Velkommen til nye
bestyrelsesmedlemmer
Charly Riis, formand
Jeg begyndte at undervise i genetik i gymnasietiden og fortsatte med biokemistudiet
på KBH Universitet. I dag er jeg uddannet
coach og psykoterapeut med speciale i
kunstterapi, og genetikundervisningen er
”bare” en meget omfattende hobby.
Her møder jeg til min store glæde en stor
kreds af vidt forskellige mennesker med et
utal af forskellige racer.

Ud over katte har jeg haft opdræt af hunde,
fisk, fugle, krybdyr, ja lidt af hvert, og jeg har
da også en lille sidehobby med dragebygning.
Jeg har i årenes løb prøvet at starte en specialklub helt fra bunden, at organisere udstillinger, dømme internationale udstillinger
(fisk), dømme katte på hobbyudstillinger,
skrive avisartikler, være på tv, repræsentere
Danmark til mesterskaber i udlandet, og jeg
har siddet i Avlsrådet, været sekretær, kasserer, revisor, redaktør, næstformand og
fungerende formand.

Jeg forelskede mig i siameserens intelligens, smidige elegance og direkte blå blik
som barn, og selv om jeg i dag fokuserer
mit opdræt på langhårede orientalere, vil
jeg altid gerne have ét par himalayablå øjne
i huset.
Jeg fik min første kat i 1982, og i 1984 var
jeg klar med mit første kuld killinger.
Jeg havde ikke forestillet mig, at det skulle
blive til mere, men jeg blev selvfølgelig
bidt.

Med min splinternye formandstitel får jeg nu
pladen fuld, men jeg har nu ikke tænkt mig
at lave alting selv, så jeg glæder mig meget
til at samarbejde med jer alle omkring DSO
fremover.
Charly Riis

Sanne Frimand, bestyrelsesmedlem
Jeg har opdrættet siamesere og orientalere udbrede kendskabet til vores skønne race,
siden 1990 med stamnavnet Nyx. Til daglig samt slutte op omkring et fællesskab, hvor
det er muligt at dele udfordringer og glæer jeg skolelærer.
der.
Jeg er rigtig glad for at være blevet valgt
ind i bestyrelsen i DSO og glæder mig til at Jeg ønsker også, at vi som klub er på forvære med til både at bevare og udvikle vo- kant med nye forskningsresultater, der kan
res klub.
gavne og forbedre vores race.
Det ligger mig på sinde at være med til at

Sanne Frimand

Anne Lønstrup Pedersen, 2. suppleant
Mit navn er Anne, og jeg er hastigt på vej
mod at være et halvt århundrede.
Jeg bor oppe i Vendsyssel på et nedlagt
landbrug, så her er masser af plads til både
mig og alle kattene. Pt. er her 7 ældre huskatte og 5 unge orientalere + at der blev
født 3 siamesere og 2 orientalere her for få
dage siden.
Jeg er forholdsvis ny som opdrætter, men
jeg er kommet på udstillingerne rundt omkring i landet de sidste 10 år. Jeg er dybt
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fascineret af det arbejde, opdrættere lægger i deres race, og da jeg mødte en sort
orientaler for en del år siden, vidste jeg, at
det var den race, jeg ville bruge al min fritid
på.
I mit civile liv er jeg udekørende natsygeplejerske og arbejder hver anden uge.
Her et utal udstillinger og 2 kuld senere har
jeg ikke fortrudt et sekund.
Anne Lønstrup Pedersen
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