Att förklara begreppet foundation är inte alltid helt enkelt men jag skall göra ett
försök här att förklara det så enkelt som möjligt.
Börjar med en liknelse om hur t ex en kattras kan starta, vi använder en fiktiv ras.
Vi har en vild katt-typ i landet som ser ut på ett speciellt sätt vi säger att alla är
zebrarandiga. När vi nu skall starta rasen så går vi ut och letar reda på katter som ser
ut på detta sättet och som även har en ”typ” dvs. ett utseende som stämmer överens
med den nya ”rasen” som vi tänkt oss. Vi har bestämt oss för att kalla vår nya ras
Zebris. Vi går ut på bygden och letar reda på några riktigt fina exemplar och de som
vi mönstrat in som stämmer in så väl det går i vår ”standard” för typ och mönster,
registrerar vi sen in som Zebris dessa första exemplar av Zebris blir då founders för
rasen, dvs. Foundation.
50 år senare inser vi att vi behöver bredda vår avelsbas lite och går då ut igen för att
se om vi kan hitta några fina vilda exemplar som stämmer in och som vi kan
registrera in som ”nya founders” (ny foundation) i rasen. Vi kanske till och med har
turen att det finns en ras som är mkt lik vår egen som heter Zabris, vi kan då avla
dessa med våra Zebris och alltså ta in dem som ”ny foundation” i vår ras.
På Maine Coon är annan ras EJ godkänd som utparning (ny foundation), utan vi får
endast använda ursprungs Maine coon (eller vad man nu skall kalla dem).
Men inom andra raser får man ta in annan ras, t ex får Sphynx paras ut med Brittisk
korthår osv.
När vi pratar om Maine Coon så har graderingen Top 2, 3 och 5 så handlar det om
våra 2, 3 och 5 absolut vanligast förekommande ursprungliga foundationkatter.
Dvs. de första katterna som registrerades in som Maine Coon. Den kompletta listan
på foundationkatter kan hittas här!
De katter som räknas till Top5 är:
* Andy Katt of Heidi Ho
* Bridget Katt of Heidi Ho
* Dauphin de France of Tati-Tan
* Tatiana of Tati-Tan
* Whittemore Smokie Joe (or Smokie Joe of Whittemore)
När det gäller Top3 så är det förekomsten av de tre översta katterna på Top 5 dvs.
Andy katt of Heidi Ho, Bridget Katt of Heidi Ho samt Dauphin de France of Tati-

Tan.
Top2 handlar då följdaktligen om förekomsten av de två översta i stamtavlan.
Dvs. Andy Katt och Bridget Katt of Heidi Ho.
Noviserna är ju egentligen detsamma som ny foundation.
Men observera att när vi pratar om foundation och utparning så är det inte
nödvändigtvis samma sak!
Här finns det mer att läsa om att arbeta med foundation för dem som är intresserade.
Av: Malin Sundqvist
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