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Gemensamt Stambokföringsreglemente för nordiska WCF

I

Allmänt

1.1

WCF-föreningarna i Norden använder gemensamt godkänd rasstandard: SOP (Standard of Points).

1.2

WCF-föreningarna i Norden har gemensam lista över generella fel för alla katter (ingår i SOP).

1.3

WCF-föreningarna i Norden har en gemensam Colour Book (tillbehör till SOP).

1.4

WCF-föreningarna i Norden har en fastställd lista över raser, syskonraser och tänkbara utparningar,
inklusive registreringsregler, kallad ”Giftaslistan”. /se bilaga 1/

1.5

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

1.6

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

II

Stamtavlor: Raser, färger och koder

2.1

I stamtavlan ska färgen skrivas ut i klartext och med EMS-kod enligt fastställd lista som uppdateras
efter varje årligt samrådsmöte mellan WCF-föreningarna i Norden och enligt eventuella direktiv
från WCF.

2.2

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

2.3

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 WCFföreningarna i Norden eller som skiljer sig från de EMS-koder som gäller för WCF-föreningarna i
Norden. 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

2.4

Rastillhörighet avgörs med hjälp av föräldragenerationerna P1 – P4.

2.5

Rasbestämning av Asian Shorthair (ASS) och Asian Longhair (ASL): Bakom ASS och ASL får finnas
samtliga raser, färger och hårlängder, som ingår i GCCFs Asian Group, de av GCCF godkända
inparningsraserna samt europeisk burma. Vid granskning av stamtavlor för katter med annan
bakgrund än ovan tillåtna, bör stambokförarkommittén konsulteras.

2.6

Rasbestämning av Bombay Shorthair (BOS) och Bombay Longhair (BOL): Bakom BOS och BOL får
finnas Bombay Shorthair och Longhair, amerikansk burma och American Shorthair. Alla andra
färger än svart är x-färger (ej godkända). Vid granskning av stamtavlor för katter med annan
bakgrund än ovan tillåtna, bör stambokförarkommittén konsulteras.

2.7

Beteckningen Var ska användas för korthårig katt som bär anlag för lång päls. EXO behöver dock ej
märkas med Var.
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III

Stamtavlor: Övrigt

3.1

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

3.2

Följande WCF-titlar (förkortningar) 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)

3.3

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 WCF-förening i Norden vill 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 WCF-förening i Norden

3.4

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

3.5

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

3.6

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

3.7

En kullmoder från organisation utanför WCF-föreningarna i Norden, måste omregistreras och nya
registrerings-handlingar ska utfärdas. Originalstamtavla och transfer (eller motsvarande
ägarbevishandling) insänds till den aktuella WCF-föreningen i Norden. Transferen återsändes ej.
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IV

Stamnamn

4.1

Alla uppfödare ska ha stamnamn från och med första kullen. WCF-regel.

4.2

Ett stamnamn ska alltid användas i den form det ansökts och godkänts.

4.3

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

4.4

Stamnamn får användas vid godkänd experimentavel.

4.5

Stamnamn får ej användas på huskattskull (blandras).

4.6

Annat stamnamn än uppfödarens eget, får inte ingå i kattens namn.

I övrigt se Stamnamnsreglementet

V

Uppfödning

5.1

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

5.2

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.
/Paragrafen ändrad enligt beslut taget på WCF-mötet 2013/

5.3

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. Med kull menas födda ungar oavsett antal, levande eller döda. Liknande
regel finns inom WCF.

5.4

Kattunge får ej lämna honan förrän den är minst tolv (12) veckor gammal.
Även WCF-regel, gäller därför alla oavsett land.

5.5

Vid byte till nytt hem ska kattunge vara fullt vaccinerad mot kattpest enligt tillverkarens
rekommendationer, samt mot kattsnuva orsakat av herpes- och/eller calicivirus, eller senast vid 6

månaders ålder om kattungen stannar hos uppfödaren.
5.6

Varje överlåten kattunge skall åtföljas av veterinärt besiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar,
skriftligt köpeavtal samt stamtavla eller intyg på att kattungen är under registrering samt vara IDmärkt.

5.7

Det är absolut förbjudet att bedriva huskattsavel.
Brott mot denna regel leder till avstängning alt. uteslutning av medlemmen/uppfödaren enligt varje
förenings egna regler.
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5.8

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.

5.9

Testikelintyg på kullens far ska visas innan stamtavlor på avkomman utfärdas. Hankatten ska vara
minst sex (6) månader gammal när intyget utfärdas.

5.10

Navelbråcksfrihetsintyg på båda föräldrarna ska visas innan stamtavlor på avkomma utfärdas.

5.11

Polydaktylifrihetsintyg krävs för att få använda Maine Coon i avel.

5.12

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

5.13

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.

5.14

Katter med öronformen 73 (vikta öron, SFS och SFL) får endast paras med katter som har
öronformen 71 (normalörade).

5.15

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/

5.16

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.
Ny §, beslut nordiskt WCF/Stambokförarmöte 2011

5.17

Novisklassen kan vara öppen för specifika raser, men frågan avgöras från fall till fall och från ras till
ras.

5.18

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.
Ny §, beslut nordiskt WCF/Stambokförarmöte 2011

5.19

Raserna ABY, SOM, SIA, OSH, SYS, PEB, DSP, BAL, OLH SYL och OCI ska PRA-testas innan de får
användas i avel.

Om föräldrarna är fria från PRA och intyget finns i PawPeds, räcker det skärmdump
därifrån.
Se Jordbruksverkets föreskrifter kapitel 1 Avel § 24

VI

Övrigt

6.1

En permanent stambokförarkommitté har inrättats. Stambokförarkommittén består av alla
stambokförare från WCF-föreningarna i Norden. Stambokförarkommittén ska vara föreningarnas
stambokförare behjälplig i frågor om rasdefinitioner /raskorsningar / tolkningar av
importstamtavlor. Stambokförarkommittén möts i samband med WCF-föreningarnas i Nordens
årliga samrådsmöte. För definition av stambokförarkommittén och dess beslutsrätt, se § 2.2.1 i
Stadgar för samarbetsformen WCF-föreningar i Norden.
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6.2

Antalet nyregistrerade raskatter under perioden 1/1 – 31/12 meddelas rasvis till ansvarig (utsedd
av stambokförar- kommittén i samband med WCF-föreningarna i Nordens samrådsmöte), före 15/1
påföljande år.

6.3

Stambokföringen för ny förening inom samarbetet WCF-föreningarna i Norden, ska skötas under
översyn och med hjälp av en erfaren förening inom samarbetet WCF-föreningarna i Norden.
Stambokförarkommittén beslutar om när ny förening inom samarbetet WCF-föreningarna i Norden
får sköta sin stambokföring självständigt.

6.4

Aktiv stambokförare ska kunna upparbeta auktoritet, efter 4 år är stambokföraren etablerad
oavsett av ny eller gammal förening.

6.5

När gammal förening byter till ny stambokförare, som inte har tidigare erfarenhet, ska denna dels
genomgå ett grundläggande genetiktest, dels sköta stambokföringen under översyn och med hjälp
av annan, auktoriserad stambokförare tills nödvändig kunskap uppnåtts.

6.6

De nordiska WCF-föreningarna har ett avelsråd som består av samtliga tjänstgörande
stambokförare, av domare som tillhör någon nordisk WCF-förening och av en (1) person utanför de
två förstnämnda grupperna. Avelsrådet skall i första hand ge råd till föreningar som sedan fattar sitt
beslut i frågan.
Ny §, beslut nordiskt WCF/Stambokförarmöte 2011 Avelsråd = obligatoriskt enligt WCF.

Stambokföringsreglementet uppdaterat enligt beslut tagna på årligt samrådsmöte 2009 (3-4 okt), 2010 (8-9
maj), 2011 (16-17 apr), samt 2013 (8-9 juni) i högsta grad anpassat till anslutningen till WCF.
Utgåva #3: 2014-06-09
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