Formanden har ordet
Sommeren skulle jo være både ferietid og agurketid, fordi den gamle sæson er ovre og den nye ligger langt
ude i fremtiden. Helt sådan har det
ikke været i år, hvor man har hørt et
meget langt ekko efter årets FIFégeneralforsamling. Som bekendt blev
ingen af forslagene til ændring af registreringsreglerne for kategori IV
vedtaget, men i månedsvis efter har
der på FIFé’s mailingliste kørt en debat om registreringsregler og søskenderacer. Bølgerne har ind imellem
gået højt, og argumenterne har ikke
altid været lige saglige. Det viser med
al ønskelig tydelighed, at behovet for
at få reglerne arbejdet igennem er til
stede, og det vil vi i DSO gerne bidrage til.
Sammen med dette blad har vi udsendt et spørgeskema, hvor vi beder
medlemmerne om at tilkendegive
deres holdning til de spørgsmål, der
har været oppe her i foråret. Det gør
vi for at få et klart billede af, hvor
medlemmerne står, så vi i bestyrelsen ved, hvilken opbakning vi har i
den gruppe, vi repræsenterer. Vi håber på, at alle vil udfylde skemaet og
sende det til mig inden d. 1/9, enten
pr. post eller elektronisk. Spørgeskemaet kommer også til at ligge på
hjemmesiden under ”Nyheder fra
klubben”.

Vi ønsker os en saglig og sober debat, der tager hensyn til opdrætternes
vidt forskellige målsætninger. Meningen med at have registreringsregler
er at sikre, at der er plads til alle, hvadenten man ønsker at eksperimentere med nye farver eller at forbedre de
eksisterende varieteter. Det er vigtigt,
at reglerne er baseret på en generel
viden om genetik, men det er lige så
vigtigt at gøre sig klart, at alle regler
er menneskeskabte, ligesom selve
begrebet ”race” er det. Derfor kan
man ikke argumentere med, at den
ene regel er mere ”genetisk korrekt”
end den anden.
I vores kategori er kattene fælles om
størsteparten af deres gener. Alligevel opdeler vi dem i forskellige racer
ud fra pelsfarver og –længder. Men
hvor mange fælles gener skal der til,
for at to katte tilhører den samme
race – og hvilke? Det noget, vi mennesker vælger. Det er ikke naturgivet.
Der er f.eks. tradition for, at langhårsgenet adskiller racerne, mens fortyndingsgenet ikke gør. Det ene er ikke
mere logisk end det andet, rent genetisk. Men det afspejler, hvordan opdrætterne igennem tiden har arbejdet
med varieteterne, og det arbejde skal
vi respektere også fremover.

Vores regelsæt skulle gerne være et
nyttigt redskab i arbejdet med selektiPå sidste bestyrelsesmøde vedtog vi on og avlsprogrammer, men det er
ikke til nogen hjælp, hvis alt er tilladt.
at arrangere en work-shop om regiOmvendt må reglerne heller ikke væstreringsreglerne med deltagelse af
alle interesserede opdrættere af kate- re så restriktive, at de bliver en klods
om benet på de opdrættere, der gergori IV, også uden for DSO’s medne vil eksperimentere med nye varielemskreds. Vi forsøger at finde et
teter.
egnet lokale på Fyn, og det vil være
Der skal være mulighed for både traen stor hjælp for os at vide på fordition og fornyelse. Vi skulle gerne
hånd, hvor stor interessen egentlig
er, så vi ikke ender med at booke den prøve at nå til enighed om et ændringsforslag, som alle kan leve med,
store sal i Odense Kongreshus til 5
og som vi i første omgang kan sende
personer. Indbydelsen og den bingennem hovedklubberne til Felis Dadende tilmelding kommer senere ud
nica. Det bliver en af efterårets store
på hjemmesiden, da den ikke kun
henvender sig til medlemmer af DSO. opgaver.

Den anden store opgave i dette efterår hører hjemme i den muntre ende
af skalaen. Vi har fået tilsagn om, at
vores generalforsamling 2009 kan
afholdes på DARAKs udstilling i Hillerød lørdag d. 7/11, så sæt kryds i
kalenderen allerede nu. Samtidig har
vi fået lov til at lave specialshow for
kategori IV den dag, så vi håber på et
talstærkt fremmøde, hvor vi kan gøre
reklame for vores dejlige katte. Hvis
nogen har gode ideer til ekstra konkurrencer eller andre løjer, hører vi
meget gerne fra jer. Det ville også
være dejligt med nogle spændende
gaver fra medlemmerne til de vindende katte i specialshowet – ja, vi efterlyser hvad som helst, der kan gøre
dagen festlig og mindeværdig. Se
mere om dette inde i bladet.
Jeg ønsker en rigtig god rest-sommer
til alle medlemmer og jeres katte.
Førstnævnte er vel allerede begyndt
at se frem til sæsonstartens overophedede sportshaller (med fryseelementer og våde håndklæder som en
absolut nødvendig del af udstyret),
mens de sidstnævnte soler sig i lykkelig uvidenhed om, hvad der venter
dem - hvadenten det er fordi de ikke
har prøvet det endnu, eller fordi de
har glemt alt om det i feriens løb.
Lone Ebbesen
formand

MATERIALE TIL BLADET
Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2009 er den 15. oktober 2009
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