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Af Kirsten Buna

Det var på Amager,
det var i november...
Den store FIFe- verdensudstilling fandt sted i månedens
første weekend. En med
spænding imødeset
begivenhed, der blev
kulminationen på måneders
arbejde for arrangøren Felis
Danica.
Lige omkring 1400 katte havde
meldt deres ankomst fra ca.
20 forskellige lande. Et utal af
racer var repræsenteret.
Heriblandt flere, der sjældent
ses i Danmark som f.eks.
American Curl.
Det være sagt med det
samme: Showets sejrskatte
blev korthårskattene Aby’er og
Rex’er.

Parkeringsbillet med oversigt
over hallerne
I den store sammenhæng var
kategori IV-kattene en meget
lille del men for én som mig,
der elsker disse katte, var det
en meget stor oplevelse at
være med. ( Jeg havde
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fravalgt mine egne
katte bl.a. fordi jeg ville
prøve at lege ”rigtig”
besøgende så meget
som muligt med
henblik på at skrive
om udstillingen til
KatteMagasinet). Og
så var der da også
sparet nogle penge på
udstillingskontoen!
Der var 104
Postkort fra Verdensudstillingen
katalognumre i
kategorien; 89 katte
kom på dommerbordet.
rundt og se på kattene og jeg
Katte fra Norge, Sverige,
må tilstå, at jeg ikke fik set så
Finland. Fra England,
meget på andre racer som
Tyskland, Holland, Polen,
jeg havde planlagt. Det er
Østrig, Italien og Spanien og
herligt at møde katte, der er
som altid flest fra
noteret på min huskeseddel
værtslandet.
fordi de har gjort det godt på
Kattene blev bedømt af Eiwor
den eller den udstilling eller på
Andersson (S), Stephe Bruin
anden vis. Et dejligt
(NL), Eric Reijers (CZ) og
killingebillede på skærmen,
Louis Coste F). Alle fire er
f.eks. Pludselig ligger de der i
dommere, der har besøgt
buret live eller viser sig frem
Danmark mange gange. Det
på dommerbordet.
er dommere, der er værdsat
herhjemme som dommere,
Min favorit ( blandt de fertile)
der oftest vælger de ”rigtige”
var så absolut La Bell Leo
katte til Best-in-show panelet
(sia n 21) fra Stockholm. Ham
på de internationale
kendte jeg i forvejen fordi han
udstillinger. I god tid gav FD
havde øvet sig på
os mulighed for at komme
Racekattens udstilling i
med dommerønsker inden
februar hvor han berettiget
invitationerne blev sendt ud.
blev BIS. Når jeg ser Leo
Det var i øvrigt udelukkende
kommer jeg altid til at tænke
udenlandske dommere der
på de pragtfulde tabbyhankatte,
dømte; for en gang skyld
jeg har set på de engelske
kunne vore egne, danske
Supremeshows som jeg har
dommere være med på den
haft den store glæde at
anden side af dommerbordet.
besøge 4-5 gange i selskab
med en virkelig kender.
Det var spændende at gå

Dansk Siameser og Orientaler Ring, blad 1/04, 12. årgang

På den franske
www.aniwa.com har jeg
fundet nogle smukke ord om
kategoriens katte. Jeg er ikke
ganske sikker på hvem, der har
skrevet dette, men gætter på
franske Catherine Bastide der
er all-round dommer fra TICA
og LOOF. Hertil proffesionel
journalist:
„Til oplysning for mennesker,
der ikke kender FIFesiameserne, kan de beskrives
som en levende drøm. De
kan være noget tungt (heavy)
bygget men de har til gengæld
det smukkeste hoved man
kan forestille sig: lang, konveks
profil, ekstrem lav øreplacering
og triangulære øjne….. Lad
og begynde med Best-inshow katten; den utrolige La
Bell Leo, en bruntabby hankat
med et meget, meget godt,
afbalanceret hoved. Leo blev
for anden gang verdensvinder.“
Og så har han for resten
også været Scandinavian
Winner i både 2002 og 2003.
Det var en stor oplevelse at
møde ham igen.

Min favorit
(blandt
kastraterne)
var et nyt
bekendtskab
live.
Verdensvinderen
fra 2001 og
2002 gjorde
det igen og
kunne føje
et WW
2003 til
titelrækken.
Han var en
WW 02, 03 SW
fantastisk
powerfull
sortticktabby
orientaler (ori n 25) med det
imponerende navn Kattilan
Ilmari Itäinen. Denne finske
hankat har enorme ører, stort
kraftfuldt hoved og
vidunderlige grønne øjne og
er én af de katte, jeg aldrig vil
glemme. Afkom efter ham
gjorde det også meget flot. En
fertil datter blev WW (BOX)
og to hankatte efter ham blev
nomineret.

WW 02, 03 SW 02, 03 S*La Bell Leo, SIA n21

Af andre
katte
kunne jeg
ikke stå for
den
svenske
hunkastrat
Alien’s
Tequila
Sunrise
(sia n 21)
der kunne
føje et
WW
(BOX) til
rækken af
tidligere
sejre som
WW 02 og
SW 02.
Hun var
meget
charmerende.

02 S*Alien´s Tequila Sunrise,
SIA n21
Ungdyret, der hjemførte WWtitlen, var meget smuk. En
elegant blåspottet
orientalerhan: San-T-Ree
Gentle Touch der blev SW 03
nogle måneder før. Ham
kommer vi nok til at møde
herhjemme fremover for hans
ejer, Camilla Olin, er en hyppig
gæst på danske udstillinger.
Jeg tror, Camilla trives på
vores danske udstillinger
ligesom vi er glade for at have
Camilla på besøg!
En anden svensk udstiller, der
også er et kendt ansigt på
disse østdanske kanter er
Cleopatra Lindell hvis lille
djævel af en ebonyhunkilling
blev WW! Jackpott’s Made in
Sweden er navnet; rigtig
passende og en
overbevisende titelvinder. (Jeg
så for få dage siden her ved
nytårstid, at denne lille dame
er emigreret til Tyskland hvor
hun allerede er godt i gang
med at blande sig i det fine
selskab på udstillingsscenen.)
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Den fertile hunkat, der blev
WW BOX fik jeg først og
fremmest set på scenen med
en god afstand.
Kattilan Juliet Jones (sia b)
efter vidunderkatten Kattilan
Ilmari Itäinen og Kattilan
Hilarious Hillary. Sikke en
triumf for dette finske opdræt
og fuldt fortjent.

med jeres katte denne
weekend. Til en så stor
begivenhed som en
verdensudstilling er, ved nogle
af os jo godt, at vi ikke
kommer hjem med en
verdensvinder men vi har lyst
til at vise en dejlig kat frem; vi
håber på at komme hjem
med et certifikat og det er alt
nok.

At
stemningen
under
showet
nærmest
blev til
noget der
lignede en
fodboldlandskamp
gjorde ikke
oplevelsen
mindre; det
var helt
formidabelt
og uventet
med alle de
finske og
svenske
WW 01, 02 Kattilan Ilmari Itälinen, ORI n25
flag der
fyldte
Det blev så til to finske
rummet foran scenen. Nogle
verdensvindere og fire til
andre farver end de rød/hvide/
Sverige. Og ingen til Danmark sorte/grønne der ellers
denne gang. Jeg synes selv,
prægede udsmykningen der
det var meget smukke,
var utrolig smagfuld, flot og
overbevisende vinderkatte og
professionel. (Tak Lene, det
det overskygger den følelse af er vist din fortjeneste).
”denne gang var det ikke
vores tur” som nogle danske
Det er anden
udstillere måske gik hjem
gang,
med.
Danmark v.
Rygtet havde sagt, at Sverige
Felis Danica
på forhånd ville gøre alt for at
har været
komme helt til tops og det
vært i
lykkedes sandelig.
forbindelse
Tillykke med de flotte
med en
vinderkatte, til lykke til Sverige
verdensudstilling.
og Finland! Og tillykke til alle
Dengang, for
jer, der opnåede den ære, det
10½ år siden
er, i en sådan sammenhæng,
skrev jeg lidt
at se jeres kat på scenen!
om
oplevelsen i et
Og tak til alle jer, der deltog
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hovedklubblad. Overskriften
var: ”Da verden kom til Valby”.
Denne gang kunne
overskriften have været: ”Da
verden kom til Bella Center,
Amager” for det var sådan, vi
oplevede disse to dage. Så
mange katte, så mange
mennesker, udstillere og
besøgende. Gode oplevelser
at tænke tilbage på her
bagefter.
Tak til arrangører, tak til jer,
der viste jeres katte frem, tak
til sponsor Royal Canin. Tak
for alle de spændende
stande. Den allerstørste tak
skal lyde til dette formidable
stewardhold der da må være
selvskrevne verdensvindere
hvis det skulle komme an på
en konkurrence udi denne
disciplin!
Jeg glæder mig til næste
verdensudstilling i Danmark –
bliver det i 2013?
- Kirsten Buna
PS! Glemte jeg at nævne
racepræsentationen af
kategori IV- kattene på Royal
Canins stand?
Det være hermed gjort, tak til
Trine Piltoft og Inge Gesna.
PSPS – billeder af
vinderkattene er at finde på
DSO’s hjemmeside på
adressen: www.dso.dk

