Konen med æggene….. og så alligevel ikke
I marts 2012 tog vi for sjov vores
langhårede orientalerpige Scala of
Lancarrow med på en udstilling i Fredericia. Vi er noget bagud med typerne hos de langhårede, så vi har faktisk oplevet at få skældud for at tage
vores katte med på udstillinger, men
til vores store glæde fik hun sit certifikat og blev endda nomineret. Samme
måned prøvede vi en TICA udstilling,
og til vores glæde gik det også strygende her.
Efter et par udstillinger, hvor det stadig gik forrygende, lavede jeg en dag
en vanvittig, synes jeg selv, plan for,
hvordan hun skulle blive først IC, så
GIC og da det stadig gik glat, endda
for hvordan hun skulle blive Supreme
Champion.

Da jeg ikke selv troede på
planen, døbte jeg den:
”konen med æggene”.
Vi deltog i flere udstillinger, før vi begge pludselig
indså, at vi faktisk havde
opdrættet en rigtig flot,
ikke ekstrem, men harmonisk, langhåret orientaler,
og så gik der pludselig
sport i det. Det gav anledning til det mest fantastiske år i min 30´årige udstillingskarriere.
Uden at møde nogen modstand lykkedes det den lille dame at få samtlige certifikater og endda 6 nomineringer og 2 best in show i FIFE. På TICA udstillinger fik hun uden diskussion de nødvendige points og hele
18 finals. I februar blev hun således
FIFE Supreme Champion og 14 dage
efter opnåede hun den tilsvarende
TICA titel Supreme Grand Champion.
Tilføjes skal også lige at Scala blev
topkat nr. 4 på DSO toplisten 2012,
ligeså opnåede hun en plads nr. 4 på
Katteklubben topliste 2012.

Scala nyder det her på udstillingen i Køge
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Scala fejres i Snejbjerg

30 udstillingsdage på nøjagtigt ét år
har vi budt hende, men Scala ser heldigvis ud til at hygge sig lige så meget som os. Vi har stadig meget at
arbejde på i vores fremtidige avlsarbejde, men lige nu er vi bare mega
stolte af vores dobbelte Supreme kæleprinsesse.
Charly Riis
www.lancarrow.dk

