Dansk Siameser og Orientaler Ring
Bestyrelsens beretning Horsens d. 22.11.05
I år 2004 gik, som skrevet i sidste års beretning, en stor del af bestyrelsens arbejde med at skrive og
redigere billeder til bogen om “Orientalske Katte”. Kort før julen 2004 udkom bogen så endeligt, og
bestyrelsen var rigtigt glade for det endelige resultat. Det er en flot bog med mange dejlige billeder.
I år har vi haft stand på flere udstillinger – og har bla. også holdt reception for bogen i vores stand. Det
er første gang i flere år DSO har haft stand på udstillinger, men det er noget vi har planer om at
fortsætte med. Ikke på hver udstilling, men indimellem, når vi synes der er en lejlighed til det, og hvis
der er flere bestyrelsesmedlemmer der skal på samme udstilling. Hvis nogle af vores medlemmer har
lyst til at hjælpe til med at passe standen når vi har den med, er I i øvrigt meget velkommen til at rette
henvendelse.
I sommer afholdt Jyrak i samarbejde med DSO specialshow i Kruså. Specialshowet blev afholdt som en
CFA look-a-like, og var en interessant oplevelse. I starten var det lidt forvirrende, fordi det jo ikke er den
form for udstilling vi er vant til, men efter et stykke tid, var det rigtig sjovt at opleve nogle lidt anderledes
bedømmelser. DSO havde fået mange flotte sponsorpræmier, og vi er som altid taknemmelige når
vores sponsorer bakker op om vores arbejde med at promovere racen.
I efteråret afholdt FIFe sin årlige generalforsamling, og inden var der en voldsom debat rundt om i
verden. Der blev nemlig søgt om godkendelse af siamesere med hvidt! Enden på det hele blev en form
for kompromisløsning, og vi har derfor fået 2 nye søskende racer: Seychellios Shorthair (SYS) og
Seychellios Longhair (SYL). Orientalske katte med maske og hvidt i henholdsvis langhår og korthår.
I forbindelse med formandens ønske om mere fritid til andre ting end klubarbejde, har hun meddelt
bestyrelsen, at hun agter at fratræde som formand på DSO´s generalforsamling i 2006. Vi håber derfor
at der er nogle der vil være interesseret i at komme ind i DSO´s bestyrelse og hjælpe med klubarbejdet.
Vi søger også en ny redaktør, men desværre har vi endnu ingen respons fået på vores annoncering
efter en ny.
Vi håber stadig at der sidder et af vores medlemmer som kunne have lyst til opgaven, ligesom vi gerne
vil opfordre vores medlemmer til på andre områder at bidrage aktivt, hvor I synes I har mulighed for det.
Vores hjemmeside prøver vi hele tiden at forny og forbedre. Bl.a. har vi i år fået fornyet siden om
farver/mønstre, så den nu er up-to-date. Men der er også sket andre ændringer med bl.a. et galleri som
man kan sende billeder ind til, og en fornyelse af siden om racen.
DSO har i år skrevet ikke mindre end 2 læserbreve til Kattemagasinet. Det ene læserbrev skrev vi, da vi
opdagede at Felis Danica har tænkt sig at ændre på reglerne for Felis Danica´s topliste, således at man
fremover får tillægspoint for hver kat man har slået på en given udstilling. Det mener DSO ikke er
retfærdig. En kategori IV kat vil aldrig have mulighed for at opnå så mange tillægspoint som en
semilanghårskat, og vi mener ikke at man kan sige at den ene kat er smukkere end den anden blot fordi
den har haft flere konkurrenter. Desværre lader det til at FD´s allerede har truffet afgørelsen, så vores
læserbrev får derfor nok desværre ingen indflydelse.
Det andet læserbrev vi skrev, var i forbindelse med en artikel i Kattemagasinet, som vi syntes var
nedgørende for vores racegruppe – og det endda på en temmelig udokumenteret baggrund. Svaret på
vores læserbrev gav os en fornemmelse af at man ikke helt forstod hvad det var vi mente. Selvfølgelig
er DSO villige til at debattere emner som sundhed og udseende af vores racer, men det bør foregå på
en helt anden måde, end i den omtalte artikel.
Vi har i år bemærket at der har været rigtigt mange killinger på vores killingeliste, og vi får jævnligt
forespørgsler om killinger. Det er jo dejligt når man fornemmer en stigende interesse for vores race, og
vi håber selvfølgelig det fortsætter.
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