
F6r tvl lr sedan,p0 vig hem fidn vir trip till Danmark / Tlsldand,b6riade vi
Pmda'om-{n hae

rcsmll. Vi, det var Zlmmerman & Llsa
blrmauppf6darc och i Danmark, Tfsldand

och under vlra mlnlsemestrar - hade gjort en
avetlckarc Italien ocksl - sl nu som det var dags
att lyfta
Kerstin,

mot mera fl{rran rcsmll. Zealand"r Sa
inte det vara roligt"? Ht lu

ftirfiirllgfi
flygrcsa,
bort som

bort,'med
genast

. . .  MEN i  september 2OO3 ekte Ul f  och L isa t i l l  Ar landa f i i r  a t t  sk icka tvA b i rmapojkar  t i l l  Nya Zealand.
En brunmaskad son t i l l  L isas & Ul fs  hane och en b lAtabbymaskad son t i l l  Kerst ins hane.  Under f lera Ars
tid hade de haft kontakt med en uppftidare p6 Sydiin, Zena, som fi ider upp bAde Maine Coon och birma.
Hon och tvA andra uppftidare var intresserade av att f i irstika fA in l i te nya l injer ...

esan VAR lflng, r.r.ren gick blitt

re:[n vi rtiknat med. Fcirsta mel

anlandningen var i London,

diir vi f ick byta ti l l  Quantas 
"long-dis-

tance Flight destination Sydney", 23

timmars resa frin London.

Tretton timmar senare landade vi i

Singapore, i ca 30 graders vdrrne, efier

en natts riktigt ordentlig sdmn. Vi hann

med att fidscha upp oss och ta en snabb

promenad i den ji i ttelika hallen innan vi

lyfte mot Sydney irtta timrnar bort. Diir

m0ttes vi av regn och ca l0 grader.

Nu  bo {ade  dygnsoms td l l n i ngen

kiinnas av, och tidsbegreppen att lcisas

upp. Vira klockor var fbrtfalande instdll-

da pi "svensk" tid. Skulle vi r; ikna "bak-

it" eller "fiarn6t" fbr att fi riitt tid ? Vi

valde lokal t id isti i l let.

Vi hann med en promenad iiven i

Sydney och overallt letade vi efter In-

ternet-terminaler fbr att kunna skicka

rapporter hemit. Naturligtvis lyckades

Lisa "l isa" sitt Hotmail-konto efter tre

fcirsrik ... orsaken var att tangentbordet

sig annorlunda ut, si hon "prickade" in

helt andra tecken dn de konekta. Det blev

ti l l  att f ixa ett nytt konto.

Mitt pe dagen landar vi i Auckland -

det zir grrint och varmt och mitt i vintern !

Den fbrsta person vi ser rir en flygplats-

arbetare kliidd i shorts, och vi borjar inse

att vi nog packat l i te f 'el ... men det varju

v inter !

Niir alla formalia dr avklarade mcits vi

av viu'motellviird, Warren, ute i ankomst-

hallen. Han kcir oss ti l l  motellet efier en

liten "tur" genom stan fcir att vi ska fi

lite ordning pi "-qeografin".

Vi checkar in, konstaterar att "det du-

ger". Sen inser vi snabbt; Det flnns river-

huvudtaget ingen vdrme i de tvi rum och

kok vi kamperar i. Och det lirju i alla faill

vinter ... och firktigt! Men tack och lov

... det f lnns vrirmeelement ... och viirr.ne-

dynor i siingarna ! Efier ett par dagar air

vi t idsacklimatiserade - vi sov niimli_een

l4 timrnar fbl 'sta natten.

Vi har nu hunnit med att besdka Kelly

Tarltons Underwaterworld, strosa pi

stan och nu dr det dagen fdr The Natio-

nal! "Vira pojkar" har kornmit nerifrin

Sydon med sina tigare, Dot och Paulette
(Zena bodde hos goda vainner') och de-

lar motellrum med oss. Men pojkarna ska

inte strillas ut fbrriin pi scindagen - lcir-

dagen dr de kastrerade kartternas dag.

Men vi ska naturligtvis dit. Har vi ikt si

kingt sir ska vi se si mycket sorn mojligt

i kattviig. Och Warren skjutsar oss ...

I-i1 P" !\ ;il'f fl l--) f 1l,r:!, !..

Utsti l lningen :iger rum i en sporthall,

ASB Stadium i en del av Auckland som

heter Kohimarama. Pir parkeringen rnots

vi av en j i i tteskylt, som talar om att ut-

sti i l lning pirgirr. Dessutom en "Whis-

kas-b i l "  med regist rer ingsnurnrner  4

CATS ! Ingen tvekan om att vi komrnit

riitt alltsir.

Inne i hallen iir det massor av miinnis-

kor. Vi har aldrig sett si mycket folk pir
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en svensk utstrillning! De st6r i ko f6r att titta pi katterna!

Utstrillningen iir stoq ca 870 katter uppdelade pi tvi dagar, och

med helt annorlunda indelning jiimf'drt med v6ra utstiillningar. I

korthirsgruppen ingflr "vAra" kategori Itr och IV, och i langhirs-

gruppen motsvarande kategori I och IL

Under lcirdagen ddmdes korthdr - okastrerade vuxna samt katt- 
:

ungar- och l6nghar, kastreradevuxnaochkattungar. Pi sOndagen .

omviint i de tv6 gupperna. Niir vi fdrst sf,,g ldrdagens katler -

kastreradevuxnaochkattungar-i"vi.r"kategori,siblevvifdrv6- :
nade. Kastrerade kattungar ..?! Fdrklaringen vi fick var att en del 

:
kattungar siiljs som potentiella utstiillningskatter, men var inte .

menade som avelskatter, och di har NZCF (New Zealand Cat Fan- :

cy) ett"kontrakt", somk6pareoch siiljare skriverpi, somsiigeratt :
kattungen skakastreras vid6 minaders ilder. F<jrstdifirkdparen 

:
registreringsbeviset (motsvarande stamtavlan).

Denna indelning innebar att lflngh6rskattema domdes tillsam-

mans med semilanghirskattema, och utstiillningen var ilrange-

rad i s k "ringar". Den mest prestigefyllda ringen, The National

Ring One, drimdes av "over seas" domare, och till vflr stora fdrvi-

ning sig vi diir Nurit Pahl och Stephe Bruin, viilkdnda domare fr6,n

svenska utstzillningar. Det fanns ytterligare tvi europeiska doma-

re, Klaas van derWjk (Holland) samtPascalePobd (Frankrike).

Va{e domare hade en assistent som bar katler, samt en ringse-

kreterare som skrev domarens kommentarer om valje katt. Var det

en "over seas" domare s6, fanns en regel som sa att ringsekretera-

rem skulle vara en NZ domare, kanske for an liittare ha koll pi

reselverket.

Pi den hiir utst.iillningen var det fyra ringar, d v s fyra domare :

dcimde t ex alla de kastrerade vuxna i linghirsgruppen, och varje :
domarevalde sinaTop-Ten diirnr I blevrespektivedomaresBlS.'

Teoretiskt kunde en katt bli BIS fyra gflnger under samma dag - :

eller"fi" fyracertifikat. :

Domamapratade mycket om sinakafter, det varverkligen Fev- :
ligt att lyssna. Skillnaden mot utstiillningar hdr hemma varju att de :
slapp att skriva. Bedcimningen gick snabbt, mera av en helhetsbe- .

dOmning iin att "pilla" i detaljer. :

I och med att vi b6da iir birmauppfodare var det naturligt att :
vi tittade mycket pi just de katterna. Minga hade fantastiska :
pzilsar, var stora och med mycket kropp och benstomme. Ddre- .

mot upplevde vi att rivervzigande delen hade smfl <igon som :

satt bide tdtt och djupt. Flera av domarna pipekade ocksi :
katternas "flat and nice forehead" - inte precis de ord vi vill :
h6ra om vira "svenska" katter. .

ANNORLUNDARASER

Fdrutom att vi naturligtvis var intresserade av att se "vf,.r" ras -

birma, sfl var det intressant att titta pi andra raser - och mycket

bilder blev det ! Flera raser och varianter var helt nya fcir oss.

Bland annat ftill Kerstin totalt f<ir Selkirk Rex, som i det hiir fallet

var en linghirskatt med lockig piils. (Den finns dven som korhir).

Pi utstiillningen fanns en svart hane (kastrat !) och en bruntabby-

maskad hona. Dessa tvi var dnnu sA liinge de enda i NZ.

Senare i ir skulle honan paras med en australiensisk hane. I

iirlighetens namn kanske man ska pflpeka att pdlsen sig liitt ovir-

dad ut - ungefidr som en blcit, misslyckad permanent. Men det var

definitivt en charmig katt att titta pe.
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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 smalare kropps- & huvudtyp. M
fick inte riktigt kliim pi hur srandarden

var skriven.

Scottish Fold dr en ras som vi kdnner

igen hiir hemma ocksi, riven om 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
Russian Blue, som varVIT! ... och fdljd-

riktigt si beniimndes den Russian

White. Vi fick beriittat fcir oss att det riven
finns en Russian Black!

Den femte rasen, som vi aldrig tidi-
gare kommit i kontakt med, var Manda-

lay. En helsvart katt, framavlad via bur-

ma. Man skulle ndrmast kunna beskriva

den som en panter i miniatyr.

Vi kan ndmna att det inte gick lika
galant att ta sig frdn 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 otro-
ligt skyfall snabbt niirmade sig fr6n havs-

bukten. Resultat - vi sig ut som nybada-

de katter nrir regnet dragit fdrbi. Och inte
kom det nigon buss heller - vi fick gfl!

Kviillen tillbringades pi Wesrern

Spring Restaurant, diir NZCF hade sin
irliga bankett samt utdelning av Arets

Katt-priser i de olika kategorierna.

Attttu EN UTSTALLNtNGSDAG
Pi sdndagen var vi tillbaka i utst2illnings-

hallen - nu med Dot, Paulette och "vflra"

pojkar. Dot och Paulette, med varsin katt-
box, stegade fram till en receptionsdisk -

fick sina papper och travade raskt vidare

in i hallen. "Men ... veteriniirbesiktning-

en d6... var rir den"? undrade vi. "Jod6",

lugnade de oss, "den kommer. Vi sdtter

bara in katterna i burarna frirst och 96r
allting klart - sen kommer veteriniiren" !?

Lite senare pi morgonen sig vi en veteri-

neir i rask promenad lzings bunaderna, tit-
tandes pi katter bak galler.

Idag var det de okastrerade linghir-

skatternas tur, och minga uppfcidare var

diir. Si vi pratade och fotograferade.

Minga uppfddarnamn krindes igen frin

importerade katter eller hemsidor vi bescikt,
och det var verkligen trevligt aft fe ett an-
sikte att relatera till. Uppfddamamn som
Askari, Windeacres, Valensei, Fancypaws,

Sycamore, Leegrgo, Ribbons eller Vanillanut
iir sdkert vdlbekanta fcir minga. Till exem-
pel blev PR & GD DB GR CHAskari Bowties
& Buttaflies BIS i The National Ring / Neuter
& Spay Cats - en makalcjs exotic skoldpadd-
hona. Den l6nga och krflngliga titeln stflr ftjr
Premieroch Gold Double Grand Champion.

Varje domare hade sin Top-Ten-uttag-

ning vid sitt eget domarbord, fcirutom The
National-uttagningarna. Diir var det stor
show uppe pi ett podium - och varje doma-
re presenterade sina val.

Pi kviillen var vi bjudna pi barbecue.

ANDRA UPPLEVELSER

Dagen efter 6kte "vira" pojkar hem till Syd-
cin igen, vi hade nigra dagar kvar pi Nord6n.

Under utstiillningen hade vi erbjudits att
besdka ett katteri som specialiserat sig pi

tabbymaskade birmor. Sagt och gjort. Tis-
dag morgon tog vi bussen 15 mil sciderut -

till Hamilton. Vi mdttes pi bussterminalen

av Sally, som var en av uppfcidarna av Bir-
pur Birmans. Tillsammans med intitiativta-
garna Janice & John hade hon specialicerat
sig pi de tabbymaskade, de flesta med in-
parning av perser i stamtavlan. Uppfddarna
hade ocksfl en varsin, separat uppfodning
fcir andra fiirgvarianter. Vi mcittes av en
enorrn generositet och cippenhet, man ville
visa och berdtta - och var ocksi nyfikna pi

oss och vflr avel.

Under veckan hann vi ocksi med ett bescik
pi den svarta sandsffanden - den sfrand ddr en
del av The Piano spelades in. En stor, vidstrdckt
strand diir Tasmanska havet rullar in. Vackert
och tidsligt! Under samma dag hann vi ocksi
med nigra vingirdar med vinprovning.

En annorlunda upplevelse var den sena
middag som vi intog i Sky Tower i Auck-
land. Sky Tower iir s6dra halvklotets hcig-
sta byggnad med sina 328 meter och med
en hiss som gir i 200 knyck. Hiirifrfln kun-
de man utciva s k "sky jump" frfn 192 me-
ters hdjd. Att vi inte tog den chansen beror
helt och hillet pi priset. Det kostade niimli-
gen I 200 svenska kronor fdr ett hopp !

Hutlcist - ndr man faktiskt kan sl6 ihjiil
sig helt gratis pe nagot annat stiille ...

De tvA birmapojkarna,
som var anledning ti l l

att resan
blev av !

Willie ...
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Sky Towers bottenvining innehcill ett

stort aff2irscentrum och ungefiir 200 meter

hdgre upp en fantastisk restaurang diir vi

bokat bord f6r kviillen. Restaurangen snur-

rade med ett varv per timma. Diirifrfln hade

vi ett magnifikt panorama dverAuckland

och de biigge haven (Tasmanska sjcin och

stillaHavet).

Viningen under restaurangen var en "ut-

siktsvining" diir delar av golvet bestod av

glas. Vi kan lova en sak; Det spelar ingen

roll att man vet att glaset iir lika starkt som

betong, ndr man kan se nistan 200 meter

rakt ner under fdtterna. Det kittlar!

Ett zoo-besdk hann vi med innan vi llmna-

de norddn. Tyviin var "kiwi-huset" stdngt

fdr renovering. Kiwin iir alltsi NZs "natio-

nalfigel" - en figel som inte kan flyga ...

men den missade vi alltsi.

Stiirsta behillningen av zoo var iindi

inte djuren, utan den vackra regnskog man

bevarat, med alla fantastiska viixter, som vi

annars dr vana att se som smi ynkliga kruk-

viixter hiir hemma.

I slutet av veckan flOg vi lite niirmare Sydpo-

len. M kanske kan iterkomma om det - for det

varniimligen goff omkatterpi Syddn ocksi...

TEXT och BILD
Karlsson & Kerstin Zimmerman

Kerslin tog en prorn€nad tiver't6let' - och c /erl€vdel
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