jeg
dømmer.
Hvad lægger du mest vægt på når
du dømmer en kat?
Sundhed og temperament.
Hvordan ser du på udviklingen af
vores racer?
Der har jeg nok en kontroversiel
holdning, idet jeg mener at standarden tilhører opdrætterne, og jeg
bedømmer skønheden ud fra de
givne rammer i standarden.

Er der en særlig kat du aldrig vil
glemme?
Havde du en mentor, da du begyndte Der er nok 3 katte, der har betydet
at opdrætte?
meget for mig. Pølsen, min første blå
Ja opdrætteren, som jeg købte mine brite, ”kælekat”, men den mest vin2 første briter af, var utrolig hjælpdende britedame til alle tider i Dansom. Så sammen med Politikens Kat- mark og den første brite i FIFe til at få
tebog og hende fik jeg en rigtig god
titlen DM. Hendes søn Midnight, også
start.
blå og 10 kilo stor rund bamse. Bella,
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min første scottish fold, hvid med
orange øjne.
Hvor ofte udstiller du selv?
Det bliver desværre ikke til så meget,
da jeg er meget ude at dømme, men
jeg forsøger at holde det ved lige, da
man som dommer ikke skal glemme
den anden side af bordet. Det handler om at holde sig opdateret.
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Hvordan oplever du udstillingerne nu
i forhold til for 5-10 år siden?
Udstillingerne er blevet mere åbne og
udstillervenlige, jeg husker, da bedømmelserne foregik i et helt andet
lokale444.

ring, men i den sidste ende er det
opdrætteren, der selv bestemmer,
hvilket det også skal være.

Har du nogle sjove oplevelser du vil
dele med os?
Der er mange, men den sidste er fra
Riga her for 2 uger siden, hvor min
Hvordan oplever du stemningen
blandt udstillerne?
bedste hankastrat Kat. IV var en 2 i 1
Den oplever jeg meget mindre social i kat, med fantastisk hoved og persondag. Vi racer efter certifikater og har lighed, foreign white fra Finland44.
I just LOVE him4., men man kunne
ikke tid til hinanden. Mærker også
ondskabsfuldhed imellem udstillerne få mindst 2 hele katte ud af ham, så
det havde vi lidt sjov med, ejeren og
og fra udstillerne til dommeren, hvis
jeg. Havde også denne smukke kat til
man vover at have en én memin eksamen, som fertil444.
ning44.
Er der noget ved udstillingerne eller
racerne, du gerne ville ændre på?
Udstillingerne kunne godt blive mere
moderne / tidssvarende4.. men vi
skal stadig huske vores skrevne rapport, det er FIFe’s varemærke.
Racerne er op til opdrætterne, ingen
dommer skal fortælle mig, hvordan
jeg skal opdrætte, vi kan være uenige, men jeg bestemmer, hvordan jeg
opdrætter.
Jeg kan komme med gode råd og
vejledning fra mine mange års erfa-

Den ser dejlig ud, jeg er meget ude at
dømme, og det elsker jeg, jeg elsker
alle katte.
Så I slipper ikke af med mig, men I er
velkomne til en dialog og snak, hvis
der er noget, I er uenige i.
Til slut! Ordet er dit.
Kan kun sige her, hvor jeg har været
Kat. IV dommer i et år, at jeg ærgrer
mig over, at jeg ikke tog den eksamen for lang, lang tid siden.
Det er fantastiske katte, utrolige i deres sind og væremåde. Men glem
ikke sundheden, ellers har vi dem
ikke meget længere.

Hvordan ser du på fremtiden for
Kategori IV?
Jeg håber, at disse smukke balletdansende katte
bliver ved at være
iblandt os, men
jeg ser også, at I
skal standse op
og tænke sundhed frem for extreme typer.
Hvordan med din
egen fremtid?
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