Formanden har ordet
arrangementet i dets nuværende form
- det er desværre ikke lykkedes.
Derfor blev det fremlagt på GF til debat for at efterlyse tips til en mere attraktiv måde at præmiere vores topkatte på.
Og jeg vil straks her sige et kæmpeDesværre var der ingen, der havde
stort tillykke til den eneste danskejede ideer og energi til at sætte noget nyt
og dansk opdrættede World Winner:
i værk.
Piltoft's Once i a Lifetime, JW OSH f
Derfor er det nu med enighed beslut25 (Ticky). Hovedpersonen bag den
tet på GF, at der i fremtiden ikke afholsmukke og værdige World Winner
des noget show med præmieoverræk2015 er Trine Piltoft Farsø. Derudover kelse.
har vi igen igen en dansk opdrættet,
TOPkatte kåres selvfølgelig stadig og
men tyskejet World Winner, nemlig
bliver som vanligt præsenteret på
Filihankats Bella Notte OSH n, der er hjemmesiden og i bladet. Se på side
opdrættet af Peder Irbil, tillykke.
40, til hvem og hvornår tilmeldingen
senest skal ske. Håbet er, at vi kan
Det var en stor oplevelse at opleve
få vores sponsorer med til at uddele
WW showet i Malmö. Der var virkelig gavekort til vinderne, men om det lyket mega opbud af supersmukke kat.
kes, vides ikke i skrivende stund.
IV katte på udstillingen, og der var
enorm hård konkurrence hos alle 3
Jeg erkender, at jeg har måttet kastet
dommere. Der var hård kritik over, at håndklædet i ringen og acceptere, at
der kun var 3 dommere! For mig som min ryg ikke altid er enig i de ting, jeg
tilskuer og med et kamera havde det
gerne vil.
dog en fordel. Det var nemmere at
Skal denne TOPkatte tradition genopfølge med og fotografere hos 3 domtages, kræver det en arbejdsgruppe,
mere, end hvis der havde været flere. der 100 % påtager sig opgaven og
Det er ganske tilfældigt, hvilke katte
ansvaret og tilgodeser alle medlemder er kommet med på fotosiden, for
mer på begge side af Storebælt såleder var virkelig ”run” på fra start til slut. des, at showet hvert andet år skifter
154 katte, der skulle dømmes af 3
mellem øst og vest.
dommere, er en dejlig men også intens oplevelse.
Det var også hensigten, at bladet i
digital form skulle have været diskuteJeg vil også gerne benytte lejligheden ret på årets GF, men desværre blev
til at byde velkommen til vore to nye
tiden knap, da Best in Show skulle gå
suppleanter i bestyrelsen, Luise Bini luften tidligere end annonceret.
dersbøl og Ulla Lihme Jørgensen, de Så det punkt må drøftes på næste GF
introduceres begge andetsteds i blaeller, hvis I medlemmer har lyst til dedet. Det er dejligt, at der er medlembat om bladet, så kan vores FB side
mer der gerne vil være med til at gøre anvendes til formålet. Temaet kunne
en forskel ☺
være ”byder fremtiden på et digitalt
Det er med glæde, at jeg byder velmedlemsblad".
kommen til Trine Sofie Vestergaard
Nielsen, der er rykket op på en besty- Hjemmesidens nye look har nu kørt
relsespost fra en suppleantpost.
et års tid, og der er lavet flere tiltag og
muligheder for at få fotos på siden, og
En mangeårig tradition er desværre
jeg gentager gerne: send alle jeres
slut. En tradition, hvor vi i bestyrelsen smukke fotos, så vores hjemmeside
har gjort meget ud af at stille et show kan blive endnu flottere.
på benene, hvor vi i mange år har
gjort en fest ud af at præmiere og
Der var en livlig debat på GF, om PRA
hylde vores TOPkatte.
test skal gøres til en regel. Det glæder
mig, at der var enstemmig opbakning
I flere år har jeg efterlyst en måde at
til, at det børe være en regel at teste
gøre Topkatteshowet mere attraktivt
avlsdyr for PRA. Som lovet på GF er
på, idet der ingen interesse var for
Jan Krag og Pia Nyrup pt. i gang med
Generalforsamlingen er vel overstået,
og det var skønt at se, at en skare af
vore medlemmer havde fundet vejen
til Ølstykke lige netop en uge efter
WW udstillingen i Malmö.

at skrive det forslag, DSO skal stille Felis Danicas
plenarforsamling.
Ansøgningsfristen
er ved årsskiftet, så
I må forvente, at der bliver udsendt et
nyhedsbrev, hvor det forslag vi vil stille, bringes i sin endelige udformning.
Dette nyhedsbrev vil naturligvis indeholde en stemmeseddel, hvor vi håber, at du vil melde tilbage. Flertallet
bestemmer, men jo flere stemmer et
evt. flertal bygger på, jo ”sjovere” er
det at stille et forslag. I den sammenhæng vil jeg opfordre jer til at læse
Charlys artikel på side 12 om, hvorfor
vi skal have denne regel vedtaget.
Jeg håber, at I medlemmer vil støtte
op om forslaget og vise, at DSO’s
medlemmer tager ansvar og går i
spidsen for et sundt og stærkt opdræt
af vore racer.
DSO har forsøgt at få arrangeret et
”kend din konkurrent” møde, men
uden held. Til gengæld er det lykkedes for Felis Danica at få stablet sådan et møde på benene – mødet er
afholdt, og jeg håber, at nogle af jer
deltog.
Der er en udstilling tilbage i Danmark,
i Herlev den 6. december, før den nye
kategoriinddeling træder i kraft. Jeg er
meget spændt på det nye år, for det
skal ingen hemmelighed være, at jeg
ser frem til mere konkurrence. Da jeg
startede som udstiller, var det ikke
ualmindeligt, at der var konkurrence
om certifikaterne, så bare det er at få
et certifikat var en stor begivenhed.
Rigtig god læselyst med årets sidste
blad, og med dette sendes også de
allerbedste ønsker om en glædelig
jul og et godt nytår.
Heide

Deadline for indsendelse af materiale til blad 1/2016 er
den 20. februar 2016
Bladet udkommer medio april 2016
Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 3 december 2015 23. årgang
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