Referat fra FU’s møde med specialklubberne
søndag den 31. januar 2016
være drøftet i forbindelse med avlsrådets møde tidligere på dagen med
FU. Avlsrådet ville gerne opfordre til,
at forslaget også skulle gælde for
Peterbald, da den jo har de fleste af
Som traditionen byder, startede Bette generne fra vores katte. Denne inforLind (BL) med at præsentere statistik- mation fik mig til at tage en snak med
formanden, Jakob Vedel, for Rex og
ker for udstedte stamtavler i 2015.
Sphynx Klubben, der øjeblikkelig var
Disse har nu i en årrække været for
med på, at Peterbald skulle være en
nedadgående, og der var desværre
del af forslaget. Hans holdning var
ikke nogen ændringer i forhold til de
sidste år. Det vil sige, at der var ned- klokkeklar, at alt hvad der kunne højne en races sundhed, skulle der støtgang, men, for der er et men, vores
katte var steget med 40, hvilket var i tes op om.
Så det er mig en stor glæde at kunne
stor kontrast til alle de andre racer.
fortælle jer, at vores forslag nu fremJeg var meget stolt på vores racers
sættes til plenarforsamlingen i samarvegne.
bejde med Rex & Sphynx Klubben.
Hvorfor er salget af racekatte ikke
efter krisen, som siges at være over- Alle forslag, der er på dagsordenen til
plenarforsamlingen, blev drøftet, men
stået, kommet op på samme niveau
der var ikke de store debatter desansom før eller i det mindste for opadgående. Kun det forslag om, hvorvidt
gående?
en dommer måtte præsentere eller
Den efterfølgende diskussion bød på dømme en god vens kat etc. vakte
mange forslag til, hvordan vi i special- nogen debat, og det var i meget negativ retning.
klubberne sammen med hovedklubberne og FD kan gøre racekatte mere
I forbindelse med Felis Danicas jubiattraktive at eje, udstille og i særdelæumsudstilling den 18./19. juni i Midleshed opdrætte.
delfart, opdaterede BL også specialklubberne om de mange Breed BIS.
To nye foldere er at finde på
Der er fra FIFe’s side givet tilladelse
www.felisdanica.dk:
mentorfolderen og opdrætterfolderen. til et ubegrænset antal Breed BIS,
forudsat betingelserne er opfyldt.
For nemheds skyld er de også lagt
Her er det vigtigt for os at huske, at
ud på www.dso.dk under "Nyheder
søskenderacer kan slås sammen.
fra Felis Dancia".
Flot fremmøde, hvor kun ganske få
specialklubber ikke var repræsenteret, og DSO var repræsenteret af undertegnede og Pia Nyrup.

Inden mødet med FU blev jeg bekendt med, at vores forslag havde

katte af de andre racer, så får vi vores eget BIS.
Det skulle gerne blive et brag af en
udstilling, hvor også alle SPK'er har
fået tilbudt en gratis informationsstand. FD ser frem til, at specialklubberne finder på ekstra tiltag, fx i form
af konkurrencer og lignende, som kan
inddrage publikum i udstillingsmiljøet.
Der blev nemlig i diskussionen om at
øge stamtavleantallet talt om, at publikum kunne opleve udstillerne meget
tilknappede og uvillige til at vise deres katte frem.
Som sidste punkt på dagsordnen
kunne BL fremlægge FD’s nyeste
tiltag: Registrer din kats titel online og
indsend samtidig til KatteMagasinet.
Felis Danica har nu føjet ny funktion
til online databasen: titelregistrering.
Find først katten i databasen, og klik
så på knappen "Titelregistrering".
Følg vejledningen og indsend samtidigt til både stambogsfører og KatteMagasinet.
Det er dejligt, at Felis Danica er blevet mere åbne overfor specialklubberne, og jeg håber, at den udvikling
er kommet for at blive.
Heide Petersen
Formand DSO

Altså kommer vi med 50 SIA/BAL/
OSH/OLH, og der er minimum 50
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Dansk Siameser og Orientaler Ring — blad 1 april 2016 24. årgang

