DSO Nyhedsbrev – April 2018
Kære medlemmer
Før i tiden var hver eneste udstilling i kategori IV som et Breed BIS for vores
søsterracer (og Peterbald), men siden 1. januar 2017 må vi konkurrere med
flere andre racer om Best in show titlerne. For at afholde Breed BIS i en
race/søsterracer skal der være mindst 50 tilmeldte katte i klasse 1-12.
Derudover skal der være mindst 40 tilmeldte katte i de øvrige racer i
kategorien. Anne Løhr fra Abyssinier/Somaliklubben og jeg er blevet enige om
at, nu er det tid til lidt TEAMWORK. Hvis vi hjælper hinanden, kan vi få det til at
lykkes og få mere opmærksomhed på vores dejlige racer.
SUA forsøgte at lægge ud med Breed BIS for ABY/SOM søndag d. 13. maj på
Racekattens udstilling i Hvidovre, men som mange af jer har opdaget, har de nu
opgivet projektet for denne gang. Måske kom planlægningen lidt for sent i
gang. De vil dog stadig bakke op om vores. For de af jer, der kommer d. 13. vil
DSO give kage og bruge dagen til at summe sammen, om hvordan i gerne vil
have at DSO og Felis Danica skal fungere i fremtiden (se mere herom i blad
1/2018) og hvordan vi skal fejre vores jubilæum.
I anledningen af vores 25 års jubilæum d. 6. november i år vil Katteklubben
afholde Breed BIS for SIA/BAL/OSH/OLH på deres udstilling i Kolding d. 21/22.
oktober. Jeg forestiller mig, at vi holder det om lørdagen og så finder vi et sted
at holde en hyggelig festmiddag om aftenen.
Katteklubben afholder udstillingen sammen med den danske TICA klub Viking
Cats, så i får nu mulighed for at prøve begge udstillingsmåder ved siden af
hinanden. Personligt er jeg meget glad for begge typer. I FIFE kan jeg fokusere

på racen, samværet med siam/orientaler udstillere og dommerens skriftlige
faglige vurdering. I TICA konkurrerer alle racer mod hinanden og det giver en
helt anden oplevelse og ganske ofte et meget højt niveau af hygge på tværs af
racerne. Her kommer samtlige udstillingens katte op til alle de 5 dommere, der
hver især udvælger deres egne 10 bedste killinger (4-8 mdr), fertile og kastrater
og der afholdes derfor 3x5 finals.
Viking Cats vil gerne afholde SIA/BAL/OSH/OLH Congress. Det betyder at en af
dommerne kun skal vælge mellem vores søsterracer. Hertil kræves 20-25 katte.
Hvis i er med på, at give den hele armen, kan vi holde killing, voksen og kastrat
Congress om søndagen.
Det er en stor opgave og vil kræve hjælp med øvrige racer fra de to andre
specialgrupper om lørdagen og en fest af vores søsterracer begge dage, men så
tror jeg også, at vi kan interessere nogen i at vise os frem i medierne og dermed
slå et tiltrængt slag for vores dejlige dyr.
Det vil også kræve TEAMWORK fra alle jer. I kan starte debatten d. 13. maj i
Hvidovre, og så fortsætte med at give os gode idéer til hvor og hvordan vi kan
holde fest d. 21. oktober, hvordan kan vi fortælle om Breed BIS og Congress til
udenlandske SIA/BAL/OSH/OLH ejere, så vi får så mange med på udstillingen
som muligt.
Som Inge Nord skriver i det seneste nr. af Kattemagasinet: så kan DSO stå
sammen, når der er noget vi vil. Der er opbakning til projektet, så lad os
sammen sætte DSO’s 25. år på landkortet.
😊 Charly

