Indflydelse KUN 75 kroner
Ny standard
sølvmaskede siamesere – hvide orientalere
At blive medlem af Breed Council (BC) koster kun
75 kroner om året, og et medlemskab har aldrig været vigtigere end nu! Der er selvfølgelig betingelser,
der skal være opfyldt for at blive medlem, så der er
ikke åbent for alle, til gengæld er der åbent for aktive
registrerede opdrættere. På den anden side er det jo
egentlig meget rimeligt, at man skal være aktiv opdrætter for at kunne få lov til at påvirke standarder
og hvilke farver, der eventuelt skal godkendes i vores
racer. Du kan læse mere om BC for vores kategori
her www.fife-sia-bal-osh-olh-bc.info

mening om emnet, men vi har helt sikkert også medlemmer, som ikke umiddelbart kan se, hvorvidt det er
en god eller dårlig ide. Nogle vil måske skifte mening
undervejs, hvor andre via debat vil blive endnu mere
sikre i deres synspunkter.

Naturligvis bliver vi som specialklub spurgt fra FD’s
side, hvordan vi forholder os til stillede forslag til
FIFe’s GF’er fx om sølvsiamesere, hvide orientalere
og ny standard. En forespørgsel vi i DSO hvert år
reflekterer på, da vi gerne vil have indflydelse, og
samtidig er vi så heldige, at FD altid følger specialklubbernes meninger, når de bliver gjort bekendt med
Felis Danicas (FD) formand, Bette Lind, gør i Kattedisse. Men der hersker ikke tvivl om, at det er nu, BC
Magasinet 2-2012 opmærksom på, at dommerkomskal stå sin prøve, og mange, både modstandere og
missionen (FIFe’s Judges and Standards) arbejder
på at omstrukturere vores standarder. Når kommissi- tilhængere, vil melde sig ind for at påvirke kategori
onen er færdig med deres arbejde, sendes de færdig- IV’s fremtid.
gjorte standarder ud til de relevante BC’er, som så
får mulighed for at kommentere og påvirke indholdet. Vi forventer ikke i bestyrelsen at have en fælles holdning til emnet sølv siameser, da vi mener, at det enI øjeblikket arbejdes der fra nogle opdrætteres side
på at få godkendt en ny farvevariant inden for siame- kelte bestyrelsesmedlem har ret til og krav på at have
deres personlige holdning. Det enkelte bestyrelsesserne, nemlig sølvmaskede siamesere, og ligeledes
medlem skal kunne debattere sine private holdninger
arbejdes der på at få godkendt den hvide orientaler
med grønne øjne. Der er allerede fastsat en dato for i alle sammenhænge fx på diverse fora og i BC. Denne personlige frihed begrænses, hvis bestyrelsen påen præsentationsudstilling den 19. januar 2013 i
Rheda-Wiedenbrück, Tyskland, hvor de skal præsen- lægges at stå med en fælles front.
teres med henblik på et forslag til FIFe’s GF 2013.
Til gengæld vil alle vores medlemmerne naturligvis
blive spurgt om deres holdning ☺
Den praktiske del for at få en ny farvevariant godkendt er, at udstillingen skal være international, og
der skal være minimum 10 katte tilstede, der er over Den holdning, der har medlemmernes flertal, vil selv6 måneder i den varietet, der ønskes godkendt. Mini- følgelig blive den, vi videresender til FD og dermed til
mum 2/3 altså 7 af kattene skal være registreret hos FIFe’s generalforsamling.
FIFe og ejet af et medlem af et national FIFe medlem.
DSO planlægger et bestyrelsesmøde, hvor ovenAlle detaljerne om godkendelse af en ny variant kan
nævnte selvfølgelig er et meget vigtigt punkt, og vi vil
læse her www.felisdanica.dk/index.php?
LanguageID=1&SectionID=115&ContentID=303
også gerne diskutere det på vores GF i Vissenbjerg
den 17. november 2012.
På Facebookgruppen ”Silver-Siam project”
www.facebook.com/#!/groups/293936157353255/ har MEN husk, at for KUN 75 kroner om året, kan du få
du også mulighed for at læse mere om bevæggrunmedindflydelse på vores racer, og det vil vi på det
dene, der ligger bag ønsket om at få godkendt sølv i kraftigste anbefale vores medlemmer. Regler og tilsiameseren.
melding for BC kan ses på side 30.
Sølv og i særdeleshed i siameseren har altid været
Vi ser meget frem til jeres indlæg til næste blad ☺
meget omdiskuteret, så vi forventer, at der vil være
mange holdninger til dette.
Bestyrelsen
Det heldige er så, at vi har god tid til at debattere i, da
der tidligst kan stilles forslag til FIFe’s GF 2013. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at komme med indlæg til næste medlemsblad (deadline 15.10.2012) om
holdninger for og/eller imod. Mange har allerede en
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