
MyCats  -  Smaalenene Kattteklubb 

 

 

Mail sendt til klubbmedlemmene 19.05.2017: 

 

 

Vi viser til tidligere utsendt mail om sjekking av opplysninger i MyCats (Min Katt), NRRs 

nye registreringsprogram, og regner med at dere nå er godt i gang med dette.  Hvis det er noe 

som er vanskelig å forstå, eller dere ikke får til, send mail til support@nrr.no , der NRRs 

ekspertgruppe vil svare på spørsmålene. 

 

Husk at Veiledningene som ble sendt som vedlegg til hver enkelt av dere for et par dager 

siden, må følges nøyaktig slik de er skrevet, dette er veldig viktig. Ikke bry deg om 

menyknapper som det ikke sies noe om - det kommer senere. 

 

Eierskifte 

Hvis katter som står på listen din er solgt og har ny eier, skal du som oppdretter fylle ut 

eierskifteskjemaet 

https://media.wix.com/ugd/689bc2_d922421ab0d0419caa8137afa9de0d18.pdf og laste det inn 

under fanen Endringsforespørsler. 

 

Hvis du har videresolgt en katt som du ikke selv har oppdrettet, og dette ikke er registrert, må 

du finne fram kjøpekontrakten hvor opplysninger om ny eier står, og din signatur (som selger) 

på toppen av side 2. Denne siden lastes inn under fanen Endringsforespørsler.  

 

Eierskifte må alltid dokumenteres med et vedlegg. Det holder ikke å si at dette er sendt inn 

før. Det er poenget med denne oppryddingen - at det du ser mangler, må sendes inn, evt.  på 

nytt, og rettes opp i. 

 

---------- 

 

Det er ikke sagt noe i de veiledningene som er sendt ut til nå om innsendelse av 

microchipnummer eller innsendelse av titler.  

Alle endringsforespørsler som har kommet inn fra medlemmer direkte i MyCats (Min Katt) til 

nå, vil bli avvist pga manglende dokumentasjon eller andre feil. 

 

Opplæringen er lagt opp trinnvis, og nå jobbes det med å få selve grunnlaget, kattene, inn i 

systemet med korrekte data. Det vil i løpet av kort tid komme flere opplæringsmoduler, der 

andre funksjoner i programmet tas i bruk.  

Bruk support@nrr.no til spørsmål og/eller andre ting. Ekspertgruppen i NRR vil gi svar. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Else Bjerke Westre 

Smaalenene Katteklubb 
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