F6r tvl lr sedan,p0 vig hem fidn vir
rcsmll. Vi, det var
Pmda'om
-{n hae
blrmauppf6darcoch
och
undervlra mlnlsemestrar
avetlckarc Italienocksl sl nu
mot merafl{rran rcsmll.
att lyfta
Kerstin,

ftirfiirllgfi
flygrcsa,
bort som

inte det vara roligt"?

bort,'med

trip till Danmark/ Tlsldand,b6riade
vi
Zlmmerman& Llsa
i Danmark,Tfsldand
hade gjort en

som det var dags
Zealand"r Sa

Ht lu

genast
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En brunmaskad son till Lisas & Ulfs hane och en blAtabbymaskad son till Kerstins hane. Under flera Ars
tid hade de haft kontakt med en uppftidare p6 Sydiin, Zena, som fiider upp bAde Maine Coon och birma.
Hon och tvA andra uppftidare var intresserade av att fiirstika fA in lite nya linjer ...

gick blitt
esanVAR lflng, r.r.ren
re:[n vi rtiknatmed.Fcirstamel

fcirsrik... orsakenvar att tangentbordet Vi har nu hunnitmed att besdkaKelly
sig annorlunda
ut, si hon "prickade"in
Tarltons Underwaterworld,strosapi

anlandningenvar i London,
"long-disdiir vi fick byta till Quantas
tance Flight destinationSydney", 23

heltandrateckendn de konekta.Det blev

timmarsresafrin London.

detzirgrrintoch varmtoch mitt i vintern!

till att fixa ett nytt konto.
Mitt pe dagenlandarvi i Auckland-

stanoch nu dr det dagenfdr The Natio"Vira
pojkar" har kornmitnerifrin

nal!

Sydonmed sinatigare,Dot och Paulette
(Zena boddehos goda vainner')
och de-

Tretton timmar senarelandadevi i

Den fbrstapersonvi serrir en flygplats-

Singapore,i ca 30 gradersvdrrne,efier

arbetarekliidd i shorts,och vi borjarinse

lar motellrummedoss.Men pojkarnaska
- lcirinte strillasut fbrriin pi scindagen

en nattsriktigt ordentligsdmn.Vi hann

att vi nogpackatlite f'el...mendetvarju

dagen dr de kastreradekartternasdag.

med att fidschaupp ossoch ta en snabb
promenadi denjiittelikahalleninnanvi

vinter!

Men vi skanaturligtvisdit. Har vi ikt si
kingt sirska vi se si mycket sornmojligt

lyfte mot Sydneyirttatimrnarbort. Diir

av viu'motellviird,
Warren,utei ankomst-

Niir allaformaliadr avklarademcitsvi

i kattviig.Och Warrenskjutsaross ...

m0ttesvi av regn och ca l0 grader.

hallen.Han kcirosstill motelletefieren
N u b o { a d e d y g n s o m s t d l l n i n g e n liten "tur" genom stanfcir att vi ska fi
kiinnasav, och tidsbegreppenatt lcisas lite ordningpi "-qeografin".
"det
upp.Vira klockorvarfbrtfalandeinstdllVi checkarin, konstaterar
att
du"svensk"
"bakdapi
tid.Skullevi r;ikna
ger". Seninservi snabbt;Det flnnsriver"fiarn6t"
it" eller
fbr att fi riitt tid ? Vi
huvudtagetingenvdrmei de tvi rum och
valdelokaltid istiillet.
Vi hann med en promenadiiven i

kok vi kamperari. Och det lirju i alla faill

I-i1 P"!\ ;il'f fll--)f1l,r:!,
!..
Utstillningen:iger rum i en sporthall,
ASB Stadiumi en del av Aucklandsom
heterKohimarama.Pirparkeringenrnots
vi av en jiitteskylt,som talarom att utstiillningpirgirr. Dessutomen "Whis-

vinter ... och firktigt!Men tack och lov

k a s - b i l " m e d r e g i s t r e r i n g s n u r n r n4e r
...detflnnsvrirmeelement
...ochviirr.ne- CATS ! Ingentvekanom att vi komrnit
ternet-terminaler
fbr att kunna skicka dynor i siingarna! Efier ett par dagarair riitt alltsir.
- vi sovniimli_een
rapporterhemit. Naturligtvislyckades vi tidsacklimatiserade
Innei halleniir detmassorav miinnis"lisa"
Lisa
sitt Hotmail-kontoeftertre
l4 timrnarfbl'stanatten.
kor.Vi haraldrigsettsi mycketfolk pir
Sydneyoch overalltletadevi efter In-
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en svenskutstrillning!De st6ri ko f6r att titta pi katterna!
Utstrillningeniir stoq ca 870 katter uppdeladepi tvi dagar,och
med helt annorlundaindelningjiimf'drt med v6ra utstiillningar.I
"vAra"
kategori Itr och IV, och i langhirskorthirsgruppen ingflr
gruppen motsvarandekategori I och IL
Under lcirdagenddmdeskorthdr - okastreradevuxna samtkatt-

a
a
a
a
a
a
a
a
a

:
Pi sOndagen .
ungar- och l6nghar,kastreradevuxnaochkattungar.
a
omviint i de tv6 gupperna. Niir vi fdrst sf,,gldrdagens katler o
kastreradevuxnaochkattungar-i"vi.r"kategori,siblevvifdrv6- :
nade.Kastreradekattungar..?!Fdrklaringenvi fick var att en del
:
kattungar siiljs som potentiella utstiillningskatter, men var inte .
menadesom avelskatter,och di har NZCF (New ZealandCat Fancy) ett"kontrakt", somk6pareochsiiljareskriverpi, somsiigeratt
kattungenskakastrerasvid6 minadersilder. F<jrstdifirkdparen
(motsvarandestamtavlan).
registreringsbeviset
domdestillsamDennaindelninginnebaratt lflngh6rskattema
mans med semilanghirskattema, och utstiillningen var ilrange"ringar".
Den mest prestigefyllda ringen, The National
rad i s k
"over
seas"domare,och till vflr storafdrviRing One, drimdesav
ning sig vi diir Nurit Pahl och StepheBruin, viilkdnda domarefr6,n
Det fannsytterligaretvi europeiskadomasvenskautstzillningar.
(Frankrike).
re, Klaasvan derWjk (Holland)samtPascalePobd
Va{e domarehadeen assistentsombarkatler,samten ringsekreteraresom skrev domarenskommentarerom valje katt. Var det
"over seas"domares6,fannsen regelsom saatt ringsekreteraen
rem skulle vara en NZ domare, kanske for an liittare ha koll pi
reselverket.
Pi den hiir utst.iillningenvar det fyra ringar, d v s fyra domare

Exotic

:
:
:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

:

dcimdet ex alla de kastreradevuxnai linghirsgruppen,och varje :
sinaTop-Ten
diirnr I blevrespektivedomaresBlS.'
domarevalde
:
Teoretiskt kunde en katt bli BIS fyra gflnger under sammadag eller"fi" fyracertifikat.

:

Domamapratademycketom sinakafter,detvarverkligenFevligt att lyssna.Skillnaden mot utstiillningarhdr hemmavarju att de

:

mot upplevde vi att rivervzigandedelen hade smfl <igonsom
satt bide tdtt och djupt. Flera av domarna pipekade ocksi
"flat
katternas
and nice forehead" - inte precis de ord vi vill
"svenska" katter.
h6ra om vira

:

:
slappatt skriva.Bedcimningengick snabbt,meraav en helhetsbe- .
"pilla" i detaljer.
dOmningiin att
:
I och med att vi b6daiir birmauppfodarevar det naturligt att :
vi tittade mycket pi just de katterna.Minga hade fantastiska
:
pzilsar,var storaoch med mycket kropp och benstomme.Ddre- .

ANNORLUNDARASER
"vf,.r" ras Fdrutom att vi naturligtvis var intresseradeav att se
birma, sfl var det intressantatt titta pi andraraser- och mycket
bilder blev det ! Flera raseroch variantervar helt nya fcir oss.
Bland annatftill Kerstintotalt f<irSelkirk Rex, som i det hiir fallet
var en linghirskatt medlockig piils.(Denfinns dvensomkorhir).
Pi utstiillningenfannsen svarthane(kastrat!) och en bruntabbymaskadhona.Dessatvi var dnnusA liinge de endai NZ.
Senarei ir skulle honanparasmed en australiensiskhane.I
iirlighetensnamnkanskeman skapflpekaatt pdlsensig liitt ovirdadut - ungefidrsom en blcit,misslyckadpermanent.Men det var
definitivt en charmigkatt att titta pe.
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:
:
.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c
a
a

I
.
a
.
a
I

Oriental
White

Samtligabilderdr tagnapA The NationalCat
som varade
ShowiAuckland.., en utstiillning
i 2 dagaroch hade sammanlagt870 katter
anmdlda- NZs storstautst6llningfor Sretl

a
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Och pi tal om perrnanent... hiir fanns en
annan, fdr oss, helt ny ras - La Perm.
Aven den en lockig lingharig katt, men
med en smalarekropps- & huvudtyp. M
fick inte riktigt kliim pi hur srandarden
var skriven.
Scottish Fold dr en rassom vi kdnner
igen hiir hemmaocksi, rivenom det dnnu
inte iir nagon "stor" ras i Sverige. Den
"skotte"
som fnns pd utstiillningen i
Auckland var dock den fcirsta fcir vir
del. Sedan fanns nigot miirkligt - en
RussianBlue, somvarVIT! ...och fdljdriktigt si beniimndes den Russian
White. Vi fick beriittat fcir ossatt det riven
finns en RussianBlack!
Den femte rasen,som vi aldrig tidigarekommit i kontakt med, var Mandalay. En helsvartkatt, framavlad via burma. Man skulle ndrmastkunna beskriva
den som en panteri miniatyr.
Vi kan ndmna att det inte gick lika
galant att ta sigfrdn utstiillningen som
dit. Under tiden vi viintade pfl bussen,
som skulle ta oss tillbaka till motellet,
kunde vi bara sti och se pi nar ett otroligt skyfall snabbtniirmadesig fr6n havsbukten. Resultat- vi sig ut som nybadade katter nrir regnetdragit fdrbi. Och inte
kom det nigon bussheller - vi fick gfl!
Kviillen tillbringades pi Wesrern
Spring Restaurant,diir NZCF hade sin
irliga bankettsamt utdelning av Arets
Katt-priser i de olika kategorierna.

Attttu ENUTSTALLNtNGSDAG
Pi sdndagenvar vi tillbaka i utst2illningshallen - nu med Dot, Pauletteoch "vflra"
pojkar.Dot och Paulette,med varsinkattbox, stegadefram till en receptionsdiskfick sina papperoch travaderaskt vidare
in i hallen. "Men ... veteriniirbesiktningen d6... var rir den"?undradevi. "Jod6",
lugnadede oss, "den kommer. Vi sdtter
bara in katterna i burarna frirst och 96r
allting klart - senkommer veteriniiren"!?
Lite senarepi morgonensig vi en veterineiri raskpromenadlzingsbunaderna,tittandespi katter bak galler.
Idag var det de okastreradelinghirskatternastur, och minga uppfcidarevar
diir. Si vi pratade och fotograferade.
Minga uppfddarnamnkrindesigen frin
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importeradekatter eller hemsidorvi bescikt, aa
a
o
a
a
Askari, Windeacres,Valensei,Fancypaws, a
Sycamore,Leegrgo,Ribbonseller Vanillanut aa
iir sdkert vdlbekanta fcir minga. Till exem- a
a
pel blev PR & GD DB GR CHAskari Bowties a
a
& Buttaflies BIS i The National Ring / Neuter a
& SpayCats- en makalcjsexotic skoldpadd- oa
hona.Den l6ngaoch krflngliga titeln stflr ftjr a
a
PremierochGold DoubleGrandChampion. a
a
Varje domare hade sin Top-Ten-uttag- a
ning vid sitt eget domarbord, fcirutom The aa
National-uttagningarna.Diir var det stor a
a
show uppe pi ett podium - och varje doma- a
a
re presenterade
sina val.
a
o
Pi kviillen var vi bjudna pi barbecue.
a
a
a
ANDRA UPPLEVELSER
a
a
Dagenefter 6kte "vira" pojkar hem till Syd- a
cinigen,vi hadenigra dagarkvar pi Nord6n. a
a
Under utstiillningenhadevi erbjudits att a
a
besdkaett katteri som specialiseratsig pi a
a
tabbymaskadebirmor. Sagt och gjort. Tis- a
dag morgon tog vi bussen 15 mil sciderut- a
a
till Hamilton. Vi mdttespi bussterminalena
a
av Sally, som var en av uppfcidarnaav Bir- a
a
pur Birmans.Tillsammansmed intitiativta- a
garnaJanice& Johnhadehon specialicerata
a
sig pi de tabbymaskade,de flesta med in- O
a
parning av perseri stamtavlan.Uppfddarna a
a
hade ocksfl en varsin, separatuppfodning a
fcir andra fiirgvarianter. Vi mcittes av en a
a
enorrn generositetoch cippenhet,man ville o
a
visa och berdtta- och var ocksi nyfikna pi a
a
oss och vflr avel.
a
Under veckanhannvi ocksi med ett bescik a
a
pi den svartasandsffanden- den sfrandddr en a
a
del av The Pianospeladesin. En stor,vidstrdckt a
a
stranddiir Tasmanskahavet rullar in. Vackert a
och tidsligt! Under sammadag hann vi ocksi a
a
a
med nigra vingirdar med vinprovning.
a
a
a
En annorlundaupplevelsevar den sena a
middag som vi intog i Sky Tower i Auck- a
a
land. Sky Tower iir s6dra halvklotets hcig- a
o
sta byggnadmed sina 328 meter och med a
o
en hiss som gir i 200 knyck. Hiirifrfln kun- a
de man utcivas k "sky jump" frfn 192 me- a
a
ters hdjd. Att vi inte tog den chansenberor a
a
helt och hillet pi priset.Det kostadeniimli- a
a
gen I 200 svenskakronor fdr ett hopp !
a
Hutlcist - ndr man faktiskt kan sl6 ihjiil a
a
a
sig helt gratispe nagot annatstiille ...
a

och det var verkligen trevligt aft fe ett ansikte att relatera till. Uppfddamamnsom

De tvAbirmapojkarna,
somvar anledning
till
att resan
blevav !

Willie ...
.*.m

. . .&
Xenon
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Sky Towers bottenvining innehcill ett
stort aff2irscentrumoch ungefiir 200 meter
hdgre upp en fantastisk restaurangdiir vi
bokat bord f6r kviillen. Restaurangensnurrade med ett varv per timma. Diirifrfln hade
vi ett magnifikt panoramadverAuckland
och de biigge haven (Tasmanskasjcinoch
stillaHavet).
"utViningen under restaurangenvar en
siktsvining" diir delar av golvet bestod av
glas. Vi kan lova en sak; Det spelaringen
roll att man vet att glasetiir lika starkt som
betong, ndr man kan se nistan 200 meter
rakt ner under fdtterna. Det kittlar!

Kerslintog en prorn€nadtiver't6let' - och c /erl€vdel

Ett zoo-besdkhann vi med innan vi llmna"kiwi-huset" stdngt
de norddn. Tyviin var
"natiofdr renovering. Kiwin iir alltsi NZs
nalfigel" - en figel som inte kan flyga ...
men den missadevi alltsi.
Stiirsta behillningen av zoo var iindi
inte djuren, utan den vackra regnskogman
bevarat,med alla fantastiskaviixter, som vi
annarsdr vana att se som smi ynkliga krukviixter hiir hemma.
I slutetav veckanflOg vi lite niirmare Sydpolen.M kanskekan iterkomma om det - for det
varniimligengoffomkatterpi Syddnocksi...

TEXT och BILD

Karlsson& KerstinZimmerman
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