Formanden har ordet
I denne vinter har jeg tænkt en del på PRA i
vores race. Jeg har fået begge mine øjne
opereret for grå stær, og det var da noget af
en omgang, men med et fantastisk resultat.
Når så ”stær” kan give så meget gene, så tør
jeg næsten ikke tænke på, hvordan det må
være for en kat med PRA. Derfor har jeg
også her i den lidt slørede tid glædet mig
rigtig meget over, at opdrætterne i vores kategori har taget denne problematik til sig og
tester avlsdyrene.

mange af vore medlemmer benytter sig af
den enestående mulighed, det er at deltage
på et World Show. Ikke bare er det en stor
oplevelse, men det er også en weekend, hvor
der kan skabes gode kontakter. Har man ikke
mulighed for at udstille, så er udstillingen helt
sikkert også et besøg værd som publikum.

På plenarforsamlingen skete der ikke det helt
store, men der var dog et punkt, som vedrører specialklubberne. Der blev enstemmigt
vedtaget en tilføjelse til §16. Forpligtelser for
Vinteren har budt på de to sædvanlige møhovedklubbernes og specialklubbernes medder, FU’s møde med specialklubberne i janu- lemmer >> (læs hele paragrafen på
ar og plenarforsamlingen i februar.
www.felisdanica.dk). Før var det kun hovedklubbernes medlemmer, der var forpligtet,
På Specialklubmødet fik vi som altid en opda- men nu gælder det også for specialklubmedtering fra FU med statistikker (den kan ses på lemmerne.
www.felisdanica.dk), hvor der i 2012 var en
For DSO’s medlemmer er der ingen forantilbagegang fra 218 til 176 registreringer i kat dring, da vi vedtog nogle fremtidssikrede
IV. Jeg tror på, at vores opdrættere er realisti- vedtægter, der tydeliggør, hvem af vores
ske og opdrætter efter behov, det anser jeg
medlemmer, der kan modtage opdrættersersom meget fornuftigt.
vice.
I år har der også været formandsvalg til Felis
Danica, og da der var 2 kandidater har der
været urafstemning blandt alle hovedklubmedlemmerne. Bette Lind kunne på mødet
oplyse, at stemmerne netop var optalte, og at
hun fortsætter som formand for Felis Danica.
DSO ønsker tillykke med valget og ser frem
til endnu 2 år med Bette som formand.
Formanden for mentorrådet, Lars SeifertThorsen, oplyser om mentorordningen, som
nu er blevet nemmere at finde på FD’s hjemmeside.
Den optimale løsning, når nye opdrættere
skal starte, er selvfølgelig altid, at de kan
hente råd, hjælp og vejledning hos den opdrætter, hvor de har købt avlskatten og hos
os i racen i det hele taget. Skulle der sidde
nogle af vore medlemmer, som har brug for
råd og vejledning, så hjælper vi naturligvis
gerne i bestyrelsen. Som nævnt i sidste leder, så kan vi nu også i DSO tilbyde konsulenthjælp til dem, der har behov for det - se
kontaktoplysninger til Kis på side 2.
Føler man, at man har behov for mere eller
en anden slags hjælp til at opdrættet, så er
mentorordningen en rigtig god og anbefalelsesværdig mulighed.

På Plenarforsamlingen kom jeg i snak med
redaktøren hos specialklubben for Russian
Blue. Vi udvekslede erfaringer og ideer til at
vedblive at skabe et spændende og interessant blad for vores medlemmer. Vi var ret
enige om, at et medlemsblad er det vigtigste
omdrejningspunkt for en specialklub.
Umiddelbart herefter erfarer jeg desværre, at
vores norske søsterklub, SiOrBaJa, står for
måske at være nødt til at nedlægge deres
klub. For få år siden havde de en fremragende redaktør, og klubben udgav et fantastisk
flot medlemsblad og havde 120 medlemmer
fordelt i hele Norden. Desværre har de ikke
formået at bibeholde tilblivelsen af disse
medlemsblade, da redaktøren af private årsager måtte stoppe.

Der arbejdes også
på at få Briten
godkendt i de
sølvmaskede varianter, men de har
ikke nær så mange følelser involveret, som vi har i
vores kategori, da sølvmaskede Briter ”bare”
vil være en farvevariant mere for dem.
Når du har læst disse artikler, så vil du være
et langt skridt længere, og være klædt på til
at have din holdning til disse nye farver.
Det vides endnu ikke, om forslaget bliver
stillet til FIFe’s generalforsamling, men hvis
det gør, så sender vi naturligvis et nyhedsbrev ud, så vi kan få jeres holdning. Vi er jo
så heldige, at Felis Danica altid lader sig
vejlede af specialklubberne, hvis der er noget
på dagsordenen, der vedrører dem.
Efter jeg blev medlem af Breed Council, har
jeg mulighed for at følge internationale opdrætteres meninger. Jeg kan oplyse om, at
meningerne ”for” og ”i mod” den sølvmaskede siameser står ret lige, og mit gæt er også,
at det forholder sig sådan blandt opdrætterne
i hele ”FIFe land”. Til gengæld er der en stor
opbakning til den hvide orientaler med grønne øjne, hvorimod holdningerne er lidt spredte til, hvorvidt den skal godkendes som oddeyed.
Facebook gruppen kører stille og roligt derudad, og det er hyggeligt at se, når der bliver
lagt billeder ud og fortalt om udstillinger etc.
Det er en tendens, jeg håber, vil fortsætte,
det er da skønt at følge med i, hvad der sker.

Jeg gør mig også sommetider tanker om ”de
gode gamle dage”, hvor mange sikkert som
Min store bøn er, at I alle hjælper til, så vi kan jeg startede med en kastrat til udstilling. Så
bevare DSO som den velfungerende klub,
drog man på udstilling og udforskede over
den har været i mange, mange år. Et sted,
længere tid denne forunderlige verden. Lidt
hvor den enkelte af jer kan gøre en forskel er efter lidt kom der så en avlshun til, og så
at indsende artikler, billeder, indlæg og andet småt var der et opdræt i gang.
materiale til vores livsnerve, medlemsbladet. Nu har nye udstillere/opdrættere mange flere
muligheder. På internettet får man alle inforSom der kunne læses i sidste blads leder, er mationer serveret med det samme uden vender en gruppe ”sølv entusiaster”, der ønsker
tetider, det har mange fordele, men det er
at få godkendt siameseren i en sølvvariant.
også vigtigt at bibeholde den personlige konDe formåede at samle 15 katte til præsentati- takt, for ellers taber vi let de nye udstillere/
Mentorrådet har også stået for den nye Felis onsshowet den 19./20. januar i Tyskland med opdrættere igen. Let tilgængelig teori, der ser
Danica Diplomuddannelse, og i denne måned henblik på at få godkendt sølv i siameseren.
let ud på en skærm eller på papir er ikke altid
udklækkes de første opdrættere som Felis
Ligeledes var der et præsentationsshow med så nemt, simpelt og enkelt i praksis. Så vi
Danica Diplomopdrættere. Jeg synes, at det
henblik på at få den hvide orientaler med
skal huske at hjælpe hinanden, og skal vi
er rigtig flot, at ikke mindre end 4 opdrættere henholdsvis grønne øjne og oddeye godikke ”skrumpe” for meget ind, så skal vi i
af vores medlemmer deltager i uddannelsen. kendt.
særdeleshed huske at hjælpe og byde de
nye velkomne.
Det kommende World Show i oktober i AalBåde den sølvmaskede siameser og den
borg blev også berørt, og der blev givet infor- hvide orientaler har nogle problematikker
Topkattene fra 2012 er fundet og præsentemation om stande og annoncepriser i katalo- tilknyttet. Jeg er meget glad for at Ole Amres og præmieres den 22. juni i Nr. Åby, de
get, hvor DSO selvfølgelig skal annoncere.
strup har skrevet artiklerne ”Sølv i siamesefindes allerede på vores hjemmeside, hvor
Jeg håber og krydser fingre for, at vi i årets
ren” og ”Hvide katte” som giver et rigtig godt
jeg håber at se rigtig mange af jer.
sidste blad kan pryde nogle af siderne med
indblik i de faktorer, som spiller en væsentlig
danske WW’ere. Katte, der skal deltage på
rolle. Jeg håber og tror på, at det belyser
Såvel kattene som vi mennesker venter med
showet, skal kvalificeres, og jeg håber, at så
problematikkerne rigtig godt.
længsel på noget lunere vejr og forår – så
nyd foråret, nyd jeres katte og kommende
killinger!!

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 2/2013 er den 20. juni
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