Dansk Siameser og Orientaler Ring
Årsberetningen 2015
Samme tid hvert år, når tiden er inde til denne opgave, det er at give et indtryk af, hvad der er sket i årets løb,
tænker jeg, hvad var årets højdepunkter? Var der nogen?
Ja, en del af vores katte skifter navn fra Seychellois til henholdsvis Siameser og Balineser.
Jamen helt klart - det var et højdepunkt for racen, dog er jeg stadigvæk forundret over, at så få af vores
medlemmer havde lyst til at have indflydelse på, om dette navneskifte skulle føres ud i livet.
Orientalere med hvidt blev godkendt i FIFe i 2003, og den godkendelse medførte, at der blev født maskede
katte med hvidt. Entusiaster arbejdede ihærdigt på at få dem godkendt som siamesere med hvidt. Flertallet
kunne ikke leve med, at de skulle kaldes siamesere og balinesere med hvidt, så de blev på FIFe’s GF i 2005
godkendt under navnet Seychellois, som en søskenderace til de daværende kategori IV katte.
Som altid, i forbindelse med FIFe’s GF, bliver vi af Felis Danica spurgt om vores mening i forbindelse med
forslag, der vedrører vores racer og vores katte generelt. Tilbagemeldingerne var ikke så store, men demokrati
er jo, at alle får muligheden for at blive hørt og få indflydelse. Om man så ønsker at benytte sig af den
mulighed, er en anden ting. Slutresultatet af jeres tilbagemeldinger blev som hvert år sendt til FD.
For klubben har det været et år med begrænsede højdepunkter, og i år kan jeg ikke få disse tanker på
afstand, som fortsat kører gennem mit hoved, nemlig, hvor er medlemmerne og ER klubben ved at være
overflødig??
Jeg syntes faktisk ikke kun, at DSO har forpligtelser overfor sine medlemmer, medlemmerne har også
forpligtelser overfor vores racer, og det er for medlemmernes skyld, at klubben eksisterer.
Klubben er et samlingssted, hvor vi samlet kan give oplysninger om vores opdræt og få indflydelse på vores
racers fremtid i FIFe regi.
Det er opdrætterne, der skal sikre, at der kommer nye opdrættere til i vores racer. Det sker ved at informere
kommende købere, så de først og fremmest vælger vores racer og måske også får blod på tanden til et kuld
måske endda flere….
I den sammenhæng er vores klub et forbindelsesled mellem jer og de fremtidige købere, evt. opdrættere. En
køber, der søger information, bør kunne finde opdrættere på DSO's hjemmeside, der oplyser om deres måde
at opdrætte på, og hvad deres opdræt står for.
Enhver der går ind på "Brugsens" hjemmeside, får alle mulige oplysninger om produkterne, åbningstider,
reklamationsmuligheder osv. Vil du sælge noget, koster det dig også lidt arbejde at oplyse om det, du sælger,
og i den sammenhæng er der faktisk ikke nogen forskel. Disse informationer savner jeg hos mange af vores
medlemmers hjemmesider.
Jeg besøger ofte andre racers hjemmesider for at være ajourført med, hvordan det står til i andre racer. I den
forbindelse finder jeg masser af hjemmesider, som virkelig oplyser om racen, den pågældende opdrætter har.
Jeg tænker især på nu, hvor datoen for kategorisammenlægningen nærmer sig, at vi på udstillingssiden vil få
nogle flere udfordringer, at vi bør være ekstra fremme i skoene.
Det sociale medie Facebook har helt sikkert ændret kommunikationsformen. En stor del af manglende
hjemmesider skyldes helt sikkert, at den enkelte opdrætter udelukkende vælger at informere på FB. Det er jeg
ked af, og jeg mener, at det er et stort minus for vores race. For alle de potentielle købere, der ikke er på FB
(dem er der trods alt stadig mange af) har ingen eller meget ringe chance for at finde dig og dit opdræt.
Den potentielle køber får heller ikke nær så mange oplysninger om dig og dit opdræt, som du kan give på din
hjemmeside, hvor du har en personlig præsentation af dit opdræt.
Helt sikkert skal der arbejdes for at tiltrække opmærksomheden mod vores racekatte ……og det synes jeg, at
vi i DSO skal stå sammen om.
På årets plenarforsamling i januar blev det vedtaget, at FD skulle have en velfærdspulje. Det vil sige, at hver
stamtavle er blevet kr. 5,- dyrere, som ubeskåret går til denne pulje. Ellers kan man selvfølgelig læse det fulde
referat og Bette Linds årsrapport på Felis Danica hjemmeside.
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I år var jeg desværre forhindret i at deltage på mødet mellem Felis Danica og specialklubberne (SPK). Pia
Nyrup deltog på SPK mødet på DSO’s vegne, mange tak for det Pia. Af statistikken fremgik det, at vi som den
eneste kategori havde haft fremgang på mere end 21 % trukne stamtavler sidste år. En af årsagerne er
sandsynligvis, at vi i vores kategori ikke har haft en udvandring til TICA, og sandsynligt er også, at vores PR
arbejde har båret lidt frugt i den forbindelse. Selvom jeg gerne havde set, at vi havde opnået endnu flere nye
medlemmer ad den vej. Der blev også på mødet varskoet om, at avlsrådet skulle i dialog med den enkelte
specialklub for at få styr på, om der er ting, der bør tages hånd om for at højne sundheden i de enkelte racer.
Set i det lys skal vi nok i DSO til at tænke over, hvad vi i den sammenhæng skal/kan/bør bidrage med.
Når vi gennem en hel del år har anbefalet vore opdrættere at dna teste avlskatte for Progressive Retinal
Atrophy (PRA), så er jeg stolt over, at så mange har efterkommet denne anbefaling. Det er hos næsten alle i
kategori IV blevet en selvfølge at teste. Det er det eneste redskab vi har til at undgå at parre to bærere, eller
det der er værre, med hinanden, og dermed undgå at opdrætte katte med PRA, hvor kattene bliver blinde i en
meget ung alder.
Kigger vi på Den høje frekvens som UCDavis har offentliggjort. Så findes rdAc (CEP290) mutation i ca. 33 %
af vores racer inklusive Peterbald, hvilket udgør en betydelig ”sundhedsrisiko” i vores kategori. Selvfølgelig
dør en kat ikke af at være blind, men den seriøse opdrætter vil selvfølgelig til enhver tid undgå at opdrætte
blinde katte.
Stort set udføres denne dna test i hele Europa, hvilket er en fantastisk udvikling, hvor opdrætterne viser deres
ansvar for racen. Der hvor det kan gå galt er, når der kommer nye opdrættere til, for det er en kendsgerning,
at de færreste får sig sat ind i hele regelsættet (både de skrevne og uskrevne regler), før de får det første kuld.
Derfor vil vi fra bestyrelsens side gerne høre vores medlemmer ad, om de er stemt for, at vi stiller et forslag
om PRA til den næste plenarforsamling. Vi kunne i princippet være ligeglade med Peterbalden, men da de
også har PRA, og det er tilladt at anvende vores søskenderacer i Peterbaldavlen, så synes jeg, at vi skal
medtage den del.
Det forslag jeg godt kunne tænke mig, at der diskuteres her, og som skal danne grundlag for, om vi skal stille
det til Felis Danica er:
Avlsprincip for de 4 søskenderacer SIA/BAL/OSH/OLH
Følgende avlsprincipper gælder, når en kat fra de 4 søskenderacer skal indgå i avl (også ved udkrydsning til
andre racer).
● At rdAc-normal katte må parres med rdAc-normal katte
● At rdAc-normal katte må parres med rdAc-bærer
● At katte med dobbelt rdAc (PRA positive katte) kun må parres med rdAc-normale katte
Vi ønsker ikke at være helt så strikse, som de er i Sverige, hvor en positiv kat ikke må anvendes. For der vil gå
meget godt avlsmateriale tabt på denne måde, og det er bestemt ikke hensigten. Parres en positiv til en
negativ, så vil afkommet blive bærer af genet, men aldrig blinde. På den lange bane må det selvfølgelig være
den enkelte opdrætters højeste mål, at bærerne og de positive katte sorteres fra.
Jeg tror, at det ville være en rigtig god ide, om vi i DSO er på forkant med ønsket om at højne sundheden, og
vi vil på den måde både som opdrættere og specialklub kommet til at fremstå seriøse. Ser vi det fra den
enkelte opdrætters synspunkt, så gør dette forslag egentlig ingen forskel. For vi tester jo allerede, og eneste
forskel ville blive, at vi skulle indsende dokumentationen, når vi søger om stamtavler.
Vi kan så også overveje, om vi, udover at få det vedtaget i Felis Danica, også ønsker, at det videresendes til
FIFe, så det kunne blive en obligatorisk FIFe regel. Fordelen ved det er at mindske PRA de steder, hvor det
endnu ikke er blevet en tradition at teste. På den måde ville vi også kunne undgå at skulle ”kræve” sådan en
test, når vi køber i udlandet.
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Et andet sundhedspunkt, der har været fokuseret på i løbet af året, er Giardia og TF.
Det er desværre ting, som katterierne/opdrætterne i nogen grad må leve med, og i bestyrelsen er vi enige om,
at det må blive op til den enkelte opdrætter at tage ansvar overfor sine killingekøbere. Det ansvar er, åbent at
informere om risikoen for de smittefarer, der er ved at købe nye evt. avlsdyr hjem til de katte, man allerede
har.
Der sker ikke det store i Breed Counsil (BC) lige i øjeblikket, men den indflydelse, man som opdrætter kan få
derigennem, må ikke overses. Deres mening bliver på FIFe’s GF hørt, når der er noget, der vedrører vores
racer. Vi må heller ikke glemme, at BC kan stille forslag direkte til FIFe’s GF, hvis de opfylder visse
betingelser. Disse betingelser opfylder vores BC, og det er faktisk ikke en uvæsentlig magt at have del i – og
det kan man få for bare 75 kroner om året.
Vores medlemstal i DSO har ligget stabilt i mange år. I år valgte vi, efter beslutning på GF, ikke at sende
girokort ud, som vi plejer. Det ser jeg mig nødsaget til at tage op til revision, idet at det ikke var nogen god
beslutning, da alt for mange havde misset datoen for betaling. I år er også det første år, hvor der er en
markant nedgang i medlemstallet. Der plejer dog at være en tilgang gennem efteråret, og det håber også
gentager sig i år.
Vores økonomi ser så lige godt ud, som den har gjort i mange år, og det skyldes, at en fast skare af jer
medlemmer annoncerer for jeres opdræt. Det er det, der gør, at klubben kan yde den service den gør, blandt
andet et 40 eller 44 siders medlemsblad med aktuelt stof 3 gange om året.
Flere af specialklubberne følger hovedklubbernes tiltag med et digitalt medlemsblad, er det også vejen frem
for os?? Helt sikkert føler jeg selv som redaktør, at interessen fra medlemmerne er markant dalende med
hensyn til indsendelse af stof til bladet. Kun med indsendelse af artikler, reportager, titeltagere samt masser af
fotos og hvad der ellers måtte være, kan jeg som redaktøren producere et medlemsblad, som til stadighed
fanger jeres interesse.
Tryk af bladet har ligget på samme prisniveau gennem de mange år (9), som jeg nu efterhånden har siddet i
redaktørstolen, men desværre må vi erkende at Post Danmark konsekvent øger portoen hvert år, og det
kommende år varsles en virkelig markant stigning.
Sidste år på GF var vores ny hjemmeside lige gået i luften, og der kom kritik om, at der var for få fotos af den
langhårede variant. De medlemmer, der fremførte kritikken, lovede, at de ville sende en masse fotos, for
klubben og dermed også hjemmesiden er jo helt afhængig af, at I medlemmer sender fotos.
MEN, men, der er bare ikke kommet et eneste foto til vores hjemmeside, det er jeg ked af, for jeg havde
glædet mig til at pryde vores hjemmeside med en masse langhårskatte.
Ifølge den tidligere nævnte statistik er der i kat. IV født 31 killinger, godt 21%, mere end forrige år. Der har til
gengæld været færre killinger til salg året igennem. Det kan naturligvis skyldes flere ting, fx at ikke alle
opdrættere er medlem af DSO eller trods medlemskab ikke anvender killingelisten. Det kan også skyldes, at
killingerne allerede har været reserveret, så de aldrig har haft behov for at komme på killlingelisten. Tydeligvis
er opdrætterne i kategori IV gode til at opdrætte i forhold til efterspørgslen, og det er rigtig dejligt.
Vores folder "Information om Orientalske katte", som blev lanceret for et par år siden, har vi stadig maser af,
brug dem endelig, de er ganske gratis for jer opdrættere.
Husk også at bruge vores "Info-folder" der, hvor du møder interesse for vores racer, du kan fx lægge et par
eksemplarer hos din dyrlæge. Har du brug for flere, så bestil dem i god tid hos bestyrelsen, så de kan
medbringes på udstillingerne.
TOPkatte showet blev afviklet i marts på udstillingen i Hedensted. Her vil jeg gerne takke vores nye
sponsortovholder Flemming Olsen fra bestyrelsen, som sammen med sin kone, Ninna, gjorde en kæmpe
indsats. Det lykkedes DSO igen i år, at skaffe rigtig flotte præmier - en kæmpe tak til vores sponsorer for deres
flotte sponsorater. Det er virkelig et stort arbejde at fremskaffe så flotte præmier og arrangere sådan en dag.
Derfor er det skuffende, når der er så få, der mener, at det er ulejligheden værd at deltage i begivenheden,
hvor præmierne bliver uddelt. Så vi vil gerne høre jer medlemmer, om det er en tradition, vi skal droppe.
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Hvis ikke, så må I i dag byde ind med, hvad ændringer der skal til, for at det bliver en begivenhed, som I gider
at deltage i, for tavshed og udeblivelse fra præmieoverrækkelsen betyder for mig, at interessen ikke er til
stede.
Hvis der fortsat er stemning for, at DSO skal holde fast i traditionen og afholde TOPkatte show, kan følgende
datoer komme i betragtning, enten på DARAK's udstilling i Virum den 5. og 6. marts 2016, idet det er på
østsiden af Storebælt der står for tur, eller det kan evt. afholdes på multishowet den 18. og 19. juni i
Middelfart. Det må udviklingen vise, og det vil fremgå i næste medlemsblad.
På årets World Show i Malmö, var der nomineret 2 katte, der var opdrættet af vores medlemmer, og de blev
også begge World Winnere. Den ene havde prøvet turen nogle gange, den tyskejede WW'15'14’13’12 PR SC
Filihankats Bella Notte, opdrættet af Peder Irbil og ejet af Ruth Arndt.
Den anden og eneste danske kat, der løb med World Winner titlen, er ejet og opdrættet af DSO’s tidligere
formand, Trine Piltoft Farsø. Man kunne fristes til at tro, at Trine havde en mavefornemmelse med hensyn til
kattens potentiale. For ikke nok med, at katten lige inden World Showet opnåede JW’er titlen, så har hun også
givet den navnet ”Piltoft’s Once in a Lifetime” – til daglig Ticki. Hjertelig tillykke Trine, det var en fornøjelse at
dele den oplevelse med dig i Malmö.
Desværre har Marianne Vedel, i sidste øjeblik, måttet ændre sin beslutning om at genopstille til bestyrelsen.
Mange tak til Marianne for de 2 år, som det blev til i vores bestyrelse. Heldigvis var der andre nye kræfter, der
havde lyst til at tage en tørn i DSO, og jeg håber selvfølgelig, at generalforsamlingen er positivt stemt overfor
deres kandidatur.
En anden vi i bestyrelsen må tage afsked med er Dorte Kaae, der i en lang årrække har været suppleant i
bestyrelsen. Tusind tak for dit engagement og de dejlige artikler, du også undervejs har skrevet om dine
ruslandsoplevelser.
Heide Petersen
Formand
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