Formanden har ordet
Generalforsamlingen er vel overstået,
og hvor var det glædeligt at se så
mange medlemmer, der deltog.
Jeg vil her allerførst takke Anne Wagner for de år, hun har været en del af
DSO's bestyrelse.
Samtidig vil jeg byde to nye velkommen i bestyrelsen, Trine Vestergaard
Nielsen og Flemming Olsen, der introducerer sig selv andetsteds i bladet. Det er skønt at se, at der kommer nye folk til i vores kategori og
ekstra dejligt, når de også har lyst til
at blive en aktiv del af vores specialklub. De nye er både racernes, men i
særdeleshed også klubbens overlevelse. Det er også dejligt at erfare, at
Flemming allerede er færdiguddannet
Felis Danica Diplomopdrætter, og
Trine er i fuld gang med uddannelsen. Det er ofte kvinder, der afsætter
tid til bestyrelsesarbejde i vores specialklub, derfor er det også glædeligt,
at vi denne gang kan byde velkommen til en mand.

se, hvor bred en farvepalette og mønstre vores racer byder på.
Det kræver ikke fotos af super vinderkatte, det eneste krav er en racetypisk kat samt et godt foto. Det er en
udfordring at præsenterer katten optimal, så dens farve og mønster fremstår korrekt – det kræver en fotograf,
der har sans for at fange katten i den
rette vinkel, med det rette lys.

eller andet, der
kan bruges som
oplæg til en debat eller, eller,
eller….. kun din
fantasi sætter
grænsen.

Står du måske med et emne, du synes kunne være interessant at få belyst så forslå det endelig, så vil vi prøHjemmesiden skal jo i første linje væ- ve, om vi kan finde noget relevant
re interessant og informativ for besø- stof om emnet.
gende, som søger information om
racerne. De besøgende er måske på Jeg hører gang på gang i vores nabolande, hvor heldige vi danske DSO
udkig efter en killing, og har måske
medlemmer er, at have et medlemsendnu ikke endelig bestemt sig for
hvilken race de vil købe. Derfor er det blad. Det er der efterhånden ikke
vigtigt, at vi har mange smukke fotos mange, der har det mere. Så vær
med til at opretholde det, ved at bipå siden, og at den er så opdateret
drage med stof og fotos til bladet.
som mulig – især salgsannoncerne.

Til salg siden er nu opdelt, så de
voksne katte har fået en side for sig
selv, det var nok lidt en ulempe for
dem, at de var placeret langt nede på
siden under killingerne, der var til
Jeg vil også gerne sige en stor tak til salg. En anden nyhed på vores nye
Inge-Lise, "Issakat", der var så sød at side er, at når din kat har været i titeldele sin glæde med os over, at Amal galleriet i bladet, vil den automatisk
også komme på hjemmesidens titelvar blevet Supreme Champion, idet
galleri. Jeg håber, at det måske kan
hun spenderede den flotteste og
mest lækre siameserkage til alle del- vække interessen for udstillinger hos
fremtidige ejere samt større interesse
tagere på GF’en.
for at indsende resultater fra vores
nuværende medlemmer. Hvis der er
Det er skønt at sidde som formand i
interesse for det, kunne der også open specialklub, hvor vi er rigtig godt
rettes en side med import/export.
repræsenteret, her vil jeg også lige
nævne, at de nye Breed Council (BC)
Jeg håber ikke, at det bliver trivielt, at
indmeldelser betyder, at 35% af BC
jeg gang på gang opmuntrer jer medbestår af DSO medlemmer. Det vil i
praksis sige, at vi fra dansk side, har lemmer til at skrive om jeres katte og
oplevelser. Det er nu engang jer
enorm stor indflydelse, når noget
vedrørende vores race er på dagsor- medlemmer, der er "Klubben", så
hjælp hver især til med, at vi kan bedenen. I øjeblikket skal vi i BC give
vores besyv med til et dommersemi- vare et så varieret blad som muligt.
nar om, hvad vi vægter, når vores
katte dømmes på udstillingerne. Når Jeg syntes jo, at det faste indslag
"Fra dagbogen" giver masser af muder er racespecifikke ting til FIFe’s
ligheder til at sætte sig til tastaturet.
GF, bliver BC også spurgt, derfor
Der er plads til små og store fortællinendnu engang en opfordring til at
ger fra dagligdagen. Der er så mange
blive meldt ind.
ting, lige fra en god oplevelse, indkøb
Den helt nye hjemmeside, hvor der er af kat, en problemfødsel, hvor en god
et par ny tiltag, var også blevet færdig løsning blev fundet og så videre.
til GF’en. Et nyt galleri skal gerne fyl- Vær med til at hjælpe andre, ved at
des op med masser af smukke Orien- dele dine erfaringer. Det kan også
talske katte, så vores besøgende kan være du har gået og tænkt over et

Jeg vil også gerne lige bede alle om
at holde sig ajour på Felis Danicas
hjemmeside. Ændringer fra FIFe’s
GF træder i kraft pr. 1. januar 2015.
Fra nytåret kræves der ikke længere
transfer ved import og eksport inden
for FIFe forbundene.
Årets World show i Prag er netop
overstået, i den anledning vil jeg gerne ønske tillykke til WW’14`13’12 SC
PR Filihankats Bella Notte, JW, DSM
OSH n, ejet af Ruth Arndt, der fik titlen WW for tredje gang, katten er
dansk opdrættet af Peder Irbil.
Her til sidst, vil jeg ikke forsømme at
minde jer om at tilmelde jeres katte til
TOPkattelisterne, samt at tilmelde jer
i konkurrencen om at blive ”Årets opdrætter 2014”, se side 36.
Vi præsenterer og præmierer TOPkattene og Årets opdrætter 2014 på
JYRAK’s udstilling i Hedensted den
21. marts 2015.
Rigtig god læselyst med årets sidste
blad, og med dette også de allerbedste ønsker om en glædelig jul og et
godt nytår.
Heide

Deadline for indsendelse af materiale til
blad 1/2015 er den 20. februar
Bladet udkommer medio april 2015
Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 3 december 2014 22. årgang
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