Formanden har ordet
August udgaven som du sidder med i
hånden, plejer at være et stykke arbejde
under ”tvang”, for som så mange andre,
så har jeg om sommeren også mange
andre gøremål end at sidde ved pc’en og
lave blad.
Det kan jeg ikke just klage over i år, for
der har været masser af regnfulde dage,
hvor jeg med glæde har siddet med ”mit
blad”, og jeg er også glad for, hvad jeg
kan tilbyde i dette nummer.

ginalreglerne på FIFe’s hjemmeside.
Jeg vil gerne understrege, at når FD har
bedt om tilbagemeldinger fra SPK’erne,
så har vi, i den tid jeg har siddet som formand, aldrig forsømt at spørge vore medlemmer. Jeg er glad for de tilbagemeldinger, der er kommet på vores nyhedsbreve, både i forbindelse med kategori opdelingen og avlsreglerne til FIFe’s GF. Det
er flertallet af de holdninger, der tilkendegives, der bringes videre, og de er naturligvis blevet videregivet til FD’s formand,
Sammen med hankattelisten, som altid
så de kunne komme med til FIFe’s GF.
findes i vores augustnummer, er der også DSO lægger altid vægt på at deltage og
diverse artikler som beskriver det at holde tilkendegive meninger og holdninger til
hankat. Vores race er ikke så stor, så jeg FD så ofte, som der er mulighed for det.
føler, at det er vigtigt at komme med infor- Vi ønsker selvfølgelig al den indflydelse,
mation om hankattehold, da racens fortvi kan få på vores race.
satte beståen og genpuljens bredde er
afhængig af, at der er fertile hankatte. Der Jeg vil også gerne benytte lejligheden til
findes mange skrækhistorier om, at en
at gøre opmærksom på vigtigheden af, at
hankat ødelægger et hus totalt, men det
DSO har jeres korrekte mailadresse, og
behøver ikke at være sådan. Det fremgår vigtigheden af, at I informerer mig, hvis
tydeligt af de velskrevne artikler, at der er den ændres. Det vil være både trist og
mange forskellige, men også brugbare
ærgerligt, hvis jeres mening ikke kommer
måder at holde hankat på, uden at huset med.
bliver ødelagt.
Som det sikkert er mange bekendt, sker
På killingelisten sker der hele tiden noget, der i øjeblikket noget på udlandsfronten
og jeg husker umiddelbart ikke, hvornår
angående godkendelse af sølvmaskede
der sidst har været så få killinger på lisiamesere og hvid orientaler med grønne
sten. Det ser jeg som et godt tegn, for i
øjne. Bestyrelsen uddyber det på side 7,
forhold til andre racer forstår kat. 4 opog vi håber, at I har lyst til at debattere
drætterne at opdrætte så udbuddet pasdet her i bladet, for det drejer sig om voser til efterspørgslen.
res races fremtidige udvikling.

For et par år
siden solgte jeg
en bruntabbymasket avlshan
til Sverige, og jeg må indrømme, at jeg i
øjeblikket går og er meget stolt af ham.
Ikke nok med, at han har beriget det opdræt han flyttede til, så har han også opnået titlen Supreme Champion og DSM
(Distinguished Show Merit), men ikke
mindst blevet bedste kategori IV avlshan
2011 i SVERAK.
Det fik mig til at tænke på, at når der eksporteres så mange flotte katte, så må der
være andre end mig, der får så dejlige
tilbagemeldinger. Så udover at I naturligvis skal huske at indsende til titelgalleriet,
importer og eksporter, så ville det også
være dejligt at kunne præsentere de katte, I har solgt, der har klaret sig godt i
udlandet.
Årets generalforsamling afholdes på JYRAK’s udstilling i Vissenbjerg den
17.11.2012. Indkaldelsen kan ses på side
17, og dagsorden og brevstemme udsendes pr. brev tre uger før. Husk at forslag
til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. oktober 2012

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at
det er tiden, hvor kontingentet skal betales. DSO valgte jo sidste år at give medlemmerne et kvart års gratis medlemskab
for, at regnskabsåret kan følge medlemsåret.
Meldingen fra Felis Danicas formand,
En gruppe på Facebook har da heller ikke Jeg vil anbefale, at du kigger på side 43,
Bette Lind, i sidste Kattemagasin viser, at forsømt at invitere så mange medlemmer, for der kan du måske finde en pakkeløsder sikkert igen igen er nyt på vej fra FIat det umiddelbart ser ud som om at alle ning, der lige passer til dig.
Fe. Hun opfordrer til, at opdrættere bør
689 medlemmer, er indforstået med at
Det skal ikke være en hemmelighed, at
tilmelde sig Breed Council (BC). Hun un- sølv i Siameseren skal godkendes. Vigtigt det fortrinsvis er de pakkeløsninger, som
derstreger, at det er der, man som opat huske er, at medlemstallet ikke nødopdrætterne gennem mange år har valgt,
drætter kan gøre sin indflydelse gælden. vendigvis er ensbetydende med ønske
der finansierer og skaber baggrunden for,
om sølvmaskede siamesere, men medat det kan lade sig gøre at udsende et
En opfordring jeg selv har taget op, så jeg lemskabet kan også skyldes ønsket fra
blad på 44 sider i lækkert papir. Det sathar tilmeldt mig, og håber, at I også vil
medlemmernes side om at holde sig oriser jeg på, at vi kan fortsætte mange år
gøre det. Jeg kan med glæde konstatere enteret.
endnu, også selvom Post Danmark nu
på BC’s hjemmeside www.fife-sia-balhar øget portoen år efter år.
osh-olh-bc.info/ at vi allerede fra DanPersonligt syntes jeg godt om disse manmarks side er repræsenteret med 2 med- ge grupper/fora, hvor der kan diskuteres
HUSK at kontingent skal være betalt selemmer, der begge er DSO medlemmer, og udveksles meninger. De er til gavn og nest 01.09.2012 for at du har stemmeret
hvoraf det ene yderligere er kategori IV
glæde, og uden dem ville man jo ikke på på årets generalforsamling.
opdrætter og dommer.
verdensplan kunne få så megen informaBC kan stille forslag direkte til FIFe’s ge- tion og følge så godt med i hvad der sker. Nu håber jeg, at vejrguderne beriger os
neralforsamling, hvis det har medlemmer Jeg vil så gerne slå fast med syvtommer- med lidt mere sol resten af sommeren og
fra 8 forskellige FIFe medlemmer fx Felis søm, at når medlemmer af DSO’s besty- ikke mindst, at vi får en dejlig eftersomDanica eller SVERAK, og den betingelse relse bevæger sig rundt på internettet, det mer, som vi kan nyde med vores katte.
opfylder vores BC allerede.
værende sig på diverse fora, mailinglister,
Facebook og BC, så bevæger de sig
På gensyn på vores GF i Vissenbjerg i
Som lovet på sidste års generalforsamrundt som privatpersoner og ikke som
november.
ling, så bringer vi i dette blad information bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedom Breed Councils. Det er den uofficielle lemmerne har naturligvis lov til at have
Heide
oversættelse fra Felis Danicas hjemmeindividuelle meninger og ytre dem i offentside, men man kan selvfølgelig finde ori- lige sammenhænge.
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