
Selam vilar ut emellan tävlingarna.

Att vara domare är säkert
inte en lätt uppgift, men
det är viktigt att bedöm-

ningarna blir riktiga eftersom en
domares bedömning inte kan
överklagas. Visserligen är alltid
bedömningar subjektiva även om
vi har en rasstandard. Och en
rasstandard är, liksom alla former
av texter, tolkningsbara. I detta
nummer presenteras FIFEs abessi-
nier och somalistandard. Läs den
och fundera på vad som kan, och
inte kan, vara tolkningsbart i den.

Etiska råd till domarkåren

Ibland kan man bland kattut-
ställare få höra: ”Den domaren
kan inte döma” eller ”Den doma-
ren hon gillar tydligen inte rasen
och har ingen koll på standarden”
och det tredje, som för mig är helt
ofattbart, om det skulle vara sant:
”Den domaren kommer bara
plocka fram Tant Esthers katter

till nomineringen, åtminstone om
Esther själv bär fram dem”.Jag
hoppas innerligt att ingen av dessa
påståenden är sanna, eller är de?

Frågan om domarna har någon
etik debatteras även bland domar-
na själva. På ett domarseminarium
som refererats i SVERAKs tidning
Våra Katter nr 6/99 beskrevs vad
domaren Hans Lindberg ansåg att
en domare behöver tänka på:
• Var förberedd 
• Var påläst om rasstandarden
• Bedöm alla efter samma norm
• Var konsekvent
• Låt dig inte påverkas 

Vid första anblicken av dessa
påståenden är jag beredd att hålla
med om allt. De kan tyckas vara
självklara, men är de självklara
för våra domare? Om man börjar
analysera innebörden av dessa
påståenden kan man bli lätt fun-
dersam Vad innebär det att vara
förberedd? Ha alla papper i ord-

ning? Vara välkammad och ny-
borstad? Vara nykter? Och vad
betyder det att var påläst på ras-
standard? Påläst behöver ju inte
innebära att man begriper vad det
står eller hur man ska uttolka gäl-
lande regler. Hur en enskild doma-
re tolkar standarden är och kom-
mer säkert vara vårt stora dilem-
ma. Och hur tolkas själva poäng-
beräkningen? Innebär den att färg
är mer värd än ticking, eftersom
det ger mer poäng, eller?
Personligen tycker jag att det
borde vara tvärtom. Ticking är en
grundförutsättning för raserna
abessinier och somali. Färg är ju
visserligen också en grundförut-
sättning, men om man tolkar att
mer poäng ska vara utslagsgivan-
de innebär det att en röd katt ska
vinna över en mindre rödfärgad
men väl tickad katt? Är det rätt?
Och vad är det som ska väga
tyngst när det kommer till ett
avgörande mellan två katter? Vid
ett tillfälle har jag fått höra att en
sämre tickad katt vann eftersom
den hade stövlar. Frågan är om
inte den domaren tolkade standar-
den och poängsättningen efter sitt
eget huvud och inte efter gällande
norm. Och vad innebär en norm?
Ordet norm betyder en allmänt
vedertagen regel för handlande
ofta av social karaktär och som
dessutom inte finns ned--
skriven, alltså ett handlingsmöns-
ter som bygger på muntliga tolk-
ningar av hur man tidigare har
gjort. I fallet med katten i stövlar
är tydligen den domarens norm:
en önskvärd egenskap är mer värd
än en grundegenskap hos abessini-
ern. Är det en norm som andra

God domaretik
Man kan undra hur våra katter blir bedömda av domarna. Alla hoppas vi väl att

vår domarkår har en hög etisk hållning och att de inte bedömer katten utifrån vem
som bär fram den. Men ibland kan man bli fundersam.
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domare ställer upp på? Dessutom
blir det ju ett dilemma när jag nu
har nedtecknat normen. Har nor-
men då blivit en regel? Och vad
skulle detta leda till för konse-
kvenser? 

Och när det gäller den slutliga
punkten; ”Låt dig inte påverkas”
så är den regeln utmärkt om det
gäller att få bukt med Tant Esther
och hennes gelikar på utställning-
arna, om nu sådana madamer
finns, men om det är så att en
domare inte låter sig påverkas av
vad andra intressenter och domare
skriver och debatterar kring ras-
standarden är regeln förödande.
Det skulle innebära att domarnas
subjektiva bedömningar diverge-
rar så till den milda grad att det
skulle vara vanskligt att någonsin
låta katter ställas ut för bedöm-
ning.

En domare tänker till

Jag frågade Glenn Sjöbom hur
han ser på rasstandarden och pro-
blematiken att bedöma abessinier
och somali. 

- ”Det är lätt att kunna konsta-
tera alla små ”fel” som de uppvi-
sar, till exempel en liten rand här
och där. Men för mig är det vik-
tigt, att när man har examinerat
katten och sett både dess brister
och förtjänster, att man då sätter
ihop allt till en helhet. Det är hel-
heten som är det viktigaste för
mig. Om en katt har en vacker
ticking och god färg men saknar
”look” kan det aldrig vara en vin-
nande katt för mig. Även om kat-
ten har vunnit tidigare måste man
också komma ihåg att det är ”den
dagens katt” jag bedömer.” 

I mina öron låter detta som ljuv
musik. Vad jag menar är att Glenn
visar på en viktig princip som
man kan kalla helheten är alltid

mer än summan av delarna. För
att illustrera det från en helt
annan värld tar jag exemplet om
motorcykeln: Om du plockar isär
en motorcykel i små delar, då har
du ingen motorcykel. Du har då
framför dig en hög med förkroma-
de rör, nitar och annat av metall.
Men kan du i högen hitta en låda
med brumm ? Kan du höra vrålet?
eller Hittar du någon fartvind?
Nej det kan du inte. Det är nog
likadant med våra katter.
Isärplockade och examinerade blir
det inte en abessinier med stark
patos och nyfiket spejande blick.
Det finns bara hos helheten abes-
sinier. Det var kanske där det
brast i bedömningen mellan kat-
ten i stövlar och den mer tickade
katten - domaren bedömde kanske
inte helheten i det fallet.
Problemet är kanske att ”look”
hos våra katter aldrig går att

beskriva i ord och antagligen är
detta kriterium alltid starkt sub-
jektivt. Det kan ju till och med
vara så att de uttryck som för mig
är stora och betydelsefulla för en
abessinier med look kanske inte är
samma för någon annan av er
som läser detta.

Ja, inte är det lätt att greppa
om det här med etik och standard
och vad som är rätt och riktigt,
men nog är jag nyfiken på vad ni
andra medlemmar tycker om
dessa spörsmål. Som medarbetare
i Labyrinten ser jag fram emot
medlemmars synpunkter. 

Jag kommer att fortsätta att
ställa ut mina katter, för de flesta
av domarna jag mött har en god
insikt om både rasen och hur
standarden ska uttolkas, enligt
mitt sätt att bedöma, trots allt.

Anqi Lindblom-Ahlm

Nansi njuter av husfriden och om hon själv fick välja så skulle hon undvika utställning


