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1. Uppfödare
1.1. Uppfödare är den person, som ansöker om stamtavlor hos sin förening för kattungar födda i
hushållet (eller födda hos uppfödare som man har gemensam uppfödning med).
1.2. Medlem som ansöker om stamnamn måste vara myndig och huvudmedlem i sin förening.
1.3. Med uppfödare menas alla som tar kull på raskatthona.
2. Kattungar - Kull
2.1 Alla kattungar som föds inom hushållet (eller inom det andra hushållet vid gemensam uppfödning)
måste ha stamnamn och en stamtavla som är utfärdad av den förening man är huvudmedlem i.

3. Stamnamn
3.1 Ett stamnamn är ett påhittat (konstruerat) namn, som man ansökt om och fått registrerat i NFCO,
och som därmed är skyddat.

3.2 Varje stamnamnsansökan måste sändas till NFCOs stamnamnsregistrator för godkännande .
Denna utses normalt på de nordiska NFCOs årliga samrådsmöte. Respektive förening utser inom
sig stamnamnsfunktionär.
* Stamnamn betalas i förskott till sökandens egen förening.. Den skriftliga stamnamnsansökan sänds
av sökanden till sin klubb som skickar den vidare till NFCOs stamnamnsregistrator
3.3 Tre rangordnade förslag till stamnamn (med första val som #1) ska anges i stamnamnsansökan
som skickas till NFCOs stamnamnsregistratorn .
3.4 Uppfödarens hela namn (utskrivet och utan förkortningar), fullständig adress, telefonnummer, epostadress (om sådan finns) måste uppges på ansökan.
3.5 De föreslagna namnen kontrolleras så att stamnamnet inte redan finns eller att det är mycket likt
ett befintligt stamnamn.
3.6 Det är inte tillåtet att föreslå namn på personer (på grund av vissa länders lagar om
namnrättigheter) – frånsett det egna namnet – på offentliga inrättningar eller på copyrightskyddade
dokument (till exempel romaner, noveller eller andra litterära verk). Inte heller namn på kattraser är
tillåtna. Det får inte heller vara några kränkande ord .
* NFCOs besked om godkänt stamnamn sänds till sökandes förening. NFCOs stamnamnsregistratorn
ansvarar för uppdatering av det nordiska stamnamnsregistret.
* Varje förening bestämmer själv i vilken form ett godkänt stamnamn meddelas den ansökande.
4. Skydd av stamnamn
4.1 Ett registrerat stamnamn är skyddat under uppfödarens livstid .
Detta gäller också om uppfödaren lämnar NFCO .
* Uppfödaren som sökt om ett stamnamn har ensamrätt till namnet. Namnet kan aldrig bli ledigt för
användning av ny sökande.

5. Övertagande av stamnamn
5.1 Ett stamnamn kan överföras från en uppfödare till en annan genom att båda uppfödarna
undertecknar ett skriftligt avtal, som därefter måste skickas in till NFCOs stamnamnsregistrator för
registrering.
Stamnamnsinnehavaren har rätt att: - begära ändring av namnet (t.ex. stavning) - överlåta namnet
på annan person, som är medlem i en NFCO-ansluten förening. - ändra ägandet, d.v.s. begära delat
ägande med annan person
* Ett stamnamn får endast ändras av dess registrerade ägare, skriftligen.

* Alla ändringar som rör ett stamnamn träder i kraft först efter NFCOsgodkännande.
* Ett stamnamn måste användas i exakt den form den har ansökts om och godkänts i. Inga ändringar
får göras utan att dessa först begärts av och godkänts samt registrerats av NFCO. En stambokförare
har rätt att korrigera stamnamnet vid registrering av kattungar om namnet är felskrivet på
parningsbeviset.
5.2 Om en uppfödare avlider, måste en arvinge intyga att denne är den legala arvingen för att kunna
överta stamnamnet.
* NFCO har inget nationstillägg/organisationstillägg vid sina stamnamn. Undantag görs om NFCO
själva sätter ett tillägg för att hålla isär eventuella dubbletter.
* Uppfödare med befintligt stamnamn skall vid byte av organisation skicka in skriftligt bevis på sitt
stamnamn tillsammans med sedvanlig stamnamnsansökan för vidarebefordran till NFCO för
godkännande och registrering.
* När ett stamnamn överförs till NFCO från annan organisation tas eventuellt
nationstillägg/organisationstillägg bort.
6. Gemensam uppfödning/gemensamt stamnamn
6.1 Två eller fler uppfödare, kan också ansökan om ett gemensamt stamnamn om de tillsammans ska
bedriva uppfödning.
6.2 Dock måste en huvudinnehavare anges, denne är den som behåller stamnamnet om den
gemensamma uppfödningen upphör. Den eller de uppfödare som lämnar samarbetet (= dvs som inte
är huvudinnehavare) måste ansöka om ett nytt stamnamn.
7. Kattens namn
7.1 Vanligen består kattens namn av stamnamn och egennamn. Kattens hela namn – stamnamn och
egennamn – får inte vara längre än 40 tecken inklusive stamnamn och mellanslag.
* Annat stamnamn än uppfödarens eget, får inte ingå i kattens namn.

8. Stamnamnets placering
8.1 Stamnamnet skall placeras före kattens egennamn.
* Ett stamnamn får inte innehålla suffix, det vill säga af, av, de, von, of och liknande. Ett stamnamn
kan vara flera ord och skrivas alltid framför kattens namn. Stamnamn godkända före 2009-01-01
behöver inte ändras.
9 Övriga regler
9.1 Ändringar i det lokala stamnamnsreglementet får endast ske via sedvanligt motionerande till
NFCOs årliga samrådsmöte.
10 Avelsregler
Allmänt
101

NFCO-föreningarna använder gemensamt godkänd rasstandard

10.2

NFCO-föreningarna i Norden har gemensam lista över generella fel för alla katter

10.3

NFCO-föreningarna i Norden ska använda gemensamt färgnummersystem, EMS-koden, där
så är möjligt.

10.4

Överträdelse mot paragrafer i detta regelverk leder till antingen avstängning eller
uteslutning beroende på överträdelsens art. Beslutet tas av respektive förenings
styrelse.

Stamtavlor
11.1

I stamtavlan ska färgen skrivas ut i klartext och med EMS-kod enligt fastställd lista.

11.2

Katterna registreras/stambokförs enligt genotyp. I de fall då kattens utseende inte stämmer
med genotypen, skrivs fenotyp inom parentes.

11.3

En stambokförd katt får inte byta ras under sin levnad. Begreppet kattras innefattar alla
katter som definieras med samma versala EMS-kod.
Undantag 1:
Om importerad katt, i sin originalstamtavla, har en EMS-kod som inte är definierad av
NFCO-föreningarna eller som skiljer sig från de EMS-koder som gäller för NFCOföreningarna . ska översättning till motsvarande (eller eventuellt ny) kod och/eller
rasbenämning i klartext göras vid omregistrering.
Undantag 2:
Rasbyte får ske om katten varit felregistrerad vad avser hårlängd, färg och mönster
och den korrekta registreringen skulle innebära byte av versal EMS-kod.l

11.4

Rastillhörighet avgörs med hjälp av föräldragenerationerna P1 – P4.

11.5 Vid omregistrering ska ny stamtavla utfärdas. Det ursprungliga registreringsnumret ska skrivas
inom parentes
11.6

Följande NFCO-titlar ska användas i stamtavlan

CH (Champion)

PR (Premier)

IC (Internationell Champion)

IP (Internationell Premier)

GIC (Grand Internationell Champion)

GIP (Grand Internationell Premier)

EC (Champion of Europe)

EP (Premier of Europe)

GCE (Grand Champion of Europe)

GPE (Grand Premier of Europe)

WCH (World Champion)

WPR (World Premier)

11.7
Registreringsanmälan tillhandahålls av hon- eller hankattägaren.
Grundmall (fält som måste finnas med, se bilaga/exempel):
1/ Formatet ska vara stående A4

2/ Namnet på blanketten ska vara Registreringsanmälan
3/ Uppgifter som ska finnas för fadern till kullen:
Ruta/rad för namn, ras/färg, regnr, utställningstitel, ägare, ägarens adress och telefon
4/ Uppgifter som ska finns för modern till kullen:
Ruta/rad för namn, ras/färg, regnr, utställningstitel, ägare, ägarens adress och telefon
5/ Ruta för parningsdatum
6/ Ruta för underskrift av hankattens ägare
7/ Utrymme för villkor/viktiga upplysningar som enskild NFCO-förening ska finnas med
på Registreringsanmälan
8/ Särskild ruta för uppfödarens stamnamn
9/ Ruta för kullens födelsedatum
10/ Ruta för kullens ras
11/ Separata rutor/utrymmen för kattungarnas namn, färg, kön
12/ Skyddad kolumn i högerkanten, endast för stambokförarens noteringar
13/ Ruta/rad för uppfödarens underskrift
14/ Ruta/rad för uppfödarens adress och telefon, om det inte är samma som under 4
15/ Blanketten ska innehålla uppgift om att den är utgiven av NFCO-förening

11.8

Inga korrigeringar får göras i originalstamtavlan, d.v.s. ingen Tipp-Ex eller liknande.

11.9
Distinguished Merit skrivs in i stamtavlan. Titeln tilldelas avelshane som producerat minst 10
avkommor eller avelshona som producerat minst (5) avkommor, vilka har erhållit lägst titel IC eller IP.
11.10

En katt som är registrerad utanför någon av NFCO-föreningarna får behålla sin stamtavla
så länge den inte används i avel. När katten börjar användas i avel, måste den registreras
över till NFCO-förening.Kavet gäller både hanar och honor, men bara katter som ägs av
medlem/medlemmar med aktivt huvudmedlemskap i någon NFCO-förening.

11.11

Kullmoder från organisation utanför NFCO-föreningarna, måste omregistreras och nya
registrerings-handlingar ska utfärdas. Originalstamtavla insänds till den aktuella NFCOföreningen.

Stamnamn
12.1

Uppfödaren får ha en kull innan man måste skaffa stamnamn.

12.2

Stamnamn ska alltid användas i den form den har ansökts och godkänts

12.3

Den som har ett stamnamn godkänt i organisation utanför NFCO och vill kunna använda
detta vid uppfödning i NFCO -förening, måste ansöka om att få detta stamnamn även
inregistrerat i NFCO . Eventuellt nationsprefix (S*, NO*, FIN*, DK*, med flera) medföljer i
normala fall ej vid NFCO-registrering av stamnamn.

12.4

Stamnamn får användas vid godkänd experimentavel.

12.5

Stamnamn får ej användas på huskattskull (blandras).

12.6

Annat stamnamn än uppfödaren eget får inte ingå i kattens namn
I övrigt se Stamnamnsreglementet

Uppfödning
13.1

Avelsförbud får utfärdas av klubbstyrelse/stambokförare samt uppfödare. Avelsförbud kan
endast hävas av utfärdaren. Orsak till avelsförbud ska klart framgå i stamtavlan.

13.2

Experimentavel måste godkännas av klubbstyrelsen i samråd med klubbens stambokförare.
Skriftlig ansökan om tillstånd för experimentavel ska alltid skickas till klubbstyrelsen, som i
samråd med stambokföraren/avelsrådet tar ställning till ansökan. Ansökan ska alltid innehålla
planer, motivering och syfte med parningen. Uppfödare måste ha erhållit skriftligt
tillstånd/godkännande innan parningen genomförs. Skulle parning ändå ske, vägras tillstånd.

13.3

En honkatt får ha högst tre (3) kullar inom en period på tjugofyra (24) månader. Efter en och
samma honkatt får därför inte registreras mer än tre (3) födslar med födelsedatum inom en
period på tjugofyra månader.

13.4

Kattunge får ej lämna honan förrän den är minst tolv (12) veckor gammal.Då måste ungen vara
avvand, och försedd med nödvändiga vaccinationer, dvs. kattpest och kattsnuva som orsakas
av herpes och calicivirus, samt vara ID-märkt och veterinärbesiktad och stamtavla.

13.5

Det är absolut förbjudet att bedriva huskattsavel.
Brott mot denna regel leder till avstängning alt. uteslutning av medlemmen/uppfödaren enligt
varje förenings egna regler.

13.6

Uppfödare är skyldig att stambokföra samtliga kattungar. Med uppfödare menas alla som tar
en raskattkull på en raskatthona. Brott mot detta leder till avstängning alt. uteslutning av
uppfödaren enligt varje förenings egna regler.

13.7 Testikelintyg på kullens far ska visas innan stamtavlor på avkomman utfärdas. Hankatten ska
vara minst sex (6) månader gammal när intyget utfärdas.
13.8 Intyg att både hona och hane inte har navelbråck ska uppvisas innan stamtavlor på kull kan
utfärdas .
13.9

Polydaktylifrihetsintyg krävs för att få använda Maine Coon i avel.

13.10

Vita katter ska ha godkänt hörselintyg utfärdat av veterinär för att få användas i avel.

13.11 För införande av titel i stamtavlan ska kopia på papper som styrker kattens namn och titel
bifogas med registreringsanmälan eller stamtavlan (om införandet gäller katten själv). Detta gäller
även för DM.
13.12 Katter med öronformen 73 (vikta öron, SFS och SFL) får endast paras med katter som har
öronformen 71 (normalörade).
13.13

Uppfödare/kattägare som fått smittsam sjukdom på sina katter måste sätta sitt hushålls katter
i karantän och avstå från allt avelsarbete och försäljning av katter till dess samtliga katter i
hushållet friskförklarats. För riktlinjer hänvisas till SVAs hemsida www.sva.se/ - underlänk
www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Katt/

13.14 Från och med en uppfödares tredje kull under ett kalenderår, har den förening uppfödaren
tillhör, rätt att begära att uppfödaren visar upp det giltiga tillståndet för katteriet.
13.15 Novisklassen kan vara öppen för specifika raser, men frågan avgöras från fall till fall och från
ras till ras.
13.16 Det är inte meningen att via novisgodkännande kunna få stamtavla på eventuellt raserna
katter som av oseriösa uppfödare sålts utan registrering eller som smugglats in i landet
genom falsk dokumentation eller ingen dokumentation alls.
13.17 De kattägare och kattuppfödare, som är medlemmar i NFCO-föreningar, måste följa de lagar
och regler för katthållning som gäller i respektive land.
13.18 Kattungar uppfödda hos en NFCO-medlem måste registreras och får inte levereras utan
stamtavla eller med huskattsbevis
13.19 Vid leverans ska kattungen åtföljas av ett kontrakt. Med kontraktet ska uppfödaren informera
den nya ägaren om kattungens olika behov. Uppfödaren ska vara till stöd och hjälp för den nya ägaren.
13.20 Varje klubb har rätt att kräva kopia på tillstånd från länsstyrelsen från uppfödaren 3:dje kull
(gäller Sverige) .

