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Det hele startede lidt tilfældigt. En tysk 

opdrætter har flere gange arrangeret 

Korat Sonderschau på tyske udstillin-

ger, som korateers fra hele verden er 

valfartet til. Han fandt ud af, at der var en 

interessant udstilling i Haderslev, hvor 

Donatella Mastrangelo (eller Koratella 

som korateers ynder at kalde hende, da 

hun er KOR opdrætter og godt på vej til 

at uddanne sig til all-round dommer) 

skulle dømme og fore-

slog, at der blev holdt 

Korat Special Show i den 

weekend. Mange slog 

til, og forberedelserne 

begyndte.

Vi startede med at 

spørge klubben (JYRAK) 

i december 2010, om vi 

kunne få lov at holde Ko-

rat Special Show om søndagen – lørdag 

var optaget af British Shorthair Special 

Show og Breed BIS. Det kunne vi.

Efterhånden som antallet af tilmeldte 

katte voksede til 17 i alt, voksede ideen 

om at holde et dommerseminar om 

Koraten også. Denne ide var JYRAK og 

FIFe Korat Breed Council helt med på. 

FIFe Judges & Show Commission skulle 

godkende planerne, hvilket de gjorde 

halvt om halvt, da vi var sent ude… 

Havde vi været ude mindst 3 måneder 

før den planlagte dato, havde seminaret 

kunne tælle som en officiel del af dom-

merelevernes uddannelse og dommer-

nes efteruddannelse. Eftersom vi var 

sent ude, og kommissionen godt kunne 

se, det var en unik begivenhed med så 

mange korater samlet på en udstilling, 

blev dommerelevers deltagelse i semina-

ret godskrevet som ”training outside the 

showhall”. FIFe Korat Breed Council var 

vært for seminaret – en 

naturlig opgave for et 

Breed Council, synes vi. 

Susanne Wehnerts kom-

mentarer om special-

shows og seminarer:

Special shows er ikke 

underlagt regler fra 

FIFe, og man har ganske 

frie hænder til at finde 

på ekstra konkurrencer. Vi overlod det 

helt til korat-folket at vælge de 3 ting, 

som de synes var vigtigst: Bedste pels, 

bedste hjerteform og bedste øjne.FIFe 

seminarer derimod er en helt anden ting 

med helt faste regler. Blot 3 måneder tid-

ligere havde JYRAK været vært for et FIFe 

seminar for stambogsførere i forbindelse 

med det internationale opdrætterse-

minar i Brædstrup. Kunne vi virkelig få 

lov at være vært igen allerede i juni? Og 

hvad med reglen om, at seminarer skal 

offentliggøres i FIFe kalenderen min. 

Korat Special 
Show i Danmark

Af Camilla Baird

 Sagen måtte 
vendes i FIFe’s 

judges and 
standard 

kommission. 
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3 måneder før? Sagen måtte vendes i 

FIFe’s judges and standard kommission. 

Og den blev enstemmigt afvist, fordi 

der var for kort varsel.  Men tag ikke fejl, 

alle kommissionsmedlemmer synes, at 

det var en fremragende mulighed, som 

ikke burde gå til spilde. Enden på det 

blev derfor, at man erklærede seminaret 

”training outside the show hall” for de 

deltagende dommerelever, og Donatella 

Mastrangelo blev i dagens anledning 

udnævnt til mentor for dem alle. Svaret 

kom først i sidste øjeblik - kun en uge 

før, det hele løb af stabelen. Donatella 

mødte op med de nødvendige papirer 

i tasken, og i sidste ende blev det et 

seminar, som blev overværet af både 

nuværende og kommende kat. III dom-

mere med stor interesse. Tak til FIFe for 

muligheden for at give deltagerne credit 

for deres tilstedeværelse!

Selve showdagen

Vores weekend startede fredag middag. 

Vi pakkede 11 katte ind i en bil og alle 

pakkenellikerne i en anden og drog af 

sted mod Haderslev. Vi fandt hotellet 

- installerede kattene i forudbestemte 

grupper fordelt på 3 værelser. De to 

hankatte, som bor sammen til daglig, på 

et værelse. Mor, killinger og huskat på 

et andet værelse. De resterende 5 katte 

boede hos mig – det gik uden de store 

gnidninger.

Om søndagen var hallen overalt dekore-

ret med plakater fra Thai Airways med 

thailandske motiver og thailandske flag. 

Katalogforsiden og NOMsedlerne afbille-

dede korater. Vi fik vores dommerønsker 

opfyldt. Vi fik lov at låne printer i sekreta-

riatet. Særlige bure og AV-udstyr blev sat 

op til seminaret i et fantastisk lokale. Der 

blev hentet korateers i Billund og Vojens. 

Alt var så gennemført velorganiseret for 

vores komfort – alle vores ønsker blev 

opfyldt uden brok, så alt kunne køre på 

skinner.

PR Primprau’s Wai Khun One Step Closer, ejer/opdrætter Camilla Baird. Foto: Kim Thorkildsen.



Der kom korateers fra Finland, Italien, 

Tyskland, Belgien, Schweiz – og selv-

følgelig Danmark. De fleste kom med 

kat – andre kom for at 

opleve så mange korater 

samlet og for at deltage 

i seminaret. Flere af kat-

tene var voksne novicer 

i udstillingssammen-

hæng (I hvert fald i FIFe 

regi) – andre var blevet 

”støvet af” til lejlighe-

den – andre var erfarne 

udstillingskatte, som 

hyggede sig gevaldigt 

hele weekenden.

 

Det var et forrygende godt seminar – en 

hel del deltagere, trygge katte der op-

førte sig eksemplarisk og et skønt lokale 

med ovenlys vinduer, som uden tvivl er 

det bedste lys at bedømme katte i. De 

deltagende dommere og dommerelever 

fik en meget flot brochure med hjem. 

De deltagende katte fik alle en grøn 

kittysack, - designet og doneret af Ann 

Ks Butik.Selve specialshowet med de 

tre specialklasser – blev 

bedømt af tre opdræt-

tere, som ikke selv 

havde kat med på show. 

Specialshowet forløb 

hurtigt og showets 

absolutte stjerne var en 

killing fra Belgien, som 

både vandt Bedste Pels i 

specialshowet og senere 

BIV-Total hos Koratella 

- det er ikke mange 

killinger forundt! Han er 

noget helt særligt, som ejerne/opdræt-

terne kan vente sig meget af.

 

Den anden showstjerne var en meget 

vindende kastrat fra Finland - han blev 

BIS og DSM søndag.

 

Både lørdag og søndag var der flere 
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Specialshowet 
forløb hurtigt 

og showets 
absolutte 

stjerne var 
en killing fra 

BelgienSmud-Khoi’s Si-Sawat Seux-Khorng, ejer/op-
drætter Danielle van Brueggen, Belgien. Foto: 
Steen Jørgensen.

Fra specialshowet - Outi Niemi, Camilla Baird, Sylvia Guglietta med Dschai-dii’s Sneha, Sanna Veijaleinen, Bernd Pollesche med Smud-Khoi’s Si-Sawat Seux-
Khorng, Anita Harkki med SP&CH FI*Melodian pa yah yahm eek. Foto: Steen Jørgensen.



KOR NOM - min finske hunkat blev NOM 

begge dage. 

 

Lørdag: NOM til Martti den finske hanka-

strat og min finske hunkat.

 

Søndag var der 5 NOM KOR - den 

belgiske hankat, min finske hunkat, den 

finske hankastrat, en hunkastrat jeg har 

opdrættet, og den belgiske killing - der 

var ingen KOR ungdyr, så derfor ingen 

ungdyr NOM. Der var stor konkurrence 

i kl. 9 & 10, da flere af kattene jo var 

shownovicer. Det gav Koratella grå hår i 

hovedet at skulle vælge og forklare sine 

valg for sin meget interesserede dom-

merelev, Pia Nyrup.

Vi endte weekenden med at aftale at for-

søge at samle 50 KOR til et Korat Breed 

BIS i Finland i fremtiden - hvor fleste KOR 

er pt. Det kunne bare være så fantastisk! 

Tak til JYRAK fra mit hjertes inderste for 

at have gjort denne weekend til noget 

helt specielt for os korateers.
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Pia Nyrup med Kobalt Happy Kaleb, ejere: 
Camilla Baird, opdrætter: Bernd Pollesche. Foto: 
Steen Jørgensen.

Sylvia Gugletta med Dschai-dii’s Sneha. Foto: Steen Jørgensen.


