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Oppdretter–info til medlemmer av Smaalenene Katteklubb 

 
I. For dem som ikke har stamnavn 

 

1. Den som vil være oppdretter i NRR, må ha et stamnavn.  

2. Send søknad om stamnavn til klubbens sekretariat: Det er Reidun Svenssen som skal ha 

søknaden. Se styreoversikten for info om adr. og tlf.: www.smaalenene-kk.no  Send søknaden 

innen 10. i måneden. Se neste punkt med søknadsskjema. NB! Se også punkt 6 nedenfor! 

3. Søknaden skrives på eget skjema for søknad om stamnavn. Sett opp minst tre alternativ i 

prioritert rekkefølge. NB! Se også punkt 6 nedenfor! 

4. Forviss deg om at du ikke velger navn som allerede er registrert, eller som kan forveksles med 

et stamnavn som allerede er i bruk. Oversikt her (listen er lang, så det kan ta litt tid før du får 

den opp). Ta kontakt med klubben om du lurer på noe. 
5. I FIFe’s Oppdretts- og registreringsreglement (OR) – med NRRs tillegg – er reglene om 

stamnavn å finne i kap. 5.2. NB! Ved henvisning til OR kommer man til dokumentets 

begynnelse, ikke til anvist paragraf. Blad nedover til du finner paragrafen.   

6. Stamnavnsøknad: Det vil fra slutten av 2017 sannsynligvis være slik at du søker om 

stamnavn gjennom NRRs dataprogram MinKatt (MyCats) uten å gå om klubbsekretæren. Da 

følger du anvisningene der. Informasjonsmodulene fra NRR til klubbene og alle 

medlemmene ligger på Smaalenene Katteklubbs hjemmeside – på åpningssiden i høyre 

spalte. Klubben vil være behjelpelig ved behov. Ikke nøl med å ta kontakt! 

 

II. Å få kull – uansett hvor erfaren du er 

 

Dersom du ikke har hannkatt selv, må du ut på markedet og finne en. Det koster selvsagt å 

få bruke en annens avlskatt. Her er det mange fallgruver. Er du ny og uerfaren, kan du lett bli 

lurt. Avtaler du å bruke en annens hannkatt, påse at den har de nødvendige vaksiner m.m., at 

alt vedr. helse og stamtavleforhold er i orden. Forhør deg også hos egen klubb. Få bekreftet at 

hannkatteieren er medlem av en klubb. Best at hannkatteierens klubb bekrefter det. Det samme 

anbefales dersom du låner ut en hannkatt til en hunnkatteier. Påse at alt er i orden. 

Tilsvarende gjelder når du skal kjøpe en katt. Det er mange rare kontrakter ute og går. Ta 

kontakt med klubben din, og forviss deg om at du ikke kan komme til å gjør noe du vil angre 

på. Kjøp aldri en katt dersom selger fortsatt vil være med og eie den gjennom restriksjoner og 

påbud! Selv om det er ulovlig, skaper det problemer. Det samme gjelder om du leier en 

avlshann. Du – og ingen andre – bestemmer over ditt oppdrett og dine kattunger. 

 

Merk også følgende bestemmelse i OR § 3.2: «En avlshann eiet av et individuelt medlem av 
et FIFe-forbund, kan ikke brukes til paringer som resulterer i uregistrerte avkom, dvs. til 
paringer der kattungene ikke vil få en offisiell stamtavle fra et  FIFe-forbund eller et forbund 
utenfor FIFe.» 
 

Merk deg også det som står om bruk av hunnkatter i OR § 3.3.  

 

Skriftlighet 
Sørg for at du og hannkatteier er enige om hva det skal koste å bruke hannen samt andre 

forhold/detaljer. Signer et skriftlig avtaledokument der det fremgår hva dere er blitt enige om, 

og at du har betalt det dere har avtalt å betale. FIFe krever skriftlighet: SE OR 2.3.1 med 

NRRs tillegg. 

 

Dokumenter/opplysninger som skal sendes inn samlet til NRR1 via klubbsekretæren: 

                                                           
1 Merk følgende: Når NRRs dataprogram MinKatt er tatt i bruk, sannsynligvis mot slutten av 2017, skal alle 
opplysningene inn til NRR via MinKatt. Dette skal du gjøre selv. Sett deg inn i informasjonen du har fått. Den 
ligger også på vår hjemmeside, åpningssiden i høyre spalte. 

http://www.nrr.no/copy-of-mal-26
http://www.smaalenene-kk.no/
http://media.wix.com/ugd/689bc2_cb54ba239f114696a6a38d3b590e2ef2.pdf
http://www.nrr.no/copy-of-mal-22
https://www.nrr.no/stamnavliste
http://media.wix.com/ugd/689bc2_3872fcbdd75641298cc1d8fe81626964.pdf
https://katt.nrr.no/kirjaudu.aspx
http://media.wix.com/ugd/689bc2_5bfb0edbff1f42e2bed2d65c359c43aa.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_cb0fca418802497e9289d67eb2a76445.pdf


Smaalenene Katteklubbs medlemsinfo Info til oppdrettere  
 

2 
 

1. Paringsbevis/stamtavlerekvisisjon (samme dokument) 

2. Helseattest(er)   

3. Kvittering (OR pkt. 4.2D)  for betalte stamtavler   

(NRRs kontonummer: 1638 05 23632) 

NB! 2 – to – eksemplarer av hvert dokument (gjelder ikke når MinKatt tas i bruk). 

 

I tillegg skal hver katt som brukes i avl være chippet (eller øretatovert). 

 

Ta alltid kopi til deg selv av hvert dokument som sendes inn til klubbsekretæren. 

 

Normalt skal du få stamtavlene en uke eller to etter at klubben har sendt inn papirene for 

registrering i NRR. Spesielle omstendigheter kan forsinke prosessen, men ikke vesentlig. I 

sommerferien må man selvsagt ta høyde for visse «forsinkelser». 

 

Nedenfor står det nærmere opplysninger om det enkelte dokument2 forsendelsen skal 

inneholde: 

 

Paringsbevis/stamtavlerekvisisjon. Innsendingsfrist. 
Når kullet er født, skal kattungene registreres i ditt navn – og ditt stamnavn. Dette skal som en 

hovedregel gjøres før kullet har fylt 33 – tre – måneder. Det gjøres på eget skjema – 

paringsbevis/stamtavlerekvisisjon –  som skal fylles ut i to eksemplarer og sendes til klubbens 

sekretariat4. Skjemaet skal være undertegnet av deg som hunnkatteier, og av hannkatteieren. 

Eier du også hannkatten, signerer du begge steder selv. 

 

Helseattest 
Påse at både hannkatt og hunnkatt har en godkjent helseattest som ikke er eldre enn 6 måneder 

eller som er utstedt etter at kattene har fylt 10 måneder når de brukes i avl. Dette gjelder første 

gang en katt produserer avkom. Vær særlig oppmerksom på følgende:  

- En avlskatt skal ikke ha navlebrokk   

- En avlskatt skal ikke ha hjertefeil.  

- En avlskatt skal ikke være døv; særlig aktuelt for hvite katter.  

- En hannkatt skal ha to normale og normalt beliggende testikler. 

Disse punktene skal fremgå av helseattesten. Se OR §§ 3.4 og 4.2 E og G.  

 

For øvrig er det visse helsespørsmål knyttet opp mot ulike raser. Oppdretts- og 

registreringsreglementet gir svar på hva som gjelder særskilt for enkelte raser, f.eks. egne 

DNA-tester grunnet enkelte sykdommer/lidelser. Finn derfor ut om det er spesielle 

bestemmelser for din rase. Slike attester skal i så fall vedlegges forsendelsen. Forhør deg 

eventuelt hos klubben om du er usikker. 

 

Forviss deg også om at det ikke er noe annet som forhindrer at kattene kan brukes i avl. 

 

Kvittering for forhåndsbetalte stamtavler 
Hver stamtavle koster. Beløpet må forhåndsbetales til NRR (OR § 4.2 G). Kvittering for betalt 

beløp må ligge ved forsendelsen av stamtavlerekvisisjonene.  NRR har lagt ut en prisliste som 

viser hva de enkelte tjenester koster til enhver tid. 

 

NRRs bankkontonr.: 1638 05 23632 

 

 

                                                           
2 Info om og kobling til alle NRRs skjema nederst på neste side. 
3 Hvis rekvisisjon sendes inn for sent til klubben, krever NRR dobbel avgift pr. stamtavle. 
4 Gjøres ikke når MinKatt er tatt i bruk. Da ordner du alt selv ved å følge anvisningene i modulene til MinKatt 
som alle har fått. De ligger også på åpningssiden på hjemmesiden vår. Ta evt kontakt med klubben ved behov. 

http://media.wix.com/ugd/689bc2_109396ca89044bcd93bbfa66a2e4aa93.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_eee1852f66dc408e878d9865aec17001.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_eee1852f66dc408e878d9865aec17001.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_5bfb0edbff1f42e2bed2d65c359c43aa.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_109396ca89044bcd93bbfa66a2e4aa93.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_5bfb0edbff1f42e2bed2d65c359c43aa.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_5bfb0edbff1f42e2bed2d65c359c43aa.pdf
https://media.wix.com/ugd/689bc2_ca2727b255a5498aa9e44fab11c18a4b.pdf
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ID-merking (chip) 
Merk at det fra 01.01.17 kreves at alle katter som registreres i NRR skal ID-merkes. For 

kattunger (kull) skal ID-merkingen skje innen ungene har fylt 4 – fire – måneder. Se OR § 3.4, 

Tillegg for NRR. 

 

Sett deg inn i alle de bestemmelser som gjelder oppdrettere generelt, og alt som gjelder 

din rase/dine raser spesielt. 

 

III. Å selge kattunger 

 

Det er viktig at du er ryddig og grei her – og har orden i papirene. Dessverre er det oppdrettere 

som selger kattunger uten at rekvisisjonene er sendt inn, eller opptrer uryddig av andre 

årsaker5. Dette skaper store problemer for kjøperne – og for klubbene som blir involvert. Og 

for NRR. Og også for selger. Mye unødvendig tid går med til oppklaringer og opprydding når 

useriøse selgere er på ferde. Det er viktig å behandle seg selv og andre med respekt.  

 

Be gjerne om en erklæring fra klubben der det fremgår at det er sendt inn rekvisisjoner på 

kullet ditt, og når dette er gjort – eller dokumenter gjennom MinKatt.  

 

Salgsavtale – og eierskifte 
Ha en tydelig og skriftlig og skvær avtale med hver enkelt kjøper. Når du selger en katt, skal 

det sendes en melding om eierskifte til NRR. Søk evt. råd hos klubben. Dette skal gjøres i 

MinKatt. Da må begge være medlemmer av en NRR-klubb. Er ikke kjøperen det, er det NRRs 

stambokfører som skal ordne med eierregistreringen. 

 

Overdragelse 
Normalt skal en kattunge ikke overtas av nye eiere før den har fylt 12 uker. Unntaksvis kan 

dette skje ved fylte 10 uker, men aldri tidligere. Forhør deg hos klubben. 

 

Det kan være mye annet man også lurer på. Det lureste da er å ta kontakt med klubben. 
 

NRRs skjema fins både som pdf- og doc-versjoner der du kan skrive direkte på skjermen og lagre dem 

som et dokument. Her er samleoversikten over NRRs skjema. De fins både som doc- og pdf-filer. 

Ovenfor er det vist til pdf-filer. 

 

Til slutt vil vi ønske deg lykke til som medlem av Smaalenene Katteklubb – og som oppdretter! 
 

                                                           
5 Dette gjelder også ved kjøp/salg av andre katter. 

https://www.nrr.no/skjema

