Formanden har ordet
Foråret er over os, hvor er det skønt. Det
kan tydeligt mærkes på killingelisterne
rundt omkring. Det er længe siden, der
har været så mange killinger til salg, det
er rigtig skønt, at der igen er livlig aktivitet.
Da jeg havde mit kuld til salg her i starten
af året, havde jeg en killingekøber, der
kom helt fra Sæby i Nordjylland til Lolland. Det skulle vise sig at være udelukkende, fordi jeg havde indbydende billeder i mine annoncer og på min hjemmeside. Jeg sendte naturligvis også billeder
til køber, som viste forældrene og søskende i god kvalitet, men de havde simpelthen forelsket sig i netop min killing ren
og skær på grund af de søde og gode
billeder af en kat med blå øjne, da det var
deres højeste ønske.
Med god kvalitet mener jeg ikke billeder i
hjemmeside- eller trykkvalitet, men billeder hvor katten præsenterer sig selv uden
blitzøjne, og hvor du ser katten både i fuld
størrelse og på nærbilleder.
Du kan sagtens med de gode smartphone-kameraer nu om dage tage fine billeder, du skal bare have nogle få gyldne
regler i baghovedet, når du går i gang.
Det allervigtigste er en rolig baggrund og
at sørge for at være i kattens øjenhøjde.
Sørg også for at have lyset i ryggen, fotografer aldrig i modlys, og aldrig med blitz,
derudover tag rigtig mange billeder og
sorter dem meget, meget kritisk.
Til næste blad planlægger jeg at bringe
en artikel om fotografering af katte, for det
har vi vist aldrig haft.
Jeg er overbevist om, at vi vil have meget
lettere ved at sælge vores killinger, når vi
også er bevidste om at lave smukke billeder. Jeg har også observeret, at dem
der er flinke til at opdatere deres billede i
killingeannoncen løbende, også er dem
der sælger deres killinger hurtigst. Det
er utrolig så stor magt søde, hyggelige
billeder har!

Facebook er et rigtig godt medie til at nå
ud til killingekøbere, men tænk på de
mange købere, som ikke er på FB, de
søger på hjemmesiderne. De potentielle
købere taber du, når de besøger din
hjemmeside, hvis den sidste opdatering
skete for et par år siden.
Det er trist, at der udstilles færre og færre
orientalske killinger, så husk endelig at
opfordre jeres killingekøbere til at udstille.
Uden nyt blod blandt opdrættere og udpå, at reglerne skal følges. Det kan du
stillere, går vi i den forkerte retning – lad
læse meget mere om inde i bladet på
os sammen vende den udvikling ☺
side 21. Jeg ved godt, at regler ikke er
det mest spændende at læse og sætte
Mødet mellem FU og SPK’erne havde de sig ind i, men var det spændende at læse
sædvanlige opdateringer fra FD om stateori, da vi tog kørekort? Nej da!!
tus i stamtavlestatistikker og medlemstal Det var meget mere spændende at kometc. Referater fra råd og nævn og årets
me ud at køre, det er virkelig en sammenplenarforsamling kan findes på FD hjem- ligning, som passer ind her.
meside. På side 6 finder du en introduktion fra Felis Danica mæglerne. Vi håber
TOPkatte showet er vel overstået, og det
naturligvis ikke, at det bliver nødvendigt
lykkedes os at skaffe rigtig flotte præmier
at gøre brug af dem, men det er vigtig at - en kæmpe tak til vores sponsorer for
vide, at de står til rådighed, hvis behovet deres flotte sponsorater. Selvfølgelig ogskulle opstå.
så et stort tillykke til vinderne, se dem alle
på siderne 8-11.
Fra 1. januar 2014 er det blevet lovpligDet er et kæmpearbejde at fremskaffe så
tigt, at erhvervsdrivende skal udlevere
flotte præmier og arrangere sådan en dag
en pasningsvejledning, når de sælger dyr. - en stor tak til Anne og de flittige hjælpeOpdrættere er ”erhvervsdrivende”, og
re udenfor bestyrelsen, som gav en hånd
dermed er vi omfattet af denne ordning.
med. Noget tyder på, at vi trænger til nytænkning for at gøre præmieringen af
Det er ikke så længe siden, at DSO lave- TOPkattene til en mere spændende dag.
de et særnummer som en service til opJeg kunne godt tænke mig, at det var en
drætternes killingekøbere for at klæde
dag, hvor alle, der havde katte på listen,
dem godt på til at give en Orientalsk kat
og folk i vores race generelt havde lyst til
en god start på livet. Disse særnumre
at komme. Jeg modtager gerne input til,
giver samtidig nye killingekøbere mulighvordan vi kan gøre sådan en dag mere
hed for at få et års kontingent til ½ pris.
attraktiv.
Vi valgte dengang at kalde det et særnummer, og det var tiltænkt som en vejVi er desværre blevet en mindre i bestyledning og naturligvis reklame for DSO.
relsen, da Susanne Qvick i februar valgte
Derfor kan vi i dag også anvende den
at stoppe. Jeg vil gerne takke Susanne,
som den lovpligtige pasningsvejledning,
for det arbejde hun har gjort for DSO.
så husk at give de nye killingekøber en
med.
Slutteligt mit sædvanlige nødråb!
Som altid vil jeg meget meget gerne modSom medlem kan du rekvirere dem hos
tage artikler fx til ”Dagbogen”, et opdrætmig, så hvis du husker at give killingekø- terportræt eller andet du måtte have på
beren et særnummer (pasningsvejledhjertet til bladet samt billeder til såvel
ning) med, så følger du loven. Du er
bladet som hjemmesiden.
selvfølgelig også velkommen til at lave
en selv, og ellers kan det anbefales, at
Nyd foråret og sommeren.
du anvender den fra Dyrenes beskyttelse, Heide
som Felis Danica i øvrigt også henviser
til. Du finder den her:
www.dyrenesbeskyttelse.dk/
pasningsvejledninger/pattedyr/kat

På vores killingeliste sætter jeg gerne
større billeder på, altså forudsat at kvaliteten er i orden. Er den ikke det, så gør
sådan et billede meget mere skade end
gavn, både for det enkelte salg, men også for vores race i helhed. Har du brug for
hjælp, må du gerne sende dine rå billeder, så redigerer jeg dem til den størrelse,
jeg har brug for. Send gerne opdateringer
hver 14. dag, jeg opdaterer killingesiden
En af de ting jeg ved mødet nok hæftede
lige så tit, der er ønske om det.
mig allermest ved, var det fokus, der var

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 2/2014 er den 20. juni.
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