Tillykke med de 25 år
Jeg vil ønske DSO tillykke med de 25 Sommeren 1987 kom Alice og Aksel
år med et lille tilbageblik på, hvordan til Fyn for at overtale Mogens til at
overtage formandsposten, hvad han
det hele startede.
absolut ikke var interesseret i, da han
SWO startede som et blad med nyhe- lige havde afsluttet 5 år som kasserer
der, billeder og artikler. Initiativtager- i Jyrak´s bestyrelse, så næstformandsposten passede ham fint, men
ne var Jesper Döpping, Kirsten Foldager og Gitte L. Jensen, som vare- det lykkedes for dem, og Mogens
blev valgt som formand på generaltog trykning og layout, beslutningen
forsamlingen 1987. På samme geneblev taget på en Darak udstilling i
ralforsamling blev SWO´s logo præHerlev i starten af 1986.
senteret, der var udskrevet en konkurrence og blandt flere gode forslag
Derefter gik det stærkt. En gruppe,
som kaldte sig de blåøjede, henvend- blev det Jørgen Lunds udkast, der
te sig og ville gerne diskutere om op- vandt. Vores medlemstal var nær de
100, så det må siges, at det gik godt.
rettelse af en specialklub for Siamesere og Orientalere samt fælles blad.
Det skete den 23. maj 1986 hos Alice Der skete mange ting for SWO de
følgende år. Vi ansøgte Felis Danica
og Aksel Jæger, hvor man enedes
om formål, love og fælles navn SWO, om hovedklub-status 2 år i træk med
(Siameser, Foreign White Orientaler). efterfølgende afslag. Der blev afholdt
Underskriverne var Aksel Jæger, Je- mange hobby-udstillinger, primært på
Sjælland med afdøde Britt Hansen
sper Döpping, Jørgen Lund og Pia
(Braun Brimiso) som primus motor,
Bahnsen.
samt 3 internationale udstillinger i
Den stiftende generalforsamling blev 1989 i Perserens regi, kun med Siaafholdt i Borgerforeningens hus i Ny- mesere og Orientalere, 154 katalog
numre, og i 1990 og 1991 i Racekatborg den 13. september 1986, hvor
tens regi sammen med racerne Skovlovene blev vedtaget og indsendt til
katte, Maine Coon og korthårskatte,
Felis Danica. Valgt til bestyrelsen
og endelig i 1992 en national udstilblev formand Aksel Jæger, næstformand Mogens Østerby, kasserer Lai- ling i Gillelejehallen.
la Olsen, suppleanter Britt Hansen og
Connie Pedersen, og som avlskonsu- Der var efterhånden dannet 5 specialklubber for vores race, derfor blev
lent valgtes Annie Christensen. Jesper Döpping fortsatte som ansvars- der fra SWO´s side arbejdet på at få
dem samlet, så vi ville stå stærkere i
havende redaktør.

specifikke spørgsmål om vores race
hos Felis Danica.
Orientklubben og Foreign White klubben valgte at slutte sig sammen med
SWO på den ordinære generalforsamling 16. oktober 1993, og den 6.
november blev der holdt stiftende
generalforsamling for den nye forenede klub. Den fik navnet DSO (Dansk
Siameser og Orientaler Ring). Klubben kunne umiddelbart ikke godkendes af Felis Danica, da 14 medlemmer havde indsendt en protest mod
den nye klub. Derfor blev det til endnu en ekstraordinær generalforsamling i april 1994, og klubben kunne nu
endelig få ro omkring sig.
I 1993 gik Mogens af og Mette Foldager tog over, men han fortsatte som
kasserer frem til 1995, hvor Jørgen
Andersen tog over.
Når man gennem årene har erfaret
de stridigheder, der kan opstå mellem
kattefolk, synes jeg det er flot, at der
stadigvæk er personer, der både har
energien og lysten til at holde liv i
gamle SWO.
Kis Østerby.
www.klingeskovs.dk
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