
 

 

Smaalenene Katteklubb informerer 

 

Stamnavn og kullregistrering 

 

 

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 (OR1) § 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. 

 

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.  

 

Merk at fra 01.01.17 skal alle katter som registreres i NRR ID-merkes. Kattunger (kull) skal ID-merkes 

innen fylte 4 – fire – måneder.  

 

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 attester2 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. Verken ved lån eller kjøp av avlskatt må du gå inn på avtaler som på noen 

måte fratar deg full råderett over katten ved at selger/eier stiller betingelser for hvordan avkom skal 

registreres. De er ulovlige. Gå heller aldri med på at selger/utlåner skal ha et ord med i laget/bestemme 

hvordan du skal bruke katten i avl.  

 

Helseattestene skal legges ved paringsbeviset og stamtavlerekvisisjonen  Alle ligger som egne skjema 

på NRRs hjemmeside.  NB! Se OR §§ 3.2 – 3.6 med alle underparagrafer. NB! § 3.6 med 

underparagrafer! 

 

Skjemaene finner du også som doc-filer. Helseattest på engelsk. 

 

VIKTIG: 

Helseattestene og signert paringsbevis (hannkatteier) og signert stamtavlerekvisisjon (oppdretter) 
sendes inn i to eksemplarer til klubbens sekretær (se styreoversikten på vår hjemmeside) sammen med 

                                                           
1 Oppdretts- og registreringsreglementet i FIFe/NRR. NB! Alle henvisninger til OR starter øverst i dokumentet. 
2 For katter som ikke er registrert i et FIFe-forbund gjelder ikke kravet om chipnummer (OR §3.4) 

http://media.wix.com/ugd/689bc2_5bfb0edbff1f42e2bed2d65c359c43aa.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_eee1852f66dc408e878d9865aec17001.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_eee1852f66dc408e878d9865aec17001.pdf
http://media.wix.com/ugd/689bc2_109396ca89044bcd93bbfa66a2e4aa93.pdf
https://www.nrr.no/skjema
http://media.wix.com/ugd/689bc2_99e705fd867a4157ac849e8ca90af729.pdf


to eksemplarer av kvittering som viser at rekvisisjonene, dvs. stamtavlene, er betalt (se OR § 4.2 G). 

Dette gjøres før kullet har fylt 3 måneder.   NRRs kontonummer: 1638 05 23632 

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

utfylt. Kontakt evt. sekretæren og forviss deg om at alt er i orden. 

 

NB! Ved innføring av nytt datasystem «MyCats» (MinKatt) vil sekretæren falle ut som mellomledd i 

noen sammenhenger i løpet av siste del av 2017, f. eks. når det gjelder kullregistrering. Da besørger du 

alt selv i datasystemet. Dette blir det informert om fra Smaalenene Katteklubb som fortløpende 

oversender all info om dataprogrammet MyCats/MinKatt til klubbens medlemmer. Men 

dokumentasjonskravene vil bestå, og klubbsekretæren vil alltid være til stede for å bistå deg og gi deg 

den hjelpen du trenger. Om annet ikke er sagt, skannes også helseattester osv. til NRR og legges inn i 

MyCats/MinKatt. 

 

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 (blir 

drektig/befruktet).  

Det kan være klokt å kontakte oss før du inngår avtale med noen. Ikke godta avtaler der du mister 

råderetten over eget oppdrett/egne kattunger. Kontakt oss om noen vil kontrollere deg.  

 

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. Ved innføring av MinKatt: Følg de ordningene/rutinene som gjelder der.  

 

Når det gjelder registrering av importer, må alle originaler sendes via klubbens sekretær for at NRR 

kan behandle saken. Det nye dataprogrammet fører ikke til endringer av rutiner her fordi det er helt 

påkrevd med originaldokumenter. 
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