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Årsberetning 2012-2013
Normalt plejer jeg at slutte min årsberetning med at fremhæve danske World Winners. Da GF i år afholdes
tidligere end normalt, netop pga. verdensudstillingen, kan jeg nå at ønske held og lykke endnu engang på
showet i Gigantium i Ålborg den 26. & 27. oktober.
Sølventusiasterne havde deres forud proklamerede godkendelsesshow i Tyskland i januar. Efterfølgende blev
forslaget stillet til FIFe GF'en, hvor det dog faldt med en meget lille margin. De er på banen igen, så vi må
forvente, at det bliver stillet igen, når det bliver muligt. Inden da håber jeg, at den DNA test, der kan påvise
sølv, er blevet en realitet.
Ligeledes blev den hvide orientaler med grønne, odd-eye og blå øjne godkendt med virkning fra
1. januar 2014. De blåøjede orientalere skal så dømmes sammen med Foreign White.
Ligeledes blev det besluttet på GF, at killinger ikke kan udstilles, før de er 4 måneder gamle, hvilket jeg synes
er lidt trist, men jeg har naturligvis forståelse for, at det er for at sikre, at de mindste killinger ikke udstilles, før
de er stærke nok til at modstå de udfordringer, en udstilling bærer med sig.
Jeg havde håbet på mere debat i bladet, men har så til gengæld kunnet konstatere, at der har været debat på
vores DSO Facebookside. Jeg regner selvfølgelig med, at de artikler, vi har bragt i bladet, også har bidraget
til, at folk har følt sig klædt på til at deltage i afstemningen. For som lovet udsendte vi et nyhedsbrev, da FIFe's
GF dagorden var offentliggjort, så vi kunne reflektere over forespørgslen fra FU.
Jeg ved, at der var medlemmer, der enten var klart for eller imod sølv i siameserne, som ikke responderede,
hvilket er synd, da det jo er en demokratisk mulighed for at påvirke udfaldet af noget, der for mig at se, er
meget vigtigt. Når det så er sagt, så var jeg enormt glad for den respons, der kom. Igen vil jeg her gerne huske
jer på, at I selv er ansvarlige for, at jeg har jeres rigtige mailadresse.
En anden vigtig ting fra dette års GF var, at der fra 1. januar 2016 kommer en ny kategoriopdeling, det var der
en udførlig artikel om i blad 2 fra august, så der er godt et par år til at forberede sig på de nye konkurrenter
efter nytår 2016.
Der var ikke de helt store nyheder på mødet med SPK'erne, da det stod i World Showets tegn, udover at Bette
Lind blev genvalgt for to år. På mødet fik vi også opdatering fra Mentorrådet, og vi blev informeret om FD
Diplomuddannelsen. Der er allerede udklækket det første hold diplomopdrættere, og jeg er stolt over, at flere
af dem er blandt vores medlemmer. Jeg vil gerne opfordre jer til at holde øje med FD's hjemmeside, for at
sikre jer, at I kan komme med på de nye hold.
Året har ikke budt på så mange killinger på killingelisten, hvilket kan have flere forklaringer. Det kan til dels
skyldes krisen, der gør folk forsigtige med at parre af frygt for at komme til at brænde inde med killinger. En
anden årsag kan være, at der parres en del hunkatte, der ikke bliver drægtige. Hvad årsagen er, kan være
svært at svare på, men milde symptomfrie livmoderbetændelser kan være en af årsagerne.
De manglende drægtigheder har fået DSO til at drøfte, hvordan man undgår at bruge mange penge på flere
parringer, på masser af kørsel, oveni ærgrelserne over, at man ikke får de killinger, man har glædet sig til.
Vi har derfor valgt at komme med følgende anbefaling: nemlig, at afregningen for parringen foregår ved
betaling pr. killing fx på følgende måde: Hunkatteejeren betaler et parringsgebyr på kr. xx og efterfølgende kr.
xx pr. killing. Aftal et max beløb samt hvornår der afregnes, fx når killingerne er x antal dage gamle. Kommer
der ikke killinger i første forsøg, bør parringsgebyret dække 1 gratis omparring på ovenstående betingelser.
Grundet de få killinger på listen har vi selvfølgelig heller ikke brugt så mange særnumre, men det er blevet
godt modtaget og vi ser frem til, at det stadig vil være en succes, og at vores opdrættere fremadrettet vil gøre
flittig brug at uddelingen af særnummeret til nye killingekøbere.
DSO har en stabil økonomi. Betalingsåret 2013 er dog det år, hvor finanskrisen har vist sig fra den negative
side nu her til fornyelse af medlemskabet og tegning af annoncer, vores medlemstal er faldet mere end i
mange år.
Jeg håber og tror på, at det måske drejer sig om, at betalingstidspunktet ligger så tæt på GF, og at de
manglende indbetalinger kommer ”dryssende” i løbet af et par måneder. Derfor håber jeg naturligvis, det kun
er en forbigående fase, og at der igen vil være tilgang af nye medlemmer og opdrættere, der kan nyde godt af
den service, vi yder.
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PRA har også været et af de varme emner i løbet af året, og jeg er glad for, at det er
blevet en helt almindelig ting at teste for. Det afspejler vores hankatteliste også, da der
kun er én han, hvor der ikke foreligger testresultat, men det håber jeg naturligvis er på
vej. Det er selvfølgelig ikke alle fertile hanner, der er på vores liste, men måske kan man få en aftale med de
opdrættere om at købe parring hos dem alligevel.
Topkatte 2012 afholdtes i år ret sent i juni, men klubben kunne glæde de mange placerede katte med en flot
gaveregn, som vores sponsorer så gavmildt havde stillet til rådighed, endnu en tak til vores sponsorer. Så det
var en rigtig hyggelig dag, hvor der var mødt rigtig mange kategori IV folk op, og dermed var det også en dag
med rigtig mange kat. IV katte udstillet.
Til min store glæde er der rigtig mange blandt vores medlemmer der importerer/eksporterer katte fra både
Frankrig, Finland, Tjekkiet, USA, Sverige, Holland, Polen, Letland og Ungarn for bare at nævne et par lande,
og ikke at forglemme eksporterne, som er gået til Spanien, Luxemburg, Ukraine og Rusland. Der har været
bragt smukke billeder af meget af det avlsmateriale, der er tilført landet i år, det er glædeligt for vores race og
dens sundhed. Så jeg er stolt over, at I opdrættere tænker i nye linjer og spændende avlsmateriale, det bliver
spændende at følge udviklingen.
Sundhed i racen har i FIFe "land" været så meget til debat, at der er lavet et avlsprogram i Sydeuropa, hvor
der er blevet parret Russian Blue ind i vores katte. Det er også en udvikling, man kan følge med i på FB, og de
skriver også, at flere er velkomne i programmet, hvis de ønsker det.
En løst opgave er, at vi har fået en fin oversigt over alle de dommere, der er kvalificeret til at dømme vores
katte, hvor der kun mangler ganske få billeder. En af de opgaver, der til gengæld har hængt lidt, er fotos til
hjemmesiden, hvor der under ”farver og mønstre” stadigvæk mangler mange farver, jeg håber på, at vores
medlemmer vil bidrage med smukke fotos, som lever op til de krav, vi nødvendigvis må stille, såsom at katten
så vidt muligt viser sig i sin helhed, så farven kommer til sin ret. Et andet krav, vi er nødt til at stille, er, at de er
fri for reklame fra opdrætters websites etc, medmindre der er tale om en professionel fotograf. Ellers er der
tale om skjult reklame, som vi ikke kan tillade os overfor de medlemmer, der rent faktisk betaler for at få deres
reklame på hjemmesiden, medlemsblad m.m.
Vi fortsætter naturligvis med annonceringer og PR for vores race i kataloger etc.
Vi har lige nu her til Worldshow udarbejdet en brochure, som vi håber, nye potentielle racekattekøbere vil få
øje på.
Hensigten er, at hr. og fru Danmark får øjnene op for, at den Orientalske kat er så interessant og spændende
en racekat, at de vil overveje den som en mulighed, når de skal købe kat. Med brochuren vil vi også gerne
give vores race den opmærksomhed, den fortjener. Håbet er, at finde nye medlemmer og kommende
opdrættere inden for racen.
Tanken er også, at brochuren skal ligge i hoved-klubbernes infostande på udstillinger og til PR udstillinger,
racekattefremvisninger etc.
I bestyrelsen er vi enige om, at der ikke planer om, at der kan særannonceres ved bestemte lejligheder, men
at det er for de opdrættere, der trofast annoncerer hvert år, da de er med til at betale det tunge læs.
For at lave sådanne ting er det vigtigt at have meget billedmateriale at vælge imellem, så derfor har vi igen
igangsat en fotokonkurrence, der har sidste frist den 15. okt. hvor jeg håber, at I alle vil sende nogle søde,
sjove, flotte, smukke billeder ind, det er da også lidt sejt at få sin kat på forsiden af medlemsbladet.
Det er dejligt, at der er en positiv holdning overfor brugen af de billeder, der lægges op i vores gruppe på FB,
det giver mere råderum til blade og andet materiale.
Sluttelig vil jeg lige nævne at Leslie Lyons er kommet på plads i sit nye job, så nu har vi fået ny adresse at
sende vores obduktionsrapporter til, hvor der er tale om amyloidosis sammen med en DNA prøve til
forskningen. For os Europæere er det til Italien, og adressen kan findes på vores hjemmeside under nyheder,
og den kommer også i næste medlemsblad.
World Show står for døren og afholdes som bekendt den 25/26. oktober i Ålborg, og jeg er ikke i tvivl om, at
det bliver et supershow. Jeg krydser fingre for og håber på, at vi i decembernummeret kan gratulere en - helst
flere - danske World Winners blandt vore medlemmer, og jeg håber på en masse billedmateriale, som vi kan
bringe i bladet.
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