Et dommerportræt
International FIFe dommer
Caroline Stoa, Norge
Hvordan blev du kattemenneske?
Jeg har altid elsket katte, og siden jeg
var ca. 3 år, havde vi en Russian
Blue. Hun hed ”Blue” og var min babysitter. Hun elskede min mor og mig
og hadede alle andre.
Fortæl om din første kat. Hvornår
fik du den, og hvilken race var det?
Det var ”Blue” - en Russian Blue.
Hvilke race opdrætter du selv? Og
hvorfor lige den race?
Jeg opdrætter siamesere og orientalere for øjeblikket, men jeg har faktisk
lyst til at starte opdræt af balinesere
igen. I øjeblikket er det kun i tankerne, for jeg opdrætter ikke så meget
for tiden. Men til sommer skal jeg parre mine 3 piger med en super smuk
SYS fra Finland, og det bliver mine
første killinger med hvidt.
Jeg elsker alle kategori 4 katte, eller
jeg ELSKER alle katte. Men kategori
4 kattene ligger mit hjerte nærmest,
de er som mig!! Snakker hele dagen.
Jeg elsker elegancen, personligheden og det ekstreme look. Looket er
det vigtigste for mig. Det er det, der
gør hele katten, og jeg føler at, et
ægte look kan se helt ind i min sjæl.

Caroline Stoa, på udstillingen i Middelfart nov. 2010

Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har
udstillet i ca. 25 år, og det blev bare
sådan. Lidt underligt nu, men det føles meget naturligt og sjovt at dømme
katte. Tænk at få lov til at mærke og
føle på alle disse utrolig smukke katte. Det bevirker, at jeg glæder mig,
hver gang jeg skal af sted på udstilHavde du en mentor, da du beling, hvad enten det er som udstiller
gyndte at opdrætte?
Solbjørg Karlsen, "Karitzy", har været eller dommer. I øjeblikket er jeg i
min mentor. Jeg fik mine 2 første kat- gang med at uddanne mig i kategori
te fra hende, da jeg var 15 år, det var 1 og 2, så ja, jeg er kattegal!!!
i 1986. De hed Goya og Garcon, og
jeg elskede de 2 katte overalt på jor- Hvad lægger du mest vægt på når
du dømmer en kat?
den. Solbjørg lærte mig alt lige fra
grooming (klargørelse af kattens pels Kondition, temperament og grooming.
Jeg synes, at ALLE katte, uanset
før udstillingen), udstilling, regler på
hvordan typen eller looket er, skal
udstilling, typer på kattene og til
præsenteres bedst muligt. ALLE
stamtavler. Takket være Solbjørg er
KATTE HAR NOGET SMUKT, og jeg
jeg kattegal den dag i dag. Solbjørg
mener, at det er vigtigt at få det frem
er for mig verdens bedste balineseropdrætter. Ingen har opdrættet katte på dommerbordet. Jeg har en regel
om altid at sige de gode ting først. Så
som Sol i 80'erne og til nu. Sol er
stoppet med at opdrætte, men mange nævner jeg de ting, der kunne være
bedre, bagefter. Selvfølgelig elsker
af hendes katte ligger i linjerne den
jeg typede katte, jeg har selv opdrætdag i dag.
tet og ejet mange typede katte. MEN
det er meget vigtigt for mig, at typen
Hvad fik dig til at uddanne dig til
IKKE kommer før SUNDHEDEN!!
dommer?

Sundhed er det vigtigste af alt som
opdrætter.
Hvordan ser du på udviklingen af
vores racer?
Jeg har selv været med til at opdrætte og udvikle vores race på godt og
ondt. Jeg har lavet mange ekstreme
katte, men normalt er det ikke dem,
der lever længst eller producerer de
smukkeste katte. Jeg har valgt at
nedprioritere typen lidt (eller størrelsen af ørerne), fordi jeg vil have bedre øjenfarve, og jeg har konsekvent
brugt katte med god øjenfarve, for
den er meget vigtig for mig. Jeg kan
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Jeg vil bare gentage mig selv, at jeg
elsker udstillinger, og jeg har mange
venner i katteverdenen. Vi hygger os
og griner meget samen, og alle er
gode til at gratulere hinanden. Og så
drager vi jo alle hjem med den samme kat, der er lige værdifuld om den
har vundet eller tabt.
Tror, at de fleste ser på en udstilling
som en hyggelig weekend med mange grin samt lidt godt mad og drikke.
WW’11’10 SC Coco Chanel’s V For Vendetta, JW OSH n

også rigtig godt lide store og elegante
katte, så jeg har derfor anvendt de
linjer, jeg ved besidder disse egenskaber. Noget vigtigt at nævne om
kategori IV kattene i dag er, at ALLE
kattene har et super temperament,
sådan var det ikke i 80’erne. Dengang var der meget lyd omkring kategori IV kattene, og det var så almindeligt, at folk troede at de skulle være
sure.
Er der en særlig kat du aldrig vil
glemme?
Der er en kat, der altid vil være min
nummer ET, EC Dapper-Dillons ZZTop, SIA n, og han er og bliver mit
store forbillede på en siameser.
Jeg var så heldig at eje den utrolige
smukke kat, og han er den dag i dag i
mange stamtavler.
Hvor ofte udstiller du selv?
Jeg udstiller tit, da jeg elsker udstillinger, og mange af mine bedste venner
er i katteverdenen.
Hvordan oplever du udstillingerne
nu i forhold til for 5-10 år siden?
HmmmE er der stor forskel? Nej, det
tror jeg ikke, men i 80’erne og
90’erne var det mere almindeligt med
2 dags udstillinger, og stewarderne
præsenterede kattene for dommerne.
Men jeg elskede udstillinger dengang, og jeg elsker udstillingerne nu.
Hvordan oplever du stemningen
blandt udstillerne?

Coco Chanel Draqula OSH n 25 fra 2009

Har du nogle sjove oplevelser du
vil dele med os?
Jeg kan fortælle om dengang Liv
Holst og Åse Phillips kom hjem til mig
med en hunkat, der skulle parres
med ZZ-Top. Liv sætter sig på gulvet
og siger til ZZ-Top ”jeg bliver her til
du har lavet den hunkat, jeg skal købe af Åse”. Det tog han til efterretning
og parrede øjeblikkelig hunkatten, og
ja, der blev faktisk en hunkat til Liv i
det kuld.

En glad Caroline

Jeg ser meget lyst på fremtiden for
kategori IV, for vi har mange nye talentfulde opdrættere og mange smukke katte.

Hvordan med din egen fremtid?
Jeg kommer nok til at trappe lidt ned
opdrætsmæssigt, og fremover bliver
det nok kun til 1 eller 2 kuld om året.
Det passer mig faktisk meget godt,
og nåh ja jeg har heller aldrig været
en storopdrætter anyway. Jeg har jo
denne regel om, at jeg ikke vil have
for mange. Det passer mig bedst allerbedst med få, men velplanlagte,
kuld. Jeg er heller ikke så vild med
hankatte, der bliver brugt længe i avlen, derfor plejer jeg at købe hankatte
til min tante. Det skal forstås sådan,
Dapper-Dillons ZZ-Top, SIA n
at jeg trækker nogle få kuld på ham,
hvorefter han bliver en lykkelig kaEller dengang, hvor Inga-Lill havde
kørt i 12 timer for at få parret sin hun- strat.
kat, og ZZ-Top ikke var hjemme. Jeg Men det er det, der passer til mig og
siger til hende, at vi lige kan sætte os mit opdræt, og hvad andre gør, er op
og få lidt at spise og drikke, så kom- til dem.
mer han snart. Det udtryk Inga-Lill fik
i ansigtetEE.. og Arne han grinede
så tårerne trillede.
ZZ-Top løb ikke frit, men han var ofte
med ude i haven under opsyn. Problemet med ZZ-Top var, at han kunne åbne døre og han var faktisk i
stand til at låse min hoveddør op.
Nå, men ZZ-Top kom hjem ca. 30
minutter senere og parrede Inga-Lills
hunkat.
Jeg har mødt så mange dejlige mennesker på grund af kat/opdræt og
mange af dem er stadigvæk mine
venner, og livet havde ikke været det
samme uden dem.
Hvordan ser du på fremtiden for
Kategori IV?

Coco Chanel China SIA n 21, fra 2008
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