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Ideen blev født 1993 da Judith Zuurveld, Martin Kristensen og Arnulf Stelzner, på eget initiativ, besluttede at starte en
konkurrence kaldet “Skogkatt of the Year”. Formålet var at muliggøre en sammenligning af udstillingsresultater fra FIFe’s
udstillinger på internationalt plan, med henblik på at liste de mest vindende Norske Skovkatte i verden på en Top-20 liste. I 1998
arvede Sandro Chiavuzzo Skogkatt of the Year fra grundlæggerne og sikrer dermed at succeshistorien lever videre.
Konkurrencens regler tager sit udgangspunkt i et lignende regelsæt som den danske FIFe-klub Felis Danica gennem en årrække
har benyttet i deres nationale toplister. Reglerne for konkurrencen, herunder specielt hvor mange udstillingsresultater og
begrænsninger i hvor disse må være opnået, er tilpasset specielt med henblik på at gøre udstillingsresultaterne så sammenlignelige
som muligt på tværs af landegrænserne.
Det bedste med denne konkurrence er, at det er gratis at deltage. Alle udgifter forbundet med konkurrencen bliver sponsoreret af
organisationen bag. Konkurrencen støttes derudover formelt af alle skovkatteklubberne i FIFe, men organiseres og styres alligevel
uafhængigt af disse.
Vi håber – og går ud fra – at det er æren ved at vinde, der driver de fleste deltagere til at være med. Resultatlisten bliver sendt til
alle skovkatteklubberne med henblik på offentliggørelse i deres klubblade. Derudover opfordres alle ejerne af katte som er blandt
de bedste 5 på listen, til at sende et billede af deres kat til skovkatteklubberne så også disse kan blive offentliggjort. Alle deltagere
modtager den officielle resultatliste og alle katte der er på listen over de bedste 20 I hver kategori modtager et særligt diplom. I
de første år var der også sponsorgaver til vinderne og overrækkelsen fandt sted på den årlige FIFe verdensudstilling. Nu hvor
verdensudstillingen finder sted om efteråret bliver resultatlister og diplomer sendt med posten direkte til vinderne.
Konkurrenceregler
♦ Voksne og kastrater (klasse 1 til 10) deltager med det akkumulerede antal point fra deres bedste udstillingsresultater (max. 8
udstillinger). Der kan kun benyttes 4 resultater fra udstillinger i same land.
♦ Killinger (klasse 11 og 12) deltager med det akkumulerede antal point fra deres bedste udstillingsresultater (max. 6
udstillinger). Der kan kun benyttes 3 resultater fra udstillinger i same land.
♦ Samme kat kan deltage i mere en én kategori.
♦ Resultater fra Internationale FIFe udstillinger afholdt i kalenderåret (1. januar til 31. december) kan bruges.
♦ Ufuldstændige tilmeldinger (f.eks. uden kopier af udstillingscertifikater) bliver diskvalificeret.
♦ Tilmeldingsblanketter inkl. dokumentation (kopier af udstillingscertifikater) skal være Sandro Chiavuzzo i hænde inden 31.
januar I det efterfølgende år. Tilmelding skal foretages skriftligt – enten pr. post eller fax.
Pointliste:
Best in Show (BIS)
Best opposite Sex (BOX - klasse 1-10)
Nomination (NOM)
Bedst i varietet (BIV)
CACE/CAPE
Ærespræmie
CAGCIB/CAGPIB
CACIB/CAPIB
CAC/CAP
EX1 klasse 3-4
EX1 klasse 5-8
EX1 klasse 9-10
EX1 klasse 11-12 (3-10 md.)
Øvrige EX
Øvrige

130
125
110
100
97
96
96
93
93
92
91
90
93
88
0

Udelukkende points fra den højeste lydende bedømmelse fra en udstilling medregnes (f.eks. hvis en killing blev nomineret på en
udstilling, men også blev BIV, så tælles kun pointene fra nomineringen). Vinderne får besked om deres placering snarest efter
indsendelsesfristen. Deltagerne kan følge med i udviklingen af resultatlisten på internettet der opdateres jævnligt indtil
indsendelsesfristen, hvorefter den ”fryses” i den officielle version.
Opbakningen omkring Skogkatt of the Year er simpelthen fænomenal. År efter år sættes nye rekorder hvad deltagerantal angår. I
det første konkurrenceår, 1994, var der kun et moderat antal deltagere. Allerede året efter var konkurrencen anerkendt i
”skovkatteverdenen”. I de senere år har deltagerantallet stabiliseret sig på mellem 110 og 130 deltagere hvert år og der har været
deltagere fra så fjerne egne som Australien og Mexico. Velvidende at kattene havde begrænsede muligheder for overhovedet at
komme mellem de bedste 20 katte, deltog katte fra disse mere eksotiske egne af FIFe alene med henblik på ”at være med”. I alt
har der gennem årene været katte fra 17 forskellige lande nævnt blandt bedste i de forskellige kategorier.
Hvis man ser på resultaterne kan man spørge sig selv om hvad formålet med listen egentlig er. Det er klart at det øjeblik man
begynder at rangordne ting, sker det som oftest med konkurrence for øje. Alle håber at have sin egen kat placeret så højt som
muligt eller i det mindste at blive nævnt på listen. Det er dog ikke nødvendigvis sådan, at den killing der er listet som nummer 3
er bedre en den der er listet som nummer 10. Formodentlig har de to katte aldrig konkurreret på samme udstilling. Konkurrencen
i semilanghårsgruppen og antallet af udstillede katte i denne kategori varierer utroligt afhængigt af hvilken del af Europa man
udstiller i. Derfor kan man sige, at det i nogle områder realistisk set er endda meget lettere at opnå en nominering eller sågar
Best-in-Show. Det er dog et faktum, at de katte der nævnes på listen er de mest vindende skovkatte i deres eget land/egen region.
Vi får gennem listen et indtryk af hvor aktive opdrættere og specielt udstillere af skovkatte er i de forskellige lande og regioner. Vi
får også et indblik i hvad der foregår på udstillingsscenen i de lande som vi næsten aldrig hører fra. Endelig bidrager listen til at
internationalisere, aktivere og bevare det samarbejde der foregår i gruppen af ejere og opdrættere af Norske Skovkat indenfor
FIFe.
Baseret på de seneste års resultater, fremkommer der nogle interessante mønstre hvad udstillingsområder angår; Europa kan f.eks.
groft inddeles i fire større regioner og kun få udstillere deltager på udstillinger i mere end en af disse:
♦ Centraleuropa: Italien, Schweiz, Tyskland, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn, Polen, Østrig, Holland, Luxemburg, Liechtenstein,
Danmark og det nordlige Frankrig.
♦ Sydvesteuropa: Portugal, Spanien, Andorra, Monaco samt det sydlige og centrale Frankrig.
♦ De baltiske lande: Finland, Rusland, Estland, Letland og Litauen.
♦ Sverige/Norge: omfatter kun disse to lande pga. ind-/udførselsrestriktioner.
Der afholdes også FIFe-udstillinger i England, Hviderusland, Kroatien, Ukraine, Grækenland, Malaysia, Island, Mexico, Brasilien
og Argentina, men for nogle af disse lande, f.eks. Island, er det ikke realistisk muligt at rejse til udlandet med kattene med henblik
på at deltage i udstillinger. For andre lande er det ”blot” utroligt svært/dyrt pga. distancer eller ud-/indførselsregler. Fælles for alle
disse lande er, at der kun er få eller slet ingen skovkatte.
Der er tre faktorer der bestemmer hvor langt udstillere er villige til at rejse for at deltage på en udstilling; tid, penge og sprog. Det
er f.eks. både dyrt og koster en del fritid for en udstiller fra Finland at tage på en udstilling I Portugal. Tilsvarende er det
kompliceret og dyrt for en udstiller fra Norge eller Sverige at vaccinere og teste deres katte for at tage på udstillinger i det øvrige
Europa. Endelig kan der også være sprogbarrierer hvor f.eks. en dansker finder det for lidt for “eksotisk” at tage på udstilling i
Rusland hvor sprogkundskaberne sættes alvorligt på prøve (det bliver dog bedre og bedre).
Dette var blot nogle af vore tanker efter at have studeret resultaterne fra Skogkatt of the Year. Det er fuldt ud muligt at du kan
drage tilsvarende eller måske helt andre konklusioner.
Interessant er det under alle omstændigheder, at efter at have eksisteret i næsten 10 år, er Skogkatt of the Year stadig den eneste
konkurrence af denne art for en individuel katterace i FIFe. Og helt ærligt, vi kan godt være lidt stolte af kunne føle et
tilhørsforhold til en så international sammenslutning af udstillere og opdrættere som indenfor racen Norsk Skovkat.
Alle spørgsmål og/eller kommentarer kan rettes til:
Sandro Chiavuzzo
Chemin du Clos-du-Moulin 16, CH-1844 Villeneuve, Switzerland
Tel.: +41 21 964 41 82
Fax : +41 21 964 41 77
E-mail: info@skogkatt-of-the-year.net
Skogkatt of the Year kan findes på Internettet under adressen: www.skogkatt-of-the-year.net
Artiklen er skrevet af Sandro Chiavuzzo og oversat til dansk af Martin Kristensen

