Nyhedsbrev nr. 1 2015
Kære medlem
Så har vi igen mulighed for at påvirke vores racer til FIFe’s GF.
Som jeg så ofte har nævnt, så er vi her i Danmark så heldige, at Felis Danica lytter til deres
specialklubber, når der er noget, der vedrører vores racer. De hører også gerne fra os angående de
forslag, der har generel relevans for racerne, derfor dette nyhedsbrev med stemmeseddel, så din
mening også kan blive hørt.
Så kom indkaldelsen til FIFe’s generalforsamling 2015, og der er denne gang
1. Et racespecifik spørgsmål, som vedrører vores racer.
2. Et alment forslag, der vedrører alle opdrættere.
3. Felis Danicas forslag angående avlshanner, der allerede er
vedtaget som national regel i Danmark.
Forslagene kan læses i deres fulde længde på nedenstående link, så derfor er der kun en forkortet
gennemgang i dette nyhedsbrev på dansk.
Engelsk version: http://www1.fifeweb.org/dnld/ga/agenda_en.pdf
Tysk version: http://www1.fifeweb.org/dnld/ga/agenda_de.pdf
Forslag 1
der berører Siameser, Balineser og Seychellois, kommer fra Tjekkiet og findes på side 13.
Det foreslås at omdøbe Seychellois kort- og Langhår til henholdsvis Siameser med hvidt og
Balineser med hvidt – altså SIA *01, 02, 03 og BAL *01, 02, 03.
For at ændringen kan fungere i praksis, skal der laves en ændring i de diskvalificerende fejl.
Argumentation: Det er tiden at omdøbe disse katte til den race de faktisk tilhører. I alle andre racer
og varieteter, hvor EMS kode for 01 (van), 02 (harlequin) og 03 (bicolour) anvendes, betragtes disse
katte som farve varieteter og ikke som andre racer. FIFe er den eneste organisation, der registrerer
disse farvevarieteter som ”Seycehllois” selvom de ikke oprindeligt er fra seychellerne.

Forslag 2
der berører alle opdrættere er en tilføjelse til §5.1.1 og går ud på, at ALLE killinger skal være
mærkede enten med chip (foretrukket) eller tatovering, før de flytter til deres nye ejere.
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Forslag 3
der står på side 21, skal vi ikke tage stilling til, da det allerede er vedtaget på Felis Danicas
Plenarforsamling som en national regel. Det betyder, at den gælder i Danmark, hvad enten den
bliver vedtaget på FIFe’s GF eller ej.
Så den er blot med her til information, hvis nogen ikke lige har fået læst referatet fra
Plenarforsamlingen 2015 (de nationale avls- og registreringsregler kan ses her
http://www.felisdanica.dk/Organisation/LoveRegler/FIFeregler/Avlreg/NationaleRegler.aspx)
Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor
hunkatteejeren ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund.
Jeg glæder mig til at høre din mening, og tilbagemeldingen foregår ved at afkrydse stemmesedlen,
og der er også mulighed for en kort kommentar.
Gem stemmesedlen og vedhæft den i en mail til formand@dso.dk
Jeg er ikke i tvivl om, at det første forslag angående evt. navneændring af Seychellois’en er et
forslag, hvor mange har følelser indblandet. Så jeg håber, at der kommer mange tilbagemeldinger
angående dette, så Felis Danica kan få en meget klar udmelding fra os.
Angående forslag 3, så blev jeg faktisk overrasket over, at reglen ikke allerede eksisterede som
FIFe regel. Det gik op for mig, at det var en national regel, jeg i mange år som en naturlig ting havde
været underlagt, da jeg boede i Tyskland. Jeg er glad for, at vi nu også her i Danmark har fået en
national regel, der kan modvirke killinger uden stamtavler, og jeg vil også gerne anbefale jer
medlemmer, at stemme ja til mærkning af killingerne, før de flytter hjemmefra. Er de mærket, når de
flytter, så er det meget nemmere for alle at hjælpe killingerne hjem igen, hvis de skulle blive væk, så
det er sund fornuft, at de skal mærkes.
Brug din indflydelse og send din stemmeseddel retur senest lørdag den 16. maj inden kl. 18:00
Med venlig hilsen
Heide Petersen
Formand DSO
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