Formanden har ordet
Generalforsamlingen er vel overstået, og jeg
vil her gerne benytte lejligheden til at byde
Marianne Vedel velkommen i bestyrelsen, se
Mariannes ”katte CV” på næste side.
Jeg glæder mig meget over, at Marianne har
lyst til at træde til. Lise Vigsø har valgt at træde
ud - en rigtig stor tak til dig, Lise. Til min store
glæde har Lise tilbudt sin hjælp til enhver tid,
hvis behovet måtte opstå.

til enhver tid kan være med til at støtte og
guide nye og kommende opdrættere såvel som
nye kælekatteejere. De etablerede opdrættere
og kælekatteejere er den vigtigste kilde til information, vi har. Vores dyrebareste mål må være
at få nye til, både nye opdrættere og nye kælekatteejere, så vi i fremtiden sammen kan glæde os over vores dejlige racer og dermed kan
bevare en skøn hobby.

På årets GF kunne vi lancere en ny brochure,
der er tiltænkt at uddele, hvor der kunne være
interesse for vores race. Derfor er I alle velkommen til at rekvirere brochuren ”Information
om de ORIENTALSKE KATTE”, hvis I fx kommer på racekattefremvisninger, hvor den kan
fremme kendskabet af vores race, eller blot
have liggende på jeres udstillingsbure og dele
ud til interesserede. Jeg vedlægger et eksemplar sammen med dette blad, så de, der ikke
havde mulighed for at deltage på GF, også kan
se den. Den er fyldt med farvestrålende fotos,
så mange favevarianter som vi kunne få plads
til, samt en beskrivelse af den orientalske kat,
hvor der ikke bliver lagt skjul på noget - altså
både dens gode og måske (lidt) mindre gode
sider.
Vi tror på, at når folk læser, at den orientalske
kat er, som den er, så tænker en mulig køber
sig godt om, inden de beslutter sig. Jeg synes,
at der er lidt for mange omplaceringer, hvor
det desværre har vist sig, at den nye ejer ikke
vidste nok om racen. Så håbet er, at når nye
katteejere skal vælge race, så har de via
vores brochure fået en ærlig og sandfærdig
beskrivelse af den orientalske kat og valgt den,
netop fordi den har det skønne temperament
og det aktive og ”påtrængende” sind, den nu
engang har.

Det sidste års tid har tydeligt været præget af
det netop veloverstået World Show 2013 her
i Danmark.
For 10 år siden, hvor der sidst var WS i Danmark, havde jeg mulighed for at være med,
og planen var også at besøge WS’et i år.
Jeg måtte dog pænt blive hjemme, et læænge
ventet kuld killinger havde planlagt deres ankomst netop i denne weekend.
Jeg trøstede mig med at kunne købe mig til en
livestreaming og følge med i ”slagets gang” på
min skærm. Det var også vældig fint, men
stemningen kunne jo kun de, der var tilstede,
fornemme. Som trøst for jeg ikke kunne være
med i Ålborg, blev jeg dog rigt belønnet med
et kuld på 5 sunde og livskraftige killinger, som
allerede nu kræver masser af opmærksomhed
og snart vil bringe masser af ekstra liv i vores
lille hjem.

Sættenissen var
tidligt ude i år, han
var nemlig på spil
i sidste blad. Det
bevirkede, at skribentens navn havde
”forputtet” sig under
den skønne artikel
”Man bliver afhængig
af SiameserkatteI.”. jeg har undskyldt mig
hos forfatteren, Laila Martens. Laila er i øvrigt
et af de få af vores medlemmer, der har været
med i alle årene, idet Laila var med til at stifte
klubben.
I dette blad har vi påbegyndt en forhåbentlig ny
tradition, og jeg håber, at I vil følge i Susanne
Qvicks fodspor, hun har lagt ud med et nyt
tiltag i bladet. Nemlig ”Fra dagbogen”, hvor hun
deler ud af sine erfaringer fra en fødsel, hvor
der gik over et døgn mellem 1. og 2. killing.

Jeg vil gerne opfordre til, at I vil følge hendes
eksempel og fortælle om oplevelser og erfaringer, også selvom I ikke syntes, det har den
store betydning. For det første er det altid interessant at læse om andres oplevelser, og for
det andet kan det også være meget lærerigt.
Så lad os alle få glæde og gavn af at læse
jeres oplevelser, så vi alle kan drage nytte af
World Winnerne, samt Skandianvien Winnerne hinandens oplevelser og også ad den vej
kan ses andetsteds i bladet, men her vil jeg
styrke vores fællesskab.
ønske et stort tillykke til WW’13’12 GIC Filihankats Bella Notte, JW, DSM OSH n, ejet af Ruth Temaet i dette nummer er fødsler, og i den
Arndt, der fik titlen WW for anden gang, katten forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at man
er dansk opdrættet af Peder Irbil. Ligeledes vil holder sig ajour med FIFe’s avls- og registrejeg gerne ønske tillykke til 4 af vores medlem- ringsregler. I vores race må vi fx ikke parre
sølvkatte med maskede katte, og der er former, der i hård konkurrence fik deres katte
skellige ting, der skal være opfyldt før en parnomineret: Karin Pedersen med hannen
HU*Shagio-Chen Zanzibar OSH n 22, Camilla ring. Ligeledes står der også hvor lang tid, der
skal gå mellem parringer med 2 forskellige
Olin med hannen S*Cross-Bow Crest InterNår jeg går i mine egne tanker strejfer tanken
mig oftere og oftere: Hvilken fremtid har vores mezzo OSH b 25 og hunnen S*Limericks Pan- hankatte samt mange andre vigtige ting, som
en opdrætter bør vide. Disse regler ændres
naCotta OSH h 24, Dorte Kaae med hunspecialklub? Er vi synlige nok? Gør vi en forløbende, så det er en god ide at læse dem
kastraten Bellamis' On the Rocks SIA b 21 og
skel? Føler I medlemmer, at I får noget for
med mellemrum. På www.felisdanica.dk ligger
jeres kontingent/penge? Er der stadig interes- Trine Piltoft Farsø med ungdyret (N) Manhunder en dansk oversættelse, der altid er opdateter's Less is More OSH f 24.
se for sammenhørigheden og fællesskabet
ret. Læs også de nyeste regler for FD’s topomkring vores fælles hobby? Vi lever efterhånkatte 2013 og bemærk at konkurrenceåret er
I sidste nummer lovede jeg at bringe Prof.
den i en IT-verden, hvor vi kan finde oplysninLeslie Lyons nye adresse, når vi blev bekendte ændret til kalenderåret.
ger om alverdens sygdomme, forskning og
hvad det end måtte være indenfor få sekunder, med den. Hun er nu kommet på plads og har
En anden artikel, der også bringes i dette blad,
indgået samarbejde med Prof. Maria Longeri
så er vores 3 årlige medlemsblade overhovei Italien. Derfor skal der fremadrettet indsendes der har påvirket mig meget, er den om TF
det interessante og up to date?
obduktionsrapporter, DNA skrab og stamtavler (Tritrichomonas Foetus). Så meget at jeg har
valgt at teste for TF, før mine killinger skal
ved dødsfald forårsaget af amyloidosis i nyre
Derfor stillede jeg også disse spørgsmål på
eller lever (nyre/leversvigt) til hende på følgen- flytte hjemmefra. Når katten kan være inficeret
GF samt spørgsmålet, har vi stadig klubben
og fremstå klinisk rask, så erindrer jeg mig, at
de adresse:
om 5 år?
Prof. Maria Longeri, DVM, PhD,
jeg for knap et år siden havde en enkelt kat,
Universite degli Studi di Milano,
der i nogle dage havde dårlig mave. Jeg har
Svaret var til min store glæde positivt, og
valgt den dyre, men til gengæld mest sikre
personligt tror jeg naturligvis på, at vi fortsætter Dipartimento di Scienze Veterinarie e SanitÃ
test, nemlig PCR testen, og i skrivende stund
mange år endnu, men det var rart at få bekræf- Pubblica Via Celoria,
10-20133 Milano (Italy)
venter jeg på resultatet.
tet, at I medlemmer har det på samme måde.
Som jeg så ofte før har skrevet, en klub bliver
Her på falderebet vil jeg ikke forsømme at
ikke bedre end dens medlemmer gør den. Det Fotokonkurrencen måtte desværre igen aflyses, da der ikke var deltagere nok. Til gengæld huske jer på at tilmelde jeres katte til topkatteværende sig med bidrag med artikler, billeder
er de billeder jeg fik dejlige, og jeg glæder mig listen, samt at tilmelde jer i konkurrencen om
og emner, der skal op til diskussion.
til at anvende dem hen ad vejen. Jeg ville jo
at blive ”Årets opdrætter 2013”, se side 28.
Vi præsenterer og præmierer topkattene og
Medlemstallet er siden GF’en igen oppe på det ellers mene, at det ville være lidt attraktivt at
få sin kat på forsiden, men jeg må fortsat lade Årets opdrætter 2013 på DARAK’s udstilling
niveau, hvor det har ligget i mange år. Der er
fantasien arbejde og finde på noget. Jeg vil
i Strøby den 8. marts 2014.
kommet en del nye medlemmer til, deriblandt
så stadigvæk opfordre jer alle til at indsende
nogle der ikke kendte til vores eksistens. Det
billeder både til vores arkiv, men også hvis du De allerbedste ønsker om en glædelig jul og
er helt klart et mål, vi må sætte os, at vores
har et billede, du mener kunne være egnet til
et godt nytår, og rigtig god læselyst med dette,
opdrættere og andre medlemmer er medvirårets sidste blad.
kende til at udbrede kendskabet til DSO, så vi forsiden.

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 1/2014 er den 20. februar.
Bladet udkommer medio april 2014
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