Formanden har ordet
altså ærgerligt, for det er lidt sjovere
at være mange – dels er der flere
udstillerne at hygge sig sammen
med, dels gør vi mere reklame for
vores katte. Bagsiden af medaljen er
selvfølgelig, at det bliver sværere at
få certifikat, og det var helt uvant, at
flere katte fik Ex.2 i Hillerød. Alt i alt
var det en dejlig dag med mange forskellige vindere, og det er da lidt morsomt, at begge vores overall-vindere
kom fra den anden side af Øresund.
Det var fuldt fortjent – de er pragtful- tiden til at forberede listerne, håber vi,
de katte begge to, og vi ønsker ejer- at folk er med på at være lidt hurtigene hjertelig tillykke. Her har vi sande- re ude i år.
lig noget at leve op til!
Endelig har vi sat dato på den workVi besluttede os ret hurtigt for speci- Midt i det hele holdt vi generalforsam- shop om registreringsreglerne, der
har været på dagsordenen hele det
ling med en rekordstor deltagelse.
alklasserne og knock-outshowet, og
sidste år. Det viste sig umuligt at finDer var ingen indkomne forslag og
med 19 vindere i udsigt, måtte vi
hjælpes ad med at skaffe sponsorer, derfor heller ikke så meget at diskute- de en brugbar dato i efteråret, og da
man alligevel ikke kan fremsætte det
for ambitionen var ”en regn af gaver”. re, og man kan selvfølgelig håbe, at
samme forslag til plenarforsamlingen
Det har vist sig at være en rigtig god det betyder, at medlemmerne er tilfredse med den måde klubben kører flere år i træk, foretrak vi at udsætte
idé at dele sponsorkontakten ud på
på. Omvendt vil vi i bestyrelsen gerne work-shoppen til foråret. Se indbydelflere hænder, så det vil vi fortsætte
have nye ideer, og vi er bestemt åbne sen på side 11 eller på hjemmesiden
med. Denne gang var vi så heldige,
for forslag, så der er ingen grund til at – og sæt kryds i kalenderen ved d.
at vi kunne trække lidt ekstra på Tri27.2.2010, hvis du vil være med til at
ne, der havde god tid på grund af sin holde sig tilbage næste gang, hvis
præge udviklingen indenfor kategori
barselsorlov, og som gjorde et kæm- der er forslag til nye aktiviteter eller
IV. Du kan også stadig nå at deltage i
pe arbejde med at samle ind og ikke måske noget, man gerne vil have
lavet om. På årets generalforsamling spørgeskemaundersøgelsen, så der
mindst fordele præmierne. Tak for
det. Og tak for dit tilsagn om at hjæl- skete der lidt udskiftning, idet hele tre er rig mulighed for at give sin mening
om registreringsreglerne til kende.
pe til med praktiske opgaver for klub- nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen, og vi glæder os meget til et
ben også fremover. Tak også til de
mange private opdrættere og udstille- godt samarbejde. Se præsentationen Jeg ønsker alle medlemmerne og
deres katte Glædelig Jul og Godt Nytre, der gav præmier og var med til at af Mette, Anne og Dorte på side 16.
Samtidig takker vi endnu engang Tri- år. Jeg har følt mig godt modtaget
gøre det festligt.
som ny formand for klubben, og det
ne, Jens og Ingun for det arbejde, I
har hjulpet mig godt igennem mit førhar gjort for klubben.
Efterhånden som bjerget af gaver
ste år.
voksede, steg spændingen om antalTak for det og på gensyn i 2010.
De næste opgaver står allerede lige
let af katte, men ved tilmeldingsfrifor døren. Årets topkatte bliver fejret
stens udløb blev alle bekymringer
Lone Ebbesen
gjort til skamme: 54 katte fandt vej til noget tidligere end sidste år, nemlig
Hillerød. Det var næsten som i gamle på Katteklubbens udstilling i Køge d. formand
23.1.2010. Derfor har vi rykket tilmeldage, da mine to første siamesere
dingsfristen til d. 18.12.2009. Det er
havde deres udstillingsdebut: Denførste gang, man skal tilmelde før jul,
gang var der 4 chokolademaskede
men da der er ikke er flere udstillinger
hunner i åben klasse! Det ser man
efter den dato, og da vi har brug for
sjældent nu om stunder, og det er
De sidste mange måneder har bestyrelsesarbejdet i DSO stået i specialshowets tegn. Lige siden vi tog den
beslutning at forsøge os med et specialshow i stedet for en hobbyudstilling, har vi været spændte på, hvordan det skulle gå. Der er jo langt til
Hillerød - ville der overhovedet komme nogen? Kunne vi kradse tilstrækkeligt med præmier ind til at gøre det
sjovt? Og hvordan skulle vi organisere konkurrencerne for ikke at få de
samme katte på scenen hele tiden?
Der er fløjet mange e-mails frem og
tilbage mellem landsdelene, mens
ideerne langsomt tog form.
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