
Gratulerer med godkjent stamnavn i FIFe – og NRR! 
 

Stamnavn betyr at du nå har et oppdretternavn som gis til alle de kattene du avler frem (oppdretter). 

 

Hvordan stamnavnet brukes er regulert i Oppdretts- og registreringsreglementet (OR) § 5.2.4, jf. 

også §§ 4.2 E, 5.2.3 og 5.2.5 under Tillegg for NRR. Les disse paragrafene  nøye når du skal 

navnsette kullungene. 

 

Første gang en hannkatt resp. hunnkatt brukes i avl, skal det følge med en rettkjent kopi av en 

signert helseattest (se OR § 4.2E pkt. 6) fra veterinær der alle data om katten er oppført:  

Skjema finner du her: http://www.nrr.no/skjema/2015/Helseattest.docx 

 

Disse helsemessige forholdene er beskrevet i OR § 3.6, jf. 13  Appendiks II. For testikkelstatus, se 

også § 3.2.  Ellers er hele kap. 3 i OR en beskrivelse av gjeldende avlsregler enhver oppdretter må 

kjenne godt.  

Hele OR finner du her: http://www.nrr.no/Lover/2016/FIFe_OR_2016.doc 

 

For katter der det kreves spesielle attester, f.eks DNA-tester for HCM  eller GM, må disse 

foreligge bekreftet gjennomført fra veterinær når det sendes inn stamtavlerekvisisjoner. Du må som 

oppdretter selv vite hva som gjelder for din rase. 
 

Bruker du en hannkatt som ikke er NRR-registrert, må du legge ved kopier av stamtavlen og 

forvisse deg om at alle attester1 osv. er i orden slik som for norskregistrerte katter, og legge disse ved. 

Når du låner en hannkatt, må du alltid i god tid før paring ha forsikret deg om at du har fått alle 

dokumentene som viser at alt er i orden. 

 

Helseattestene m.m. skal legges ved paringsbeviset og stamtavlerekvisisjonen som ligger som eget 

skjema på NRRs side: http://www.nrr.no/skjema/2015/parring_stamtavlerek.docx 

 

Helseattestene og signert paringsbevis (hannkatteier) og signert stamtavlerekvisisjon 

(oppdretter) m.m. sendes inn i to eksemplarer til klubbens sekretær (se styreoversikten på vår 

hjemmeside) sammen med to eksemplarer av kvittering som viser at rekvisisjonene, dvs. stamtavlene, 

er betalt. Dette gjøres før kullet har fylt 3 måneder. 

Før du sender inn disse dokumentene må du forvisse deg om at alle papirene er der, og at de er 

korrekt utfylt.  

 

NB! Ved innføring av nytt datasystem vil muligens sekretæren falle ut som mellomledd. Da 

besørger du alt selv i datasystemet. Dette blir det i så fall informert om. Men dokumentasjonskravene 

vil bestå, og klubbsekretæren vil alltid være til stede for å bistå deg og gi deg den hjelpen du trenger.  

 

Partene må skriftlig (jf. OR § 2.3.1) ha blitt enige om prisen for «lån» av hannkatt. Det kan f.eks. 

være et bestemt beløp, eller en kombinasjon av et pengebeløp og f.eks. en kattunge i kullet – eller noe 

annet. Det er vanlig å avtale at man får et visst antall omparinger om hunnkatten ikke tar seg.  

Er kattunger solgt (se krav i OR 2.3.3), føres de nye eierne inn på rekvisisjonen. Det normale er at 

alle stamtavlene sendes oppdretter som videresender til de nye eierne. Men det kan avtales at NRR 

sender til ny eier dersom f.eks. særlige forhold tilsier at det er best. Ekstrakostnader dekkes da av 

oppdretter i forhold til NRR. 

 

Det vises ellers til Smaalenene Katteklubbs hjemmeside der det er fyldig info til oppdrettere: 

http://smaalenene-kk.no/ 

 

Lurer du på noe, kontakt klubben! Lykke til! 

                                                           
1 For katter som ikke er registrert i et FIFe-forbund gjelder ikke kravet om chipnummer (OR §3.4) 
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