Formanden har ordet
Lad mig starte med at indrømme, at
da jeg blev spurgt, om jeg ville stille
op til formandsposten, sagde jeg først
nej. Jeg synes egentlig, at jeg allerede har trukket et stort læs i diverse
klubber, råd og bestyrelser. Heides
store arbejde var da også en smule
afskrækkende. Det er jo ikke småting,
hun har sat i søen og stået for i årenes løb. Trods alt det, så har jeg altså
stadig meget på hjerte, især når det
gælder vores dejlige søskenderacer,
og al min erfaring kan forhåbentlig
bruges til noget nyt og spændende,
så efter lidt tid til at tænke, sagde jeg
alligevel ja.

opdateringer, vi som katteejere og
opdrættere skal holde os ajour med i
dagens Danmark? Er du frisk med et
kamera, har du lyst til at arrangere en
lille kattefremvisning, holde et møde,
skrive en artikel, finde emner og artikler andre kan skrive eller oversætte,
finde egnede lokaler eller noget helt
nyt?

de hver især skal
bruge tid på at
holde sig opdateret og informeret om hensigten
i Felis Danicas
og FIFEs regler.

Man kan også spørge, om fejl på halen (der jo også er en del af skelettet)
Jeg husker dengang spørgsmålet: ”Er skal kunne udelukke en kat fra avl,
når vi har vigtige helbredsproblemer
det en siameser”? betød: ”Er det en
at tage hensyn til. FU kræver med
racekat”? Jeg husker udstillinger i
1990´erne, hvor der var 60 siamesere den nye attest også at, dyrlægen skal
og måske 20 orientalere. I dag, er der kunne vide, hvorvidt en given egenmange, der ikke ved, hvad en siame- skab er medfødt eller ej. Jeg vil tage
debatten op, når vi hører mere, men
ser eller en orientaler er. Så mit
Heldigvis var der mange, som lovede spørgsmål til jer er: Hvad kan vi gøre jeg vil også opfordre jer alle til at følge
for at øge kendskabet til vores race? med i debatten i jeres respektive hoat bidrage, og jeg blev helt rørt over
vedklubber, når forslag til generalforHvad er det, der vil gøre det interesden store opbakning, jeg oplevede
samlingerne begynder at trille ind, så
sant, at være medlem af en specialbåde før og under generalforsamlinvi ikke bliver taget på sengen.
gen. Den får vi alle brug for. For mens klub i 2017? Både for opdrættere og
kælekatteejere. Idéer og ønsker modjeg gerne vil være jeres formand, så
tages, og har du lyst til at deltage ak- Apropos taget på sengen, så lader
skal der flere hænder til bladet, møder, nye tiltag og alle de mange små tivt med stort eller småt, så sig ende- det til at flere af klubbens medlemmer
er blevet overraskede over, at vores
og store opgaver, der tilsammen gør lig til.
PRA forslag blev vedtaget og trådte i
en god specialklub.
Som nogen af jer måske har opdaget, kraft med meget få dages varsel,
så har FU bedrevet en ny bagside på nemlig den 29. februar i år. Dette beDu skal have tak, Heide, for det metyder, at I nu skal dokumentere jeres
stamtavlerne, hvor dyrlægerne skal
get store arbejde, du har gjort som
avlskattes PRA status, før i parrer
skrive under på en ny sundhedserklubbens formand og også for det
kattene. Det er ind imellem et stort
flotte blad, du har stået for i 10 år. Jeg klæring med blandt andet følgende
tekst: ” – At katten er fri for medfødte arbejde at skaffe attester på PRA nevil også sige tak til Flemming Olsen,
gative forfædre, eller tidskrævende og
Ulla Lihme, Pia Nyrup og Lise Vigsø, anomalier, så som entropion, ectrodyrt at teste katte, vi allerede ved er
pion, polydactyli (for mange tæer),
som i og uden for bestyrelsen har
negative, fordi vi mangler dokumentaoligodactyli (for få tæer), døvhed,
bidraget til, at vi andre bare kunne
blindhed, strukturelle fejl på skelettet tion. Er du i tvivl om, hvorvidt du har,
nyde en sund og solid specialklub.
hvad du skal bruge eller andet i den
inkl. rygsøjle og brystkasse”. Der er
Til min glæde sagde Sanne Frimand mange gode tiltag i den nye bagside, forbindelse, så kontakt mig endelig.
og Anne Lønstrup ja til at træde ind i men noget af teksten ret uheldig. Selv
Mens jeg har skrevet dette, har Jan
bestyrelsen, men jeg vil gerne benytte om erklæringen p.t. endnu ikke er
lejligheden til at spørge alle klubbens fulgt op af den nødvendige ændring i hængt julelys op i forhaven. Inspireret
af dette er mit juleønske for i år, at vi
Felis Danicas avls og registreringsmedlemmer, om der er der noget, i
gerne vil deltage i eller bidrage med i regler, forventer jeg, at dette sker på sammen fortsat kan udvikle en konstruktiv og positiv klub og, at sunde
FDs næste plenarforsamling.
klubben fremover?
og glade siamesere, balinesere og
Går du for eksempel med en redaktør Dyrlæger er allerede begyndt at spe- orientalere fortsat vil være et populært
valg hos nye katteejere.
i maven? Jeg forestiller mig, at vi godt kulere på, om de kan og vil skrive
kan bruge et lille team, der kan hjæl- under på f.eks. ”ingen strukturelle fejl
I ønskes alle en glædelig jul og et
på skelettet” før kattenes skelet er
pe og inspirere hinanden, og Sanne
fantastisk nytår!
har allerede meldt sig som korrektur- færdigudviklet, hvilket det tidligst er
omkring 1års alderen. Det kan gøre
læser. Vi udgiver tre blade om året,
det vanskeligt at sælge eller købe en ☺ Charly
og vi mangler dig allerede til næste
avlskat, at vi ikke kan få den godkendt
blad.
til avl, før den er voksen. Der følger
Eller har du lyst til at stå for udstilingen vejledning til dyrlægerne med,
lingsresultater eller årets topkatte?
så det kan komme til at koste os, hvis
Har du lyst til at følge med i alle de

Deadline for indsendelse af materiale til blad 1/2017
er den 20. februar 2017
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