Formanden har ordet
Dette forår var tydeligvis præget at FIFe’s
general forsamling, idet der var mange
punkter, der vedrørte vores kategori. Derfor udsendte vi et nyhedsbrev i maj med
mulighed for afstemning til de punkter,
som var på dagsordenen. Mange tak for
responsen.

I vores race er der også nogle opdrættere, der ønsker at tilføre racen mere sundhed. For år tilbage var det Eiwor Andersson, der via et avlsprogram fik lov til at
parre en huskat med en siameserhankat,
hun havde importeret fra Danmark. I starten var der stor modstand mod at opdrætte med de katte, hvor denne huskat lå i
Andetsteds i bladet er der en mere detal- stamtavlen, men enten er det blevet
jeret gennemgang af resultaterne fra FIFe glemt, eller også er tolerancen blandt os
GF’en. Ligeledes er der en artikel om den opdrættere blevet større. Jeg er i hvert
nye kategoriopdeling, der træder i kraft
tilfælde stolt af mit opdræt vel vidende, at
den 1. januar 2016, en ændring som jeg
Stella (Indira von Jukima) har den huskat
tror vil give en sund konkurrence.
liggende 2 gange i 9. generation.

Der er dog et par ting, jeg gerne vil kommentere. Det mest spændende var vel
nok, om sølv i Siameseren ville blive anerkendt, da vi jo i det sidste års tid har
været bekendt med forarbejdet til godkendelsesshowet i Tyskland i januar. DSO
har også gjort sit bedste for at oplyse og
klæde jer medlemmer på til afstemningen, hvilket jeg føler er lykkedes ganske
godt.
Sølv og smoke i Siameseren blev ikke
godkendt, og jeg kan kun for mit eget
vedkommende være glad for dette resultat, selvom det var meget snert. Jeg er
nemlig af den overbevisning, at der ikke
på nuværende tidspunkt er nok dokumentation for at godkende sølv i Siameseren.Tydeligvis havde stillerne ikke gjort
deres forarbejde tilfredsstillende i forhold
til avls- og registreringsreglerne, men
efter min bedste overbevisning kommer
”de sølvglade” igen om to år, når forslaget
igen kan stilles. Forskerne har i de senere
år været travlt optaget af at finde en DNA
test, der kan teste for sølvgenet, og mit
håb er, at de når målet inden da.
En enkelt ting jeg finder lidt trist er, at
vores killinger fra 1. januar 2014 først kan
udstilles, når de er 4 måneder gamle.
Jeg fornemmer, at det vedtagne forslag
rammer forkert. Den promille udstillere,
der ikke kan se, om en killing er i showkondition, når den er 3 måneder, kan
heller ikke, når den er 4 måneder - eller
4 år. Det fratager desværre alle de udstillere, der sætter kattens sundhed højt,
muligheden for at udstille de 3-4 måneder
gamle killinger. Hidtil har det været meget
almindeligt at udstille killinger, der ikke er
blevet solgt. Både for at gøre reklame for
racen og også i håbet om at finde potentielle killingekøbere, og nogle nye udstillere
er kommet til på den måde.
Ud fra ovenstående kan det måske lyde
som om, jeg ikke mener, at sundhed er
vigtig, men jeg sætter stor pris på, at FIFe
de seneste år generelt har fået en skarpere profil, når det gælder kattenes sundhed.

ge danske kategori
IV katte som deltagere. Jeg håber,
at vi blandt jer
medlemmer har et
par flittige fotografer, der vil dele
jeres fotos med os
i julenummeret. Selvfølgelig håber jeg
også, at vi får danske WW’er blandt jeres
katte. Jeg ønsker god kampgejst samt
held og lykke til de katte, der deltager.

For at lave et spændende blad har redaktionen brug for forskellige billeder at vælEt lignende sundhedstiltag er blevet sat i ge imellem.
gang i Italien, og faktisk ligger Eiwor AnDerfor iværksætter vi igen en fotokonkurderssons huskat bag 2 af de 4 linjer, der
rence, som jeg håber, at I vil deltage i.
er anvendt. I dette avlsprogram anvendes Gevinsten er et års gratis medlemskab,
der ikke huskat, men Russian Blue, som og æren i at få et forsidebillede er for mig
anses for at være en meget sund race.
at se også stor.
Helt præcist drejer det sig om 3 orientaleTil sidst vil jeg bede jer sætte kryds i kare og 1 siameser hunkat og 3 forskellige
lenderen den 29.09.2013, for der afholder
amerikanske russere. Det første kuld
DSO generalforsamling (se indkaldelsen
killinger er på nuværende tidspunkt ompå side 21). Den finder sted på Racekatkring 5 måneder. Der kan læses meget
mere om dette projekt, og du kan se bille- tens udstilling i Tune
der af killinger på denne hjemmeside
Jeg håber at se rigtig mange medlemmer
www.yeswecat.it/rusprize.html, og FB
i Tune. Generalforsamlingen er stedet,
gruppen, der hedder RUS4OSH – FIFe
hvor vi får snakket og får en frisk diskusapproved crossbreed project.
sion om aktuelle emner. Kom med gode
Et andet sundhedstiltag, som ikke er nyt, ideer til bestyrelsen, hvad der evt. kunne
komme af nye tiltag. Fremadrettet skal vi
men som ikke må glemmes, er Leslie
altid have klubbens fremtid i tankerne og
Lyons’, der arbejder på en Amyloidosis
DNA test. I medlemsblad nr. 2 2009 brag- være opmærksomme på, om der stadigte vi en artikel med information om Amy- væk er interesse for vores race. Hvordan
loidosis og en opfordring fra Sarah Johns- kan vi fremme den? Hvad skal vi som
klub gøre noget mere ud af? Er vores PR
son til at indsende DNA – den artikel er
stadigvæk relevant. Dog har Leslie Lyons god nok? Så kom med RIS & ROS - som
så ofte sagt og skrevet, vores klub er kun
skiftet veterinært universitet og arbejder
nu i Mississippi, hvor hun lige skal ordent- så god som I medlemmer gør den til.
ligt på plads, inden hun modtager flere
prøver - til den tid får vi helt sikkert også De sidste mange år, hvor jeg har været
med i bestyrelsen, har vi haft et meget
en ny adresse, som prøverne skal indsendes til. I den mellemliggende periode stabilt medlemstal. Det er ikke nogen
hemmelighed, at det gør mig glad og
er det muligt at følge med på følgende
stolt, at vi formår at ”bestyre” en klub, der
gruppe http://pets.groups.yahoo.com/
er attraktiv at være medlem af. Et stabilt
group/feline_amyloidosis/
medlemstal giver også en sund økonomi,
Årets Topkatte 2012 er netop blevet præ- der tillader os at sende et stort og forhåsenteret og præmieret på JYRAK’s udstil- bentlig læseværdigt blad på gaden tre
gange om året.
ling i Nr. Aaby. Det var en festdag for de
flotte katte, der i udstillingsåret 2012 havFor at kunne fortsætte med det og for at
de samlet points nok til en placering på
du kan bevare din stemmeret på GF, er
toplisten. Vores sponsorer skal have en
ekstra stor tak, for uden deres flotte spon- det vigtigt at indbetale kontingent inden
sorater kunne DSO ikke samle de vinden- den 1. september. På side 43 finder du
vores priser og de formidable pakketilbud,
de katte til dette årlige højdepunkt. Jeg
nød virkelig at præmiere og gratulere alle der er en supergod og billig måde at annoncere på.
de glade og stolte ejere på denne dag.
Sommerhilsner og på gensyn i Tune
Årets begivenhed 2013 bliver ganske
givet World Show 2013 i Gigantium i Aalborg, som der stadig er mulighed for at nå Heide
at kvalificere sig til - jeg håber at se man-

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2013 er den 20. okt.
Bladet udkommer medio december 2013
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