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Vinnare klass 1 - Bästa skogisuttryck
”En fantastiskt rolig kategori att få bedöma – bästa look! Rolig – 
och samtidigt rejält utmanande, och det har varit svårt för mig att 
”nöja mig” med topp 5 – egentligen har jag 10 favoriter med för 
mig helt fantastiska skogkattuttryck! 

Så, vad är det då som är så speciellt med ett bra skogisuttryck?  

Ja, det får man nog lite olika svar på beroende på vem man 
frågar. Vad vi vet är att skogisen är en av väldigt få raser i FIFes 
standard som har med en beskrivning av uttrycket – alert 
expression. Och vad är då ”alert expression” och hur ska man 
beskriva det?  

Vissa former av mänsklig kunskap som är svår att förklara i ord 
kallas i psykologin för tyst eller implicit kunskap. Ett bra exempel 
på tyst kunskap är färger. Alla har vi lärt oss hur färgen röd ser 
ut, men hur ska man förklara hur den ser ut för någon som inte 
kan se färger? 

Ett ”korrekt” skogisuttryck är också något som är väldigt svårt att 
beskriva i ord, det är något som man ”bara vet”, och jag ”bara 
vet” att mina topp-fem kandidater har fantastiska uttryck 😊  

Och glöm inte – det är inte katten på bilden som bedöms – det är 
bilden på katten!

Domare Jörgen Frithiof



 # 5 Bästa skogisuttryck
 

NR 5 (av över 90 
inskickade foton!!) En 
vuxen hona med ett 
heeeelt underbart uttryck! 
Vacka eyeliners som 
förstärker de fantastiskt 
gröna ögonen. Wow! 

 3-årig fertil hona, n 09 23 
Ägare: Barbro Åberg (970) 

 



 # 4 Bästa skogisuttryck
 

En fullvuxen kille med ett 
tydligt maskulint uttryck, allt 
i perfekt balans. Underbar! 

 3-årig kastrerad hane 
n 09 24. 
Ägare: Elizabeth Jarl Linde 
(704) 

 



 # 3 Bästa skogisuttryck
 

Ett helt fantastiskt skulpterat 
skogkatthuvud med rena 
linjer, underbar trekant, 
perfekta öron, kryddat med 
en utstrålning och look av 
toppklass! 

 1,5 årig fertil hane n 23 
 Ägare: Malin Pajunen (3112)  

 



 # 2 Bästa skogisuttryck
 

En väldigt ung kille med 
lovande linjer och ett helt 
suveränt skogisuttryck! 

 9 månader kastrerad hane, 
n 03 24. 
Ägare: Pernilla 
Winterskiöld (1175) 

 



# 1 Bästa skogisuttryck
 

Kattvärldens svar på Mona 
Lisa! En honkatt vars 
färgteckning lämnar 
hennes ögon ”nakna”, utan 
stöd och hjälp av eyeliners, 
och vilka ögon hon har! En 
perfekt skapelse, och jag är 
helt såld! 

  1,5 år fertil hona ds 03 22. 
Ägare: Ewa Jansson (702) 

 


