Formanden har ordet
Generalforsamlingen er vel overstået
med en dejlig høj deltagelse, hvilket er
glædeligt. Det har været et godt år i DSO
med gode udfordringer, og vi er klar til
nye og friske opgaver i det kommende år.

blive stillet forslag om det til FIFe’s GF
næste år i maj.

Der er mange meninger for, men i særdeleshed imod sølv i siameseren såvel i
hele ”FIFe-land” som blandt DSO’s medlemmer. Et af de tungeste argumenter
imod godkendelsen er, at det i rigtig mange tilfælde vil være stort set umuligt at se,
om en kat har sølv i masken, fx en fawntabbymasket.

En opgave der venter, er nye billeder i
vores galleri med ”farver og mønstre”.
Den har i længere tid måttet vige pladsen, for nye vedtægter sidste år og særnummeret i år. Min opfordring til jer alle er
derfor: Har I billeder i høj kvalitet, der
viser katten i sin helhed, og især farve og/
eller mønster, så send dem endelig til
redaktionen@dso.dk. Billeder, der er
uskarpe eller har blitzøjne, kan desværre
ikke bruges, hvilket vi håber, at I har forståelse for.

TOP katte 2012, bliver denne gang præmieret den 22. juni på JYRAK’s udstillingen i Nr. Åby på Fyn. Husk at tilmelde
Jeg vil gerne opfordre så mange som
(læs mere på 36), og vær også opmærkmuligt til at deltage i dette show for at få som på, at katten ikke behøver at have
en fornemmelse af sølvmaskede siamehøjeste pointtal, eller alle tilladte resultaJeg vil først og fremmest takke for tilliden sere. At se og opleve kattene ved selvsyn ter, ofte kan mindre gøre det. De katte,
og valget som formand til igen at føre
vil for nogen være en bekræftelse af, at
der har samlet point nok til at få en placeDSO gennem de næste to år. Med glæde deres holdning er korrekt. For andre vil
ring, får direkte besked.
kunne vi byde Kis Østerby velkommen i
det måske ændre holdningen, og igen vil
bestyrelsen, hvor vi ser frem til at benytte nogen ved at se kattene i virkeligheden
Landkoden bortalder pr. 1.1.2013, når
os af Kis’ store kompetence som konsuforhåbentlig få en holdning til sølv.
man søger stamnavn, og det bevirker, at
lent. Hendes indtræden i bestyrelsen beførste gang man søger stamtavler efter
tyder nemlig, at vi i DSO nu kan tilbyde
Bliver forslaget stillet til FIFe’s GF, så
den dato, kan man frit vælge, om man vil
denne service for vores opdrættere.
håber jeg, at flest mulige vil tilkendegive
bruge sin landkode. Du skal dog være
deres mening. I givet fald så udsender vi opmærksom på, at det valg danner præDet der virkelig ligger mig på sinde fra
naturligvis et nyhedsbrev, så I kan tilken- cedens for, hvordan du fremtidig skal
året, der er gået, inklusive månederne
degive, hvad Felis Danica skal stemme
søge stamtavler.
siden sidste blad, har jeg forsøgt at brin- på vores vegne.
ge i årsberetningen, og det vil jeg naturJeg kan kun endnu engang opfordre til
ligvis ikke gentage her.
DSO er også kommet på Facebook, og I jævnligt at besøge www.felisdanica.dk for
finder os på DSO. Dansk Siameser og
at holde jer ajour med nyt fra forretningsI DSO gør vi alt for, at der kommer så
Orientaler Ring. Jeg vil gerne opfordre jer udvalget, stambogsføreren og andre nymange oplysninger ud til jer medlemmer
til også at debattere sølv og andre emner heder og tiltag fra FD, der er også alleresom overhovedet muligt. Det bærer dette i denne gruppe på Facebook.
de link til hjemmesiden til WW 2013 i Ålnummer også præg af, da det har fået et
borg. Ligeledes er FD’s formand Bette
par sider mere end normalt.
Det har også været tid til indbetaling for
Lind på valg i starten af det nye år, og
fornyelse af kontingentet. Vi holder et
hun har denne gang en modkandidat,
Blandt andet er referatet fra årets genemeget ens medlemstal, hvor der frafalder Jørgen Billing. Her vil jeg opfordre jer til at
ralforsamling meget mere fyldestgørende et lille antal, men der kommer heldigvis
følge med i Kattemagasinet og deltage i
end normalt, da spørgsmålet om sølv i
nye til i løbet af året. Så på trods af, at
urafstemningen.
siamesere blev konstruktivt debatteret på der ikke er så mange penge tilovers
GF. Denne debat og alle de gode synsblandt folk, så holder vi et pænt medlems- På verdensudstillingen i Zagreb i oktober
punkter mener vi er vigtige at dele med
tal. Det er naturligvis rigtig dejligt, og et
blev en dansk opdrættet kat World Winjer, så jeg vil meget gerne opfordre jer til bevis på, at DSO er den klub, som gør en ner, nemlig WW’12 Filihankats Bella Notat læse dette referat.
forskel for vores dejlige race.
te OSH n, det er anden gang der kommer
en WW fra opdrættet Filihankats ved PeJeg vil igen gerne opfordre jer alle til at
Med det nye særnummer, som blev lander Irbil, hvilket vi ønsker tillykke med.
komme frem med jeres mening og indceret på generalforsamlingen (læs mere
sende indlæg til næste blad. I dette, såvel på side 18) håber vi at få flere nye medSidst, men ikke mindst, så har Camilla
som i august nummeret, har vi bragt artik- lemmer. Vi håber, at vi har klædt vores
Olin for femte gang hentet en World Winler om sølv i siameserne. Vi forsøger na- opdrættere på til at ville være med til at
ner hjem på ”Tiger” WW’12’11’10’09’08
turligvis at bringe mere i næste nummer. udbrede kendskabet til DSO, ikke kun for SW’09 NW EP S*Sandvretens Loch LoSkulle du ligge inde med artikler om em- menige medlemmer, men også for at
mond, JW, DSM OSH n 24. Han blev
net, som du synes er interessant for vore hjælpe nye opdrættere og udstillere, så vi ligeledes Scandinavian Winner for 3.
læsere, så vil jeg glæde mig til at bringe
får flere ind i kredsen for denne dejlige
gang – et kæmpestort tillykke til dig,
det i næste nummer.
hobby.
Camilla.

Da godkendelsesshowet for sølv i siamesere er en realitet den 19.-20. januar i
Tyskland, så vil der højest sandsynligt
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Husk vores klub bliver ikke bedre, end I
medlemmer gør den til, så kom og vær
med, med gode ideer, tips, dejlige billeder
og friske indlæg.
Med dette årets sidste blad, som jeg håber i vil nyde, sender jeg de bedste ønsker om, at alle får en glædelig jul og et
godt nytår.
Heide
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