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Josef ine debuterer
Kim Nielsen, Aalborg, tidli
gere Sparta-bokser og ejen-
domsmægler, er som den
sande katteven- og opdræt-
ter, en af dem, der arbejder
energisk på få verdensudstil-
lingen af racekatte til Aal-
borg i år 2012 eller 2013.

Udstillingsstedet skal være
Gigantium, som det er den
kommende weekend, når
hallen er rammen om en in-

ternational katteudstilling.
Verdensudstillingen skal

ske i Felis Danicas regi.
Mens denventes at trække

3000-5000 udstillere, håber
man på 25.ooo til en ver-
densudstilling, siger Kim
Nielsen.

Han er med på udstillin-
gen næsteweekend med den
blå British Shorthair killing
Wiki's Josefine, der med sine

knap seks måneder lige kan
nå at komme med i killinge-
gruppen.

Desuden udstiller han in-
den for racen kattene Wiki's
Calypso og Wiki's Fuma,
begge cremefarvede og med
samme far, King Oberon,
som er farfar til Josefine.

Det er ikke alene en sport,
men også en lidenskab at
være katteudstiller.

- Man kan udstille mange
gange for at få bare et certifi-
kat eller måske endda aldrig
at få 6t. Han har selv haft en
kat, der er gået rent igennem
21 certifikateritræk.

Kim Nielsen udstillede før-
ste gang i 2001 i Sæby. Siden
har han udstillet over det
meste afverden.

Kim Nielsen - har opdrættet katte siden 2OOO. Den første udstilling, han var med På, var
iSæby i2OO1. FoTo:cLAUSSØNDBERG
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"_qrfJlnternational katteudstiltingf
på scene, med de andre dom-
mers nominerede katte, om
titlen "Best in Show".

Denne udstilling er også en
af de danske udstillinger,
hvor de sidste katte kan nå
at kvalifisere sig til Fife Cat
World Show, som går på om-
gang mellem Fifes mere end
34 medlemslande. I år bliver
World Showet afholdt i Lis-
sabon, Ponugal. I 2003 var
Danmark værter for dette
show i Bella Cenrret i Køben-
ha'"n, hvor mere end 1200
katte var udstiliet, og der var
deltager fra 25 lande.

I 2014 skal Danmark igen
være væft for dette show, og
der er rigtig mange medlem-
mer fra de fire danske klub-
ber i Danmark, der gerne ser
at det bliver i Gigantium.

Der er katte for en hver smag
og behov. De exotiske Ben-
galer, Ocikatte, Sokoke og
Egyptisk Mau, som med deres
smukke mønster leder tanken
hen på deres mere vildt le-
vende familiemedlemmer.

Jytak afhoider for første gang
i mange åq en af sine store
Internationale udstillinger i
Gigantium i Aalborg den 6.-7.
september.

Dette dommerpanel vil i løbet
af weekenden bedømme mere
end 500 katte hver dag. Hver
dommer nominere sin bedsre
hun- og hankat, kastrat, ung-
dyr og kiliing. Disse katte skål
lørdag og søndag konkurer
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Der bliver misser af enhver' - på catwalken i Gigantium i
slags - langhårede, korthå- Aalborg den kommende
rede, danske ogudenlandske weekend, 6.-7. september.

lce Wiking, en maine coone, er opdrættet af Susanne og

Per Larsen, Birkerød, og Scandinavian Winner i 07.
Siameseren Bellamis Passoa er opdrættet af Dorte Kaa'

Aalborg, er Scandinavian Winner i 07.

Nej, det er ikke kåringen af
hverken en ny Miss Aalborg
eller Miss Danmark det gæl-

der, men derimod en inter-
national katteudstilling, som
Jyrak, JydskRace Katte KIub,
står bag. Udstillingen er
imidlertid også for alminde-
lige huskatte. De er tilmeldt
op mod 1000 katte, og man
venter et sted mellem 3000
og 5000 besøgende i 1øbet af
de to dage, udstillingen va-
rer. Dommerne kommer fra
både USA, Tyskland, Sverige,
Finland og Italien samt også

Danmark. Hver dag kl. 15

konkurreres der om titlen
Best in Show. Udstillingen er

også en af de danske udstil-
linger, hvor kattene kan kva-
lificere sig til Fife Cat World,
som går på omgang mellem
Fifes mere end 34 medlems-
lande. I år holdes verdensud-
stillingen i Lissabon. Dan-
mark var vært i 2003 ved
årets show, som foregik i Bel-
1a Centret. JyT akarbejdernu
på, at få de tre øwige hoved-
klubber med på at få ver-
densudstillingen til Danmark
igen i år 2012 eller 2013. Jy-
rak mener, at det er oplagt,
at stedet bliver Aalborg og
Gigantium.

King Oberon'far til Calypso og Fuma og farlar til
Josefine, ejet af Kim Nielsen, er Europachampion og

Scandinavian Winner i O5.
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Coogan's Sommerfield, en maine coon, opdrættet af Lene
Glenn, Fjenneslev, Sjælland, er verdensvinner i O7.


