Formanden har ordet
Her midt i juli, hvor sommeren er
over os, og her midt i ferietiden har
jeg fundet de gamle medlemsblade
frem. De indeholder ret sjove detaljer
og informationer, som jeg har tænkt
mig at vise lidt af i næste nummer.
DSO blev stiftet den 18. september
1986 og har altså snart 25 års jubilæum. Jeg vil også forsøge om muligt at finde frem til nogle personer,
som var med i starten og evt. få en
lille fortælling fra gamle dage.
Jeg ved, vi har et medlem, som var
med i bestyrelsen helt tilbage fra
dag 1.
Vi vil naturligvis fejre 25 års jubilæet
med en reception i forbindelse med
generalforsamlingen.

Det betyder, at vi mangler et par nye
bestyrelsesmedlemmer, så sidder du
og har lyst til at være med til at gøre
en forskel i vores klub, så henvend
dig meget gerne til undertegnede.
På killingelisten florerer det med dejlige killinger, og det får mig til at huske på et emne, som jeg anser for at
være meget vigtigt for vores specialklub at udbringe kendskab til. Det
ligger mig meget på sinde at være
på forkant, så vi er forberedte, da FD
ønsker vores stillingtagen til diverse
arvelige sygdomme i vores racer.
Som I kan læse på side12, har
SVERAK allerede pålagt deres kategori IV opdrættere et nyt avlsprogram pr. 1. august 2011.

På sidste års GF lovede bestyrelsen
at arbejde på et sæt nye love og
vedtægter, hvilket er i fuld gang. Så
klubben vil i fremtiden fremstå med
love og vedtægter, hvor der helst
ikke skulle herske tvivl om, hvordan
klubben skal forholde sig, ligegyldigt
hvilken situation der end måtte opstå.

Derfor opfordrer jeg også til debat,
da det ikke må ligge hen, så giv jeres holdninger til kende. Der er ingen
tvivl om, at der kommer stramninger,
så jo mere vi er med, jo større indflydelse kan vi få.
At være kontaktperson til avlsrådet
og at varetage vores synspunkter
kræver en god viden og interesse for
Det bringer mig frem til, at tiden igen genetik og arvelige sygdomme. Diser inde til at sætte et X i kalenderen. se evner besidder Dorte Kaae, som
til min store glæde har sagt ja tak til
DSO’s generalforsamling afholdes
den 6. november på DARAK’s udstil- opgaven. Det vil jeg her gerne takke
Dorte for og jeg ser frem til godt
ling i Strøby. Jeg håber, vi igen i år
samarbejde med FD til gavn og glækan hilse rigtig mange medlemmer
de for vore katte.
velkommen til årets GF, hvor alle
kan komme med såvel forslag som
PRA er en arvelig øjensygdom, som
konstruktiv kritik.
mange måske kun kender fra hundeSe indkaldelsen side 12.
verdenen. Midt i 80’erne blev det fx
I år skal vi udover at stemme om nye pålagt mynderacerne, som jeg dengang var en del af, at teste for PRA,
love og vedtægter også have valgt
ny kasserer, da Mette Oesten gerne og der blev sat restriktioner for de
vil bruge sine kræfter sammen med racer, som var prædisponeret for
familien. Mette Hansen ønsker heller sygdommen for derved at avle sig ud
af den. En hund jager med øjnene,
ikke genvalg, da hun har rygende
så dermed opdages det hurtigt, at
travlt med sin dyreklinik. Jeg håber
synet ikke er optimalt. Modsat er det
dog, at hun, som lovet, får tid til at
for vore racekatte, som for det meste
skrive nogle spændende artikler til
os. Trods ”Metternes” travlhed håber færdes i vante omgivelser, og derfor
jeg, at de fortsat finder tid til opdræt- opdager man ikke - eller først sent et dårligt syn.
tet og udstillingerne.

Som lovet i
sidste blad
bringer vi information om
PRA, som jeg
vil opfordre jer alle, men især opdrættere, til at gennemlæse nøje for
at få så meget indblik i problematikken som muligt. Det er nu blevet et
så vigtigt og almindeligt problem i
vores race, at vi ikke kan ignorere
det, og at det kræver, at vi tager stilling til det i vores opdræt.
Jeg har valgt på hankattelisten og
hjemmesiden at oplyse om PRA statussen, hvor den er kendt. Selv om
der på nuværende tidspunkt ikke
ligger noget krav om testen, så vil
jeg alligevel opfordre alle opdrættere
til at teste deres avlsdyr, før de anvendes i avl. Ligeledes vil jeg opfordre til, at man efter testen lader resultaterne registrere hos
www.pawpeds.com.
PRA bærere bør naturligvis ikke bare tages ud af avlen - de bør blot
bruges med STOR omtanke og seriøsitet.
Der har i den senere tid været succes med formidling af voksne katte
på vores hjemmeside. Så husk, hvis
du har en voksen kat, som af en eller
anden grund har behov for at et nyt
hjem, at informere mig. Jeg ser det
som en hjælp til de mennesker, der
besøger vores hjemmeside, som evt.
heller vil have en voksen kat, at de
også har mulighed for at finde en.
Jeg glæder mig til, at vi ses i Strøby
til GF og 25 års jubilæum ☺
Fortsat god sommer, og nyd
jeres katte
Heide
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