Formanden har ordet
Hvor er det skønt at foråret er på vej,
solen står højt, og mine kattene nyder at
komme ud og nyde den friske luft efter et
par måneder ved brændeovnen, forandring fryder også hos dem.
På forårets møde med FU, minder man
os igen i år om, tilbagegang af både antal stamtavler, opdrættere og udstillingsbesøgende. Tak til Pia Nyrup, som i år
præsenterede DSO på FU mødet med
specialklubberne, se referatet andetsteds i bladet. I vores kategori har de
forgangne år dog været ret stabil, og i
2014 havde vi en lille fremgang. På killingelisten har der derfor været en lind
gennemstrømning af killinger til salg,
jeg syntes det ser ud til at vores kategori
til nu har klaret krisetiderne uden nedgang, og det håber, og ønsker jeg må
fortsætte for vores opdrættere der har
holdt skansen.
Både vores medlemstal og annoncører
køre stabilt, det syntes jeg der er en
grund til at glæde sig over, og vore nye
opdrættere gør brug af diplomuddannelsen. Hele 7% af de udklækkede opdrættere er fra de racer, der hører under
DSO, hvoraf halvdelen enten ikke har
haft kuld eller meget få kuld. Selvfølgelig
kunne jeg godt ønske flere nye opdrættere i vores race, men det er glædeligt,
at de nye opdrættere (racens fremtid),
griber det så seriøst an. Det er nemlig
en udfordring, som ny opdrætter, at sætte sig ind i og fortsat holde sig opdateret
med de til stadighed nye regler man skal
forholde sig til. Alene købeloven er en
udfordring, som enhver opdrætter skal
ha styr på, også som lille hobbyopdrætter, når man sælger killinger.

man på hjemmesiden finder nogle af de
gamle artikler desangående f. eks. om
sondefodring, neutralisering, den normale fødsel.
Til de af vore medlemmer der ikke er
medlem af en hovedklub, kan jeg her
oplyse, at efter at KatteMagasinet er
blevet digitalt, er det ikke forbeholdt
medlemmerne at læse det. Alle kan hente KatteMagasinet som pdf. fil eller læse
det online på iPaper.
Her vil jeg nævne, at der i referatet fra
årets Plenarforsamling kan læses, at det
er blevet besluttet, at en Felis Danica
registreret opdrætter, ikke må låne sin
avlshan ud til ikke registrerede kuld - en
regel jeg glæder mig meget over. Da jeg
rejste hjem til Danmark i 1991 fra Tyskland, var det allerede hos det tyske FIFe
medlem (tilsvarende vores Felis Danica),
1. DEKZV, en vedtaget lov. Det må også
være enhver seriøs opdrætter bevidst, at
man ikke bidrager til at sætte "huskatte" i
verden, for en kat uden stamtavle, også
selvom begge forældre er racekatte, er
og bliver nu engang en "huskat"!
En andet tiltag fra Felis Danicas side,
som jeg sætter pris på er tilføjelsen til
§ 11 (Dyrevelfærd). For at sikre at velfærdspuljen bliver vedligeholdt, opkræves et ekstra beløb på kr. 5,- pr. ansøgt
stamtavle svarende til 2½ %. Den velfærdskonto sikrer, at Felis Danica kan
træde til, hvis der bliver behov for det,
så en sørgelig katte tragedie ikke ender
i medierne, men bliver klaret i egne rækker – mange husker sikkert den triste
sag om bengalerne, der ødelagde et hus
udover, at de gik for lud og kold vand i
en lade.

Jeg kan ikke ofte nok opfordre til at holde øje med FD hjemmeside, og hvis der
er ting man ikke forstår, så spørg endelig. Som din specialklub står vi til din
rådighed og hvis vores viden ikke rækker, så ved vi, hvem vi skal henvise til.
For de nye opdrættere er der jo også
mentorordningen, hvis man ikke føler
man får tilstrækkelig hjælp, der hvor man
har købt sin avlskat. Står man på bar
bund kan man få tildelt 2 mentorer, der
gerne deler deres viden. Ind imellem kan
det, som ny, være meget fordelagtigt at
have erfarne opdrættere med på sidelinjen, især hvis man sidder og venter sit
første kuld.

Husk som altid, at killingelisten opdateres lige så tit, I opdrættere har brug for
det. I kan til enhver tid sende nye fotos,
det er nu engang fotos og gode fotos,
der sælger killinger. Naturligvis er det
kun de killinger, der reelt er til salg, der
kan annonceres! Reserverede killinger
eller dem man selv vil beholde må ikke
figurere som værende til salg. Det er
ikke optimalt, at din killingekøber, som
har reserveret hos dig, stadig kan finde
killingen på DSO's hjemmeside, for de
bliver med rette usikre på, om de rent
faktisk har lavet en fyldestgørende reservation.

Jeg håber såvel ”gamle” som nye opdrættere kan få inspiration i vore artikler
om fødsler. Det kan også anbefales, at

Jeg vil gerne minde jer om at uddele
vores særnummer til jeres killingekøbere. Det kan udgøre kravet om en pas-

ningsvejledning
og samtidig gøre
opmærksom på
vores tilbud om et
års medlemskab til
halv pris.
Årets TOPkatte show er netop afholdt på
JYRAK's udstilling i Hedensted den 22.
marts. Et STORT tillykke til alle TOPkatte vinderne, men også en stor tak til alle,
der deltog i opløbet. Det lykkedes os
igen i år, at skaffe skønne præmier til
vores TOPkatte.
En KÆMPE tak til vores sponsorer uden jer ville vi ikke være i stand til at
afholde sådan et storslået TOPkatte
show. Jeg håber, at alle jer, der deltog
(både med og uden kat) nød det. Jeg
oplevede i hvert tilfælde en dejlig og
hyggelig stemning, som var de mange
timers køretur værd.
En tak til JYRAK som var rammen om
vores præsentation og præmiering af
årets vindere, og en tak til Flemming og
hans bedre halvdel, Ninna, for den store
hjælp, det var en storartet start på
"jobbet" som sponsoransvarlig.
Dette års World Show er i nem og overskuelig afstand for os danskere. Mange
har sikkert allerede planlagt deres deltagen i Malmö i oktober, og deltager nu i
forårets og sommerens udstillinger for at
opnå kvalificeringen for deltagelse, til
dette udstillingshøjdepunkt. Held og lykke på udstillingerne og send endelig jeres "Titelkatte" og ikke mindst importer
og eksporter ind, så vi kan præsentere
dem her i bladet og på hjemmesiden.
Afslutningsvis vil jeg varsko om, at der
sikkert igen i år kommer et nyhedsbrev
inden FIFe’s GF, hvor I medlemmer kan
gøre jeres indflydelse gældende, så
husk at opdatere mig, hvis I får ny mail
adresse.
Det skulle være mærkeligt, hvis der ikke
kommer noget race- eller katte relateret,
hvor Felis Danica også ønsker at høre
vores mening.
Med ønsket om et dejligt forår og en god
sommer.
Heide
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