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Vinnare klass 6 – Stoltaste katt
Domare Annika Berner

Här hade alla bidragen lätt
kunnat kvala in bland de 5
mest talande. Så härliga
foton, och var och ett med sin
egen historia. Vad fotona och
ögonblicken förmedlar ligger
nog mycket i betraktarens
öga.
Här är mina 5 vinnande
bidrag med reflektioner.

# 5 Stoltaste katten
Stolt som en tupp...
Eller kanske så stolt som bara
en mamma kan vara 💗 och
visst kan vi också se den
stoltaste lilla bebisen som
verkar säga, det är MIN
mamma? En dubblett av stolthet
och beundran. Underbar bild
som känns i hjärteroten.
Fertil hona, 1år 4 mån, as 09
24.
Ägare: Katri Halemark
(3744)

# 4 Stoltaste katten
Hon solar sig i glansen...
Här finns allt, vackra gröna
ögon, härlig look, sug i blicken
och rejäl dos solsken.
Att den här damen har allt och
vet hur man stolt visar upp sina
skogkatt-attribut råder det inga
tvivel om. Ett riktigt litet
krutpaket, med skön attityd.
Fertil hona 7,5 år, fs 24
Ägare: Barbro Åberg (970)

# 3 Stoltaste katten
Som Mona Lisa...
Anar vi ett svagt leende på den
här vackra tjejens läppar?
Här osar det av självkänsla och
pondus. Hon ger oss en pose,
sträcker på sig, och visar att
hon är både stolt och blid. En
talande bild.
Fertil hona, 1 år, fs 09 22
Ägare: Annika Myhrberg (2954)

# 2 Stoltaste katten
Oh boy, I´m sexy and I know it :)
Här har vi killen som har fixat till sig,
klätt sig i bästa gåbort-stassen och
plockat fram charmigaste looken, dragit
med tassen en extra gång över
morrhåren. En sista glutt i spegeln, allt
är på plats, han är nöjd. Nog är man
nyfiken på hur dejten gick, för den
stoltaste killen i stan?
Fertil hane, 3 år, NFO n 09 22
Ägare: Caroline Jönsson (2523)

# 1 Stoltaste katten
Kung över ängarna...
Här står han, stark och stolt och
blickar ut över det som är hans
liv, han äger allt.
Här håller han ordning och ser
till att lugnet får råda. Tiden och
hans värld i absolut harmoni.
En underbart vacker bild med
skogkatten i sitt rätta element.
Kastrerad hane, 2 år, ns 09 24
Ägare: Malena Sténson (1181)

