
Hei, alle. 

 

Her kommer viktig info om MyCats - Min Katt - fra NRRs supportgruppe: 

 

Vi er i gang med å gå over til det nye programmet MinKatt. Det vil si at hele stamboken er 

overført fra det gamle stambokføringsprogrammet til det nye, og alle NRR-registrerte katter 

ligger nå åpent, så alle kan se.  

 

Det de fleste venter på nå er å kunne bruke det nye programmet til utstillinger, og det kommer 

om ikke så lenge. Men for at vi skal komme i gang med det, er det noen viktige ting som må 

på plass:  

1. Alle utstillingskatter må ha rett eier!  

2. Alle utstillingskatter må ha registrert microchip!  

3. Alle cert tatt i utlandet må være registrert!  

 

Punkt 1 om rett eier - Det er kun den som er registrert som eier som kan melde på katten til 

utstilling. Den som melder på, får opp en liste over hvilke katter han/hun eier og kan melde 

på, og står ikke katten der, går det ikke å melde på. Det er derfor veldig viktig at dere sjekker i 

programmet at dere står som eier av riktige katter.  

 

Punkt 2. Alle vet at utstillingskatter må være ID-merket for å kunne stilles ut. Dere vet også at 

alle kattunger (utstilling eller ikke) skal være ID-merket før de er 4 måneder. Dere må sjekke 

hver eneste katt dere har på listen i programmet og se om microchip-nummeret er registrert.  

 

Punkt 3 Programmet teller cert og registrerer tittel når nok cert er registrert. Alle norske 

utstillinger i Norge i 2017 er eller blir lagt inn i programmet med resultater. Norske resultater 

fra SWS i Trondheim blir også lagt inn. Men alle andre cert tatt utenfor Norge, må sendes inn. 

Dere skal ikke vente på nok cert til neste tittel. Alle utenlandscert som ikke har blitt sendt inn, 

må registreres! Ellers teller programmet feil!  

Alt kan sendes til support@nrr.no 

 

I veiledningene dere har fått, er det oppgitt også andre måter å sende inn på, bla direkte til 

MinKatt. Dessverre er det for tiden en teknisk feil der, så vedlegg kommer ofte ikke frem, 

selv om det ser ut som det er sendt hos dere. Vi jobber med å finne ut av det. Men for å slippe 

mailer frem og tilbake - send alle vedlegg til support@nrr.no.  

 

Vi er en arbeidsgruppe som tar i mot alle innsendelser, og vi registrerer endringer så fort det 

lar seg gjøre. Det kommer inn veldig mye, så det kan gå en dag eller to før dere ser i 

programmet at ting er rettet. Men bare fortsett å sende inn! Det er jo i alles interesse å få 

programmet i full virksomhet så snart som mulig :)  

 

Til sist - det er fortsatt en del oversettelser som ikke har blitt implementert. MinKatt er et 

kjempestort program, og ting tar tid. Men det blir veldig bra til slutt :)  

 

For arbeidsgruppen for MinKatt 

 

Med vennlig hilsen 

Else Bjerke Westre 

Smaalenene Katteklubb 
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