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Alting har en begyndelse…
Vi har genoptaget konseptet der tidligere har
været brugt i D.S.O. bladet, og starter her en ny
serie af opdrætterportrætter med henholdsvis
nye og gamle opdrættere.
Vi lægger ud med opdrættet Skuld i ord og billeder.
Af Susanne Qvick
Med denne artikel vil jeg prøve
at fortælle lidt om min opstart
som siameser opdrætter.
Fortid……..
Min første oplevelse med
racekatte var i 1989, da jeg
som ganske ung, bare 19 år,
flyttede til Odense for at
studere. Vi havde altid,
hjemme hos mine forældre,
haft kat, og det var med stor
sorg, jeg måtte forlade min
højtelskede kridhvide huskat,
Dixie. Derfor måtte jeg straks
have mig en lille killing. Jeg
købte ”den blå avis” og faldt
over en 10 uger gammel hun
chinchilla perser. At hun så

senere viste sig at være en
han silvershaded, er en helt
anden historie. Kiddie, som
han hed, er og bliver mit livs
store kærlighed. Han blev 11
år.

Kiddie - en silvershaded
Chinchilla perser.

Da jeg havde haft Kiddi i et
halvt år, mødte jeg mit livs
anden største kærlighed,
Henrik. Henrik brød sig
egentlig ikke meget om katte,
han var hundemenneske,
mente han. Der gik dog ikke
længe, førend hunde var
larmende og lugtende, de
skulle tilmed motioneres, og
det var måske ikke lige det
han elskede aller højest.
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Det korte og det lange var, at
vi ville have os en kat mere. Vi
kiggede i en kattebog, og han
fortalte mig, at han godt
kunne lide dem med de brune
ører.
Impulsiv som jeg er, havde
jeg allerede næste dag, mens
Henrik var på arbejde, aftalt
med Kis Østerby, at vi skulle
komme ud at se på en 5 mdr.
gammel hunkat. Mit første
indtryk af siameseren var ikke
positiv. Jeg syntes, den var
SKuld Menja, SIA d

Klingeskov´s Skiath, SIA f
tudegrim. Men den var sød,
og det var det væsentlige for
mig, så vi tog vores første
siameser med hjem.
Klingeskov´s Skiath.
Cleo, som vi kaldte hende, blev
hurtig en del af vores lille
familie. Hun var en lille frækkert.
Hun elskede at stjæle ting ud
af tasker og lommer. Vi kunne
intet have liggende fremme, og
så regne med at finde det på
samme plads.
Cleo blev, to år gammel, parret
med Mogens og Kis’ Mascot.
Hun var mor til vores første kuld
på 8 stk. Hermed blev kimen
sået til vores nuværende
opdræt.

Nutid……..
Vi har siden fået stamnavnet
Skuld, og har i dette stamnavn
opfostret 7 kuld killinger.
Moren til tre af dem er Sphinx
Lady Madonna, en super dejlig
rød-masket pige fra Mette
Foldager. Fra det første kuld har
vi selv beholdt Skuld Menja,
som er på vej mod GIC med 2
bis’er og en nominering i
ryggen.har.
Menja er en stor flot rødmasket
pige med et fantastisk
temperament.

Fra dette kuld har vi selv
beholdt Skuld Durin, den
lækreste chokolademaskede
siameserpige! Vi håber og
tror, at hun vil blive en vigtig
del af vores kommende
opdræt.

Skuld Durin, SIA b

Nissen´s Gina
Vi købte i 2001 Nissens Gina
af Erik Nissen. Hun blev
sidste år parret med Kis og
Mogens’ Fabourlous Four av
Abrego.

I slutningen af 2003 fik vi
endelig, efter lang tids søgen,
en lille blåmasket siameser
dreng, Sandvreten’s Torin
Egeskjold, hjem fra Sverige.
Han er efter Sandvreten’s
Mistral og Sandvreten’s
Papaya.
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Torin var en lille forhutlet fyr,
da vi fik ham hjem, men nu 8
måneder senere er han blevet
en ”stor styg og ildelugtende
hankat”. Vi håber på, at han vil
hjælpe os i en positiv retning i
vores kommende opdræt.

med hende. Det bliver ikke
nemt, med de få ”rene” linjer
der er tilbage, men vi synes, at
de skal bibeholdes, så derfor
dette tiltag.

Rød Orientalsk Korthår´s
killing fra Menja´s sidste kuld.
til at se hendes videre
udvikling.

Sandvreten´s Torin
Egeskjold, SIA a
Menja fik desværre underlivsbetændelse, så vores plan
om hendes deltagelse ved
WW-showet, gik i vasken.
Hun har nu fået killinger med
Bellamis’ Finlandia, Ori b, og
denne kombination viste sig
at være rigtig god. Menja fik 6
superflotte killinger, 3
siamesere og tre orientalere.
Den ene hun bor nu hos Trine
Piltoft, og vi glæder os meget

Med hensyn til deltagelse i
WW-showet, deltog vi med
vores lille Durin i
killingeklassen. At deltage på
en verdensudstilling, var for
mig helt specielt og en af de
største oplevelser inden for
kattesporten. Jeg håber på, at
kunne deltage igen i år med
en af mine katte.

Det næste tiltag fra vores side
er, at få parret Torin og Durin.
Så der skulle gerne komme
nogle dejlige killinger herefter i
sensommeren!

Som noget nyt, eller for at
vende tilbage hvor vi startede,
har vi hos Mogens og Kis købt
os en lille siameserpige af ren
siameserlinje. Denne ”rene”
linje, vil vi forsøge at efterleve

Kuld E - efter Bellamis Finlandia
& Skuld Menja
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Den sidst ankomne
siameserpige fra
Klingeskov´s

Børn og katte klær hinanden godt!
Skuld Eyfura, SIA f med Susanne´s datter

