Norsk Maine Coon Champion 2021, SC Lynx Lynx Zarina DVM,
MCO f 09 22, eier er Cathrin Møllerop

Maine Coon Mesterskapet 2021
Tekst Trine Hegna og
Torhild Birkeland
Foto Marie Grensbråten Lorvik
Med hjerte i halsen og is i magen
startet Maine Coon-ringen i Norge
planleggingen av det aller første Maine
Coon-mesterskapet i Norge i januar.
Ville Covid-situasjonen vare helt til
sommer’n tro?
Hurra! Den siste helgen i juli var den
store begivenheten i Maine Coon-miljøet i
Norge et faktum.
Over 60 flotte Maine Coon katter i alle
klasser stilte til skarp konkurranse om å bli
kåret til Norsk Maine Coon Champion. På
søndagens seminar møtte ca 30 Maine
Cooneiere/oppdrettere opp for å lære mer
om standarden, rasehistorien og problemstillinger hos dommere var temaer. Det var
en veldig fin miks mellom «gamle» og nye
oppdrettere, utstillere og seminardeltakere.
Mission Completed.

kommunikasjon mellom dommere og utstillere. Vi har fått fantastiske tilbakemeldinger
på dommerne våre i ettertid og hvordan
arrangementet vårt fungerte.
UTSTILLINGSDAGEN
Selve utstillingen ble avholdt på Liahøi
grendehus i Ås kommune, lørdag 31.07., og
på grunn av gjeldende covid-restriksjoner
var det dessverre ikke aktuelt å holde
arrangementet åpent for publikum denne
gang. Men etter et over et år uten utstillinger fikk vi en fantastisk helg med både

Et dreamteam med dommerne Riikka
Turpeinen (FI), Zvezdan Memedov (SE)
og Caroline Stoa (NO) dømte utstillingen lørdag og var foredragsholdere
søndag
Utstillerne fikk både konstruktive tilbakemeldinger og et upåklagelig humør hvor
latteren satt løst på kjøpet. Det var lagt opp
til god tid, slik at vi fikk mulighet for mer
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mange flotte katter og bare smilende fjes
over endelig å kunne møtes fysisk igjen.
Selve bedømmelsene og gjennomføringen
ble avholdt etter FIFe’s prinsipper, med en
grunnbedømmelse av alle katter, BIV,
Dommerens Beste til panel og tradisjonell
BIS/BOB-kåring, hvorav BOB’en ble kåret
til Norsk Maine Coon Champion.
Været var perfekt innevær, men gav også
rom for felles utelunsj med nydelig grillmat
og sosialt samvær. Grillkokkene våre lagde
gourmetmat ut av pølser, pommes frites og
salat. Sjelden har pølser smakt så godt!
Etter lunsj var det duket for en litt mer
uhøytidelig spesial for kattunger og ungdyr,
hvor eierne presenterte kattene sine selv fra
scenen. Det ble konkurrert i 4 kategorier;
beste hale, beste farge/mønster, beste
kropp/beinstamme og beste øreplassering.
Kattene og eierne var så flinke at en skulle
ikke tro det var første gangen for mange.
BIS-panelet ble avholdt fra scene og med
assistenter, og dommerne bemerket hvor
høy kvalitet det var på de nominerte kattene
så her var det ingen lett konkurranse. Norsk
Maine Coon Champion 2021 ble til slutt
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kåret blant BIS-vinnerne, og vi gratulerer
SC Lynx Lynx Zarina DVM på 7 år med den
første tittelen i dette mesterskapet. Hun får
også æren av å være en av logokattene til
Maine Coon-ringen i Norge.
Vi må også benytte anledningen til si
tusen takk til våre sponsorer for flotte
premieringer av vinnerne, samt alle som
også gav flotte gevinster til lotteriene våre.
En stor takk også til NRR som var behjelpelige med utstillingsbur.
Lørdagskvelden ble avsluttet med et nydelig måltid og godt i glasset på Egon i Ski. Her
var vi en stor gjeng, hvor det sosiale aspektet
stod i høysetet, og både samtaler og latter
satt løst. Ingen tvil om at vi alle satte stor
pris på å endelig kunne møtes igjen.
SEMINAR
Søndag 01.08. var viet til seminar, og rasestandarden var den røde tråden for de ulike
foredragene i dag.
Det å kjenne rasestandarden er vesentlig
for oss som driver oppdrett, og er absolutt
noe som vi oppdrettere jevnlig bør studere
og påminnes om.
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Riikka Turpeinen startet med et svært
interessant seminar om rasestandarden slik
den er i FIFe i dag, og hun engasjerte oss
umiddelbart med å forøke oss på googlesøk
etter bilder av «lumberjacks», for å
humoristisk beskrive definisjonen av Maine
Coon’en – en tøff type med robust kropp.
Deretter gikk vi gjennom punkt for punkt i
standarden, med både bilder og illustrasjoner, og blant annet et innspill på hvordan
vi kan måle seg frem til et velbalansert hode
ved å trekke linjer mellom ulike elementer
som ører, øyner og hake. De fleste av oss
kjente vel umiddelbart på lysten til å finne
frem linjalen og «måle» kattene våre når vi
kom hjem.
Torhild Birkeland holdt deretter et
fore-drag om rasens historie, med mye
bilder for å nettopp se hvordan vår rase har
utvikler seg opp igjennom de siste 50 årene
siden reetableringen. For å kunne forstå hva
rasestandarden beskriver, så må man også
vite noe om rasehistorien.
Så var det duket for nok en fantastisk
utelunsj fra grillkokkene våre. I dag var

pølser byttet ut med hamburgere, og igjen
– helt fantastisk godt!
Etter lunsj holdt Zvezdan Memedov et
engasjerende foredrag om det å være
dommer. Han involverte oss og fikk oss til å
tenke over våre egne forventninger i forhold
til det å gå på utstilling.
Å stille ut kattene er faktisk med på å
sikre at vi som oppdrettere får viktige
tilbakemeldinger fra dommere om nettopp
hvor kattene våre er i forhold til
rasestandarden.
Tusen takk, dreamteam for en hyggelig og
interessant seminarsøndag.

RESULTATER OG BILDER AV VINNERENE AV
MAINE COON MESTERSKAPET 2021:

BOB og Norsk Maine Coon Champion:
SC Lynx Lynx Zarina DVM, MCO f 09 22
Født: 19.08.2014
Eier: Cathrin Møllerop

BIS Kattunge:
NO*Ejsten Maximus, MCO d 23
Født: 20.03.2021
Eier: Elise Strandheim

BIS Ungdyr:
NO*Skarekatten Embla, MCO n 22
Født: 04.12.2020
Eier: Eva Grete Rafdal

BIS fertil hann:
GIC Distant Fire Afterglow*PL DVM, MCO d
Født: 29.01.2015
Eier: Trine Hegna

36

Norske Rasekattklubbers Riksforbund • nrr.no

Utstillingsnytt:

BIS fertil hunn:
SC Lynx Lynx Zarina DVM, MCO f 09 22
Født: 19.08.2014
Eier: Cathrin Møllerop

BIS kastrat hann:
SC NO*Lady Sansa’s Davos, MCO ds 09 11
Født: 27.01.2018
Eier: Håkon Øvergård

BIS kastrat hunn:
IP IC (N)Ladejarlen Cinderella, MCO f 22
Født: 11.09.2014
Eier: Hanne Gjønvik

BIS senior hann:
SP (N) Mydele’s Job DSM, MCO d 03 22
Født: 08.12.2012
Eier: Håkon Øvergård

BIS senior hunn:
GIC (N) Ladejarlen Cornflake Girl DVM, MCO fs 22
Født: 03.05.2014
Eier: Christine Skjæran

Vi i styret i Maine Coon-ringen i Norge takker alle som deltok, og en
stor takk til alle som stod på gjennom hele helgen. Alle er dessverre
ikke kommet med på bildet, men dere vet hvem dere er.
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