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EUROPE
På Jydsk Racekatte Klubs 65 års jubi-
læumsudstilling i Påsken tronede en
skønhedsdronning fra Silkeborg på
ærespodiet. Omgivet af præmiepokaler
1å smukke Lu og var ganske upåvirket
af sin i kattekredse så frne titel:
Europe Premier.
Der skal mange udstil-
Iinger og mange enige
dommerbedømmelser til
før titlen Europe Premier
er: erobret. Mette Moring,
der er Lu' s ejer, har sam-
men med sin kat været på
ca. 25 udstillinger i ind-
og udland. Når Lu har
været udsat for en.dom-
mers kyndige hænder og
øjne, er det altid endt
med certifikater og nomi-
neringer. Og i efteråret 98
blev Lu kåret som Europe
Premier indenfor sin race
og klasse i Groningen,

Holland. I Påsken blev
hun som en af 1998's TOP
3 katte fejret afJydsk Ra-
cekatte Klub med et sær-
liCt fint udstillingsbur
placeret på et ærespodie.

EN REJSEGLAD DAME
Lu er af racen British
Shorthair. Hun har en
tæt blå pels, et rundt tro-
skyldigt ansigt og et par
kæmpestore ravgyldne
øjne. Hendes væsen er ro-
ligt og værdigt, og der
skal mere end katteud-
stillinger og ærestitler til

at bringe hende ud affat-
ning. Hun er af både sind
og skind en fuldendt re-
præsentant for sin race.

Rejselivet har Lu taget
i stiv pote. Hun har sovet
trygt i sin transportkurv
på bagsædet i bilen, og på
udstillingerne har hun
nydt at blive beundret.
Når det har været nød-
vendigt at overnatte på
hotel, har hun i ro og or-
den udforsket de nye om-
givelser, inden hun trygt
rullede sig sammen i sin
kurv.

Til daglig huserer Lu i
Mette Morings katteri
,Gimanmorn på Enghave-
vej i Silkeborg. Her lever
hun et godt katteliv sam-
men med for tiden tre an-
dre briter og en exotic
(korthåret perser). Og
hun er Gimanmors ube-
stridte dronning. Ikke i
kraft af sine præmier og
titler, men alene ved sit
væsen.

Som udstillingskat er
Lu nået til tops. Silke-
borgkatten er blevet fej-
ret, vist frem, hyldet og

beundret. Rejselivet er
slut. Istedet kan hun ny-
de tilværelsen mageligt
liggende på ryggen i sofa-
en rned alle frre ben i vej-
ret. Eller smyge sig ud i
den indhegnede have via
kattelemmen og mærke
verden på en solvarm ter-
rasse. Og det er smukke
Lu, Europe Premier, gan-
ske tilfreds med.

Mette Moring har op-
drættet katte i 20 år. De
sidste 8 har været helli-
get racen British Short-
hair.
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