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Katteutstilling. Hva bør jeg vite? 

 
Arrangørklubbene sender ut en innbydelse med all nødvendig informasjon, som tid og sted, 

hvilke dommere som skal dømme, påmeldingsavgiften, kontonummer osv. Innbydelsen legges 

også ut på klubbens egen hjemmeside, og på forbundets (NRR) hjemmeside. Les den godt. 

 

Påmelding online: I dag meldes kattene på online. Hvert enkelt medlem må få et brukernavn 

(i ett ord) og et passord (i ett ord) av systemadministrator. Den mailadressen du bruker når 

du melder deg på systemet første gang, er den du får bekreftelser (utstillerkort) tilsendt til når 

påmeldingen godkjennes. Skifter du mailadresse, må du få endret den du opprinnelig har 

oppgitt. Hvis ikke, sendes utstillerkortet til gammel mailadresse. 

 

Stamtavle: En katt som eies av en person som er medlem i en norsk katteklubb, f.eks. 

Smaalenene Katteklubb, skal være registrert i Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) 

og ha en stamtavle utstedt av NRR når den meldes på til utstilling. 

 

Midlertidig registreringsbevis: Hvis en katt av ulike grunner ikke har fått/ikke vil få en 

stamtavle før utstillingen den er påmeldt til, meldes den på som «Under registrering» 

forutsatt at den er det. Den er «Under registrering» når alle nødvendige 

registreringdokumenter (evt. omregistreringsdokumenter ved import av katt) er sendt inn til 

NRR via egen klubb. Før utstillingen må du da via Smaalenene Katteklubbs sekretær sørge 

for å be om et «Midlertidig registreringsbevis» fra NRR. Dette skal da fremvises i 

veterinærkontrollen ved ankomst til utstilling. 

 

Det ligger tydelige instruksjonstekster på hjemmesiden vår – og på NRRs hjemmeside. Kf. 

Også Utstillingsreglementet. Spør klubben om du er i tvil. 

Kort innledning om øvrige forhold 

Dommerne pleier å si at det er en skjønnhetskonkurranse. Hver katt bedømmes i forhold til en 

vedtatt standard for sin rase. Deretter vurderes kattene innbyrdes  - og da kommer skjønnheten inn i 

bildet for alvor. Men også temperament, sjarm og karisma vil kunne spille en rolle i en 

helhetsvurdering.  

 

Det er omtrent 40 godkjente katteraser i FIFe.  Det er sjelden så mange raser på en norsk utstilling, 

men svært mange av dem vil være representert på en litt større utstilling.  

 

Kattene konkurrerer innenfor den kategori, rase, farge og klasse de tilhører. I tillegg er det også en 

egen huskatt-klasse. Mer om dette nedenfor.  

Kattene sitter i bur i utstillingshallen slik at besøkende og andre utstillere kan se dem. 

 

Hver dommer sitter ved et dommerbord sammen med minst én assistent foran en rad med 

dommerbur. I burene sitter kattene som konkurrerer mot hverandre og skal opp til bedømmelse i tur og 

orden. Dommeren har på forhånd satt opp en synlig oversikt over hvilke katter som skal bedømmes, 
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og i hvilken rekkefølge. Følg godt med, så du vet når din katt skal opp. 

 

Som utstiller bringer du selv katten opp til dommerbordet der en assistent overtar den. Vær rask, så 

det ikke oppstår dødtid. Har du flere katter – som attpåtil skal dømmes av forskjellige dommere – bør 

du kanskje alliere deg med noen hjelpere. 

Dommerne skriver ned sine kommentarer og vurderingen på bedømmelsessedlene (dommersedlene). 

De fleste dommerne snakker gjerne til publikum om kattene og forklarer hva som er bra eller mindre 

bra med hver katt. For utstillerne og publikum er det ikke tillatt å kommunisere med dommeren. 

Bedømmelsessedlene bringes så til sekretariatet for resultatregistrering. Deretter går bed.sedlene til 

premiesekretariatet der utstillerne henter dem og så henger dem opp på burene sine. Utstilleren 

får/kjøper også kokardene sine i premiesekretariatet når bedømmelsene hentes.  

 

En markeds- og møteplass 
I tillegg er en utstilling – et Show – en markeds- og møteplass for ulike aktører: Det selges katter, man 

kan få øye på noen interessante avlshanner og avtale nærmere med eierne, man kan utveksle idéer og 

tanker og erfaringer med andre – og bite negler og være glade og skuffet sammen Man kan bli kjent 

med nye katteeiere og ha hyggelige stunder rundt kafeteriabordet med gamle kjenninger.  

 

Dette er også et arrangement der NRRs hovedsponsor og delsponsorer få promotert seg selv og 

produktene sine i standene sine, og der private og andre kan fremby sine varer, og på den den måten 

bidra til et fargerikt og levende miljø i hallen. 

 

I. Hva skjer på en utstilling1 før bedømmelsen begynner? 

 
1) Innsjekking av katten – få/kjøpe katalog 

Det første stedet du møter på er innsjekkingsbordet der katten din blir registrert som 

tilstedeværende. Der får du et veterinærkort med kattens burnummer. (Ett kort for hver katt.) 

Der får du også katalogen dersom den har inngått i påmeldingsavgiften. Hvis den ikke inngår i 

påmeldingsavgiften får du kjøpt den. Katalogen er nyttig å ha: Der får du alle nødvendige 

opplysninger om hver enkelt katt, og du ser hvem som er dine primærkonkurrenter, og mye, 

mye mer.  

Og så er det én viktig ting du må gjøre når du har fått katalogen: Sjekke at alle 

opplysningene om katten(e) din(e) stemmer! Du er selv ansvarlig for dette (se 

Utstillingsreglementet (UR) § 1.15 i NRRs tillegg). Dette skulle du også ha sjekket da du 

mottok utstillerkortene, og informert arrangøren om evt. feil. Når du melder på online i Norge, 

er alt det som står i katalogen akkurat slik du har meldt på. På utstillinger der det ikke meldes 

på online, kan mottaker ha gjort feil. Så sjekk derfor alltid katalogførte opplysninger! 

 

Har du ikke forhåndsbetalt for katten din, eller du har betalt for lite, betaler du det du skylder 

ved registreringsbordet. Da må du ofte betale et tilleggsgebyr (se invitasjonen).Det er ikke 

sikkert du kommer med om du ikke har betalt før fristen går ut.  

 

Alle katter og utstillere må registreres begge dagene. Blir du og katten din ikke registrert, 

oppføres katten som Absent, altså fraværende, og den vil ikke bli bedømt om denne tabben 

ikke oppdages i tide. 

 

2) Veterinærkontroll 

Etter innsjekkingen går du videre til veterinærkontrollen. Da skal det også forevises 

nødvendige papirer, som utstillerkort/veterinærkort, stamtavle evt. et midlertidig 

registreringsbevis), vaksinasjonsattest m.m. Sett deg inn i hvilke dokumenter du må ha med 

                                                           
1 Merk: Rekkefølgen innsjekking - veterinærkontroll kan foregå i motsatt rekkefølge. Utstillerkort mottatt på 

online kan da også brukes som veterinærkort. 

http://media.wix.com/ugd/689bc2_892327847aec4e7aaf344ec709a78109.pdf
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deg. Det vil kunne være noe ulikt for den enkelte utstiller både i forhold til katten og i forhold 

til det landet der utstillingen finner sted. Utenfor Norge og Sverige er f.eks. rabiesvaksinasjon 

påkrevd. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du har alle nødvendige vaksinasjoner m.m. i 

orden når du bringer katten ut av Norge – og tilbake igjen. Kf. F.eks. med Mattilsynets 

hjemmeside.  

 

Merk at ved to-sertifikat-utstillinger (ett sert. lørdag og ett søndag) er det bare nødvendig å gå 

igjennom veterinærkontrollen lørdag for de kattene som er der begge dagene. Søndag 

veterinærkontrolleres bare de kattene som kun stilles den dagen. Men alle må sjekke inn 

kattene sine og registrere dem. 

 

3) Burnummerlapper 
Hvis det er noen form for fri burplassering (se neste punkt) må du etter veterinærkontrollen 

gå til et bord med burnummerlapper og skrive kattens nummer på lappen som henges opp på 

buret. Katten har samme nummer begge dagene på en norsk utstilling med online påmelding. 

På andre utstillinger er det ikke nødvendigvis slik. 

 

4) Plassere katten i buret sitt 
Deretter setter du katten inn i et anvist bur, eller i et bur du selv velger i en rad der din rase 

skal være (delvis fri burplassering). På noen utstillinger er det også helt fri burplassering, 

dvs. at du plasserer katten akkurat i det buret du vil ha. Forviss deg på forhånd om hvilken 

burplasseringsordning arrangøren har. 

Før katten plasseres i buret, sørger du for å sette opp burpynten og diverse rekvisitter som mat- 

og vannskål, tissefat og en lun hule o.l.  

 

5) Om du lurer på noe 

eller skal informere arrangøren om noe o.l., oppsøker du sekretariatet og tar opp saken der. 

 

 

II. Utstilling – en konkurransearena 

 

1) De forskjellige rasene deles pr. i dag inn i disse fire utstillingskategoriene: 
 

Kategori 1 består per av følgende katter: Perser (PER) og Exotic (EXO), Ragdoll (RAG), 

Hellig Birma (SBI) og Tyrkisk Van (TUV) 

Kategori 2 består av følgende semi-langhårskatter: American Curl (ACL/ACS)2, LaPerm 

(LPL/LPS), Maine Coon (MCO), Neva Masquerade (NEM), Norsk Skogkatt NFO), 

Sibirkatten (SIB), Tyrkisk Angora (TUA), Selkirk (SRL/SRS)*3  

 

Kategori 3 består av følgende katter: Bengal (BEN), Britisk Korthår (BSH), Britisk Langhår 

(BLH)*, Burma, Chartreux (CHA), Cymric (CYM), Europé, Kurilsk Bobtail (KBL/KBS), 

Korat (KOR), Manx (MAN), Egyptisk Mau (MAU), Ocikatt (OCI), Singapura (SIN), 

Snowshoe (SNO), Sokoke (SOK).     

Kategori 4 består av de mer klassiske «orientalske» rasene i tillegg til en rekke raser overført 

fra tidligere kategori III. Følgende katter omfattes: - Abyssine (ABY), Balineser (BAL), 

Cornish Rex (CRX), Devon Rex (DRX), Don Sphynx (DSP), German Rex (GRX), Japansk 

Bobtail (JBT), Orientalsk Langhår og Korthår (OLH/OSH), Russian Blue (RUS), Siameser 

(SIA), Somali (SOM), Sphynx (SPH), Thai (THA)*. 

                                                           
2 Når det oppgis to koder i parentesen, er det tale om en langhårs-variant og en korthårs-variant. 
3 *Endelig godkjent pr. 01.10.2017 
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Innenfor hver rase deles kattene opp i farger eller fargegrupper innenfor utstillingsklassene 

dersom rasen finnes i flere farger. Korat og Russian Blue deles ikke opp i farger siden alle 

disse kattene er blå.  Raser som Maine Coon, Norsk Skogkatt og Rex m.fl. deles inn i 

fargegrupper, der ulike farger er i samme gruppe. Dette innebærer at det er vanskeligere å få 

sertifikat fordi det normalt er flere om beinet. Se IV b nedenfor. 

 

I tillegg har vi den gode, gamle huskatten. Den utgjør en egen konkurransegruppe i klasse 

14.  

Huskattene deles opp i langhår og korthår. Det skilles mellom hanner og hunner, men det er 

ikke aldersoppdeling. Alle huskatter som har fylt 10 måneder skal være kastrert (sterilisert). 

Rasekattene – som skal være chippet ved fylte 10 måneder – konkurrerer i følgende 12 

klasser vedtatt av FIFe: 

2) FIFe’s obligatoriske konkurranseklasser 

 

FIFe-bestemte klasser for ukastrerte katter: 9, 7,5, 3,1: Oddetall 

FIFe-bestemte klasser for ukastrerte katter: 10, 8, 6, 4, 2: Partall 

FIFe-bestemte klasser for katter under 10 md: 11 og 12 

Klasse Navn på klassen Kvalifikasjon Tittel som kan oppnås 

1 Supreme Grand Internasjonal Premierklasse  HP - 

2 Supreme Grand Internasjonal Championklasse HP - 

3 Grand Internasjonal Championklasse CACS Supreme Champion (SC) 

4 Grand Internasjonal Premierklasse CACP Supreme Premier (SP) 

5 Internasjonal Championklassen CAGCIB Grand Internasjonal 

Champion (GIC) 

6 Internasjonal Premierklassen CAGPIB Grand Internasjonal Premier 

(GIP) 

7 Internasjonal Championklasse CACIB Internasjonal Champion (IC) 

8 Internasjonal Premierklasse CAPIB Internasjonal Premier (IP) 

9 Åpen klasse4 CAC Champion (CH) 

10 Premierklassen  CAP Premier (PR) 

11 7-105 md - Ungdyrklassen EX - 

12 4-76 md -Kattungeklassen EX - 

I tillegg kan katter i alle disse klassene vinne BIV (best i farge- eller -gruppevariant), bli nominert til 

bestepanelet – og der vinne en BIS-tittel (Best in Show). 

 

Andre FIFe-bestemte klasser: 13a, 13b, 13c – og Huskattklassen. Alle opplysningene om klassene 

finner man i FIFe’s Utstillingsreglement (UR) med NRRs Tillegg i Kapittel 4 og 5 

 

Dessuten fins noen nasjonale klasser: Senior- og Veteranklasse (15 a og b) , Avlsklasse (kl. 16), 

Oppdrettsklasse (kl. 17) og Kullklasse (kl. 18). SE UR § 5.6 – Tillegg for NRR. 

3) Bedømmelsen og konkurransene 
 

Hver katt er definert i forhold til en s.k. EMS-kode: Der angis rase- og farge og en rekke andre 

karakteristika: ACL n 72 (rase, farge, øretype), PER ns 62 (rase, farge, øyefarge) , MAN f 03 

22 52 (rase, farge/mønster, halelengde). EMS-kodene: Se her.  Forenklet her. 

                                                           
4 Må ha fylt 10 md. Det samme gjelder for klasse 10. 
5 Må ha fylt 7 md, men ikke 10. 
6 Må ha fylt 4 md, men ikke 7. 

http://media.wix.com/ugd/689bc2_8147ddcc7e4e4aa8b8231ba8c817919f.pdf
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_ems.php#11
http://www.nrr.no/ems-koder
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Grunnbedømmelsen 
Hver katt deltar i den klassen den er kvalifisert for. Hver av klassene 1-12 deles opp i hann og 

hunn. 

Hver dommer får katter av bestemte raser og fargegrupper til bedømming. Dommeren 

bedømmer kattene i en kategori innenfor de ulike fargene og klassene. Nå deles det ut 

sertifikater7 som kvalifiserer til titler. Dette er grunnbedømmingen.  

 

Best i variant (BIV) 
Når dommeren har bedømt alle kattene i en farge/fargegruppe velger han den beste voksne, 

beste kastrat, beste ungdyr og beste kattunge - hvis mulig. Vinnerne her blir BIV, Best i 

variant.  Det må være minst 3 katter av denne fargen innenfor fargegruppen uavhengig av 

kjønn. Men kastrerte og ukastrerte konkurrerer aldri mot hverandre i klassene 1-10. Voksne, 

ungdyr og kattunger kan slås sammen. Vinneren må ha blitt vurdert til 95 poeng. Se UR § 4.8 

 
Nominering til panel – og valg av Best in Show i hver kategori 
Dommeren har ofte flere raser i samme kategori til bedømmelse, og/eller flere 

farger/fargegrupper i samme rase. Når han/hun har bedømt alle sine katter, sammenligner han 

de beste kattene sine fra samme kategori og nominerer sine bestekatter innenfor kategorien. 

Dette er Dommerens Bestekatter. Dommeren kan nominere en voksen hann og hunn, en 

kastrat hann og hunn, ett ungdyr og én kattunge innenfor hver enkelt kategori. Disse kattene 

skal senere kategorivis opp i panel til besteuttagningen: Der vurderes de av de andre 

dommerne i panelet. Deres bestekatter er også til stede. Når alle dommerne er ferdige med 

sine vurderinger av hver enkelt katt, avgir hver dommer en stemme på den katten han/hun 

mener er best. Den som får flest stemmer har vunnet tittelen Best in Show. I den offisielle 

konkurransen konkurrerer voksne mot voksne, kastrater mot kastrater, ungdyr mot ungdyr og 

kattunger mot kattunger i hver kategori.  

Det kan også iverksettes en uoffisiell konnkurranse: Hvilken voksen katt er best, hannen eller 

hunnen? Vinneren her kan igjen settes opp mot den beste katten i kl. 11-12. Da får man en 

Best of  the Best. 

 

Huskattkonkurransen avgjøres også i panel. Der angir FIFe noen ulike modeller. I Norge 

presenteres dommerens beste hann og beste hunn i henholdsvis Langhår (LH) og Korthår 

(KH) for panelet. Vinneren av hannen og hunnen i hver av de to gruppene LH og KH blir Best 

in Show huskatt. (Se UR § 4.9.3.) 

III. Sertifikater  
Det man først og fremst vil være opptatt av, er å få sertifikatet (EX1 i kl. 11-12). Oppnår man 

BIV og/eller NOM/BIS, er det en bonus som er de færreste forunt. For katter i kl. 1 og 2 som 

har nådd toppen, og ikke kan vinne noe sertifikat, vil målet ofte være en av bonus-titlene. 

 

Man må sette seg inn i de formelle kravene som gjelder for sertifikatene: Antall sertifikat 

som gir tittel, antall ulike dommere som må ha bedømt katten – og antall utstillingsland som 

kreves for at den enkelte tittel skal være gyldig. For norske utstillere vil det ikke være 

nødvendig med mer enn to land for en tittel, og det vil uansett aldri være krav om mer enn tre 

land for noen utstiller innenfor FIFe. Merk også at de to høyeste titlene har to alternative 

måter å oppnå tittelen på. 

 

Kontrasignatur 
Alle titler stiller krav om at et visst antall dommere skal ha gitt sertifikat til en katt. Dersom 

man ser at katten får en dommer som allerede har dømt den nok ganger, må man melde fra til 

sekretariatet og be om at en annen tjenestegjørende dommer kontrasignerer 

bedømmelsesseddelen om den får sertifikat. Det er viktig at man selv følger opp dette og 

                                                           
7 Ikke i klassene 1, 2, 11 og 12. 

http://www.nrr.no/Lover/2015/FIFe_UR_2015_1.pdf


Smaalenene Katteklubb informerer – Hva er en katteutstilling? 
 

6 
 

påser at en annen dommer blir kontaktet for evt. å kontrasignere. Når kontrasignering 

foreligger, er sertifikatet å anse som gitt av en annen dommer enn den som opprinnelig dømte 

katten. 

 

IV.     Diverse opplysninger 

 
a) Andre nasjonale konkurranser: 

 

For veteranklassene og kullklassen kårer dommeren normalt selv vinneren uten å gå om 

panel.  

 

Når det gjelder avl- og oppdrett avgjøres resultatene av den poengsum det enkelte avkom av 

en avlshann/-hunn har oppnådd på bakgrunn av sine resultater: Hvert resultat representerer en 

poengsum. Et oppdrett får poeng på samme måte ut fra resultatene til oppdrettets katter på 

utstillingen (oppdrettets katter: Katter som oppdretteren har avlet og som derfor bærer 

oppdretterens stamnavn). SE UR § 5.6 – Tillegg for NRR. Der finner du også en poengtabell. 

 

b) Farger og fargegrupper 
Sertifikat og BIV deles ut innenfor farger eller fargegrupper. (Se om BIV ovenfor, II, 

3.) 

 

Farger: Innenfor de fleste raser har en godkjent farge sertifikatstatus – og BIV-status. 

En sort perser, britisk korthår, orientaler osv. konkurrerer mot andre i sin rase med 

samme farge i samme klasse om et sertifikat – og evt. om en BIV-tittel på tvers av 

klasser og kjønn. 

Det samme gjør blå persere, briter osv. 

 

Fargegruppe: Her er flere farger slått sammen. Dette gjelder store raser som norsk 

skogkatt og maine coon, rex-kattene m.fl. 

 

Hos maine coon er f.eks. sorte og blå katter slått sammen i én fargegruppe. Det betyr 

at sorte og blå katter konkurrerer mot hverandre om samme sertifikat – og BIV-tittel. 

Hos skogkatten kommer det her inn enda en farge, nemlig amber og lys amber (men 

den er ikke særlig utbredt). 

 

Har du en katt som er delt opp i fargegrupper, må du sette deg inn i disse gruppene. 

Når du melder på til utstilling, er det systemet som plasserer katten i riktig gruppe ut 

fra rasen og fargen – EMS-koden – utstilleren oppgir. 

 

Fargebenevnelser: Sort (svart) kan i noen sammenhenger kalles brun: Bruntabby istf 

sorttabby, brunmasket istf. sortmasket. En tilsvarende abyssiner kalles viltfarget. En 

sortskilpadde vil oftest benevnes som skilpadde mens en blå skilpadde-variant heter 

blåskilpadde. Man får først og fremst sette seg inn det som gjelder egne katter. 

 

c) Årets Katt 
Dette er en konkurranse der resultatet til slutt avgjøres av den poengsummen en katt 

har oppnådd på bakgrunn av sine resultater på de enkelte utstillinger. 

Inngangsbilletten er NOM og BIS. Utregningsreglene i Årets-Katt-konkurranser: Se  

Her. 

 

d) Røyking forbudt.  Avslått mobiltelefon ved dommerbordene 
Det er ikke tillatt å røyke innendørs. Norske – og lokale – regler gjelder. Gå til anviste 

plasser utendørs. 

 

Påse at mobiltelefonen er avslått når du står ved dommerbordet eller bivåner 

https://www.nrr.no/arets-katt
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besteuttagningen.  

 

e) Forlate utstillingen før den er slutt 

Hvis du har en vektig grunn for å forlate utstillingen før den er slutt, skal du søke 

utstillingsarrangøren om tillatelse. 

 

 

Til slutt bare dette:  

Sett deg inn i regelverket som gjelder utstilling. Du finner henvisninger i dette dokumentet, og det 

ligger også henvisninger på hjemmesiden vår til det meste du trenger å vite. Lurer du på noe (etter å ha 

lest f.eks. denne informasjonen), ikke nøl med å kontakte klubben! 

 

Lykke til! 

 

NRRs lover og regler: Se her 

FIFe’s offisielle versjoner: Se her 

https://www.nrr.no/lover-og-regler
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php

