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FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)  
 

Gyldig original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk og tysk på FIFe’s hjemmeside, se 

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php 

For NRR-vedtak vises det til også til NRRs GF-protokoller. 

 

Regelendringer: 

De offisielle FIFe-utgavene inneholder også en oversikt over hvilke endringer som er gjort i FIFe’s regler for 2019: §§1.15b, 2.3, 4.9.7 nr. 2, 8.2.4,  Anneks 

1, Tabell over feil pkt. 9.2. 

 

Eget historisk oversiktsdokument over endringer finnes på FIFe’s hjemmeside for de foregående år. 

 

NRRS Tillegg til § 5.6, kl. 17: Senior/Veteran i kat. 1-4. Huskatt ikke oppdelt. 

(→ §……. : Markerer innsatte lovhenvisninger) 

 

Tekst [utgår]/utgår/strøket betyr at tidligere tekst er strøket fra avsnittet/overskriften etter GF-vedtak. Øvrig tekst består. 

  

Vedtatte endringer fra FIFe gjeldende fra 01.01. 2020 har loddrett strek i venstre marg og blå skrift.  

 

Endringer i Tillegg for NRR vedtatt av NRRs GF i 2019 og 2020 er satt i kursiv med loddrett strek i venstre marg. 

 

                  Innholdsfortegnelse 
                                                                                                                                     

1 Organisering av nasjonale og internasjonale utstillinger ...................................... 6 

1.1 Generelle betingelser og begrensninger ............................................................................. 6 

1.2 Søknad om utstillingsarrangement .................................................................................... 6 

1.3 Avgift ved utstillingssøknad .............................................................................................. 9 

1.4 Avstand mellom utstillinger .............................................................................................. 9 

1.5 Ville katter, Munchkin og Scottish Fold .......................................................................... 10 

1.6 Internasjonal utstilling ................................................................................................... 10 

1.7 FIFe-kokarden ............................................................................................................... 10 

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php


FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 2 av 81   
    

 

1.8 Betingelser for å arrangere en internasjonal utstilling ..................................................... 11 

1.9 Betingelser for å arrangere en nasjonal utstilling ............................................................. 12 

1.10 Arrangørens ansvar ....................................................................................................... 13 

1.11 Definisjon av utstillingsformer ........................................................................................ 16 

1.12 Betaling av utstillingsavgift ............................................................................................. 17 

1.13 Å stille ut i utlandet  Ved påmelding til utlandet .............................................................. 17 

1.14 Katalogen ...................................................................................................................... 18 

1.15 Katalogførte katter ........................................................................................................ 19 

1.16 Utstillingsarkiv .............................................................................................................. 20 

1.17 Arrangørklubbens ansvar overfor utstillere og publikum ................................................ 20 

2 Verdensutstillingen og Vinnerutstillingene ........................................................ 22 

2.1 Søknad om å få avholde en verdensutstilling ................................................................... 22 

2.2 Dato for Verdensutstillingen ........................................................................................... 22 

2.3 Kvalifisering til Verdensutstillingen ................................................................................ 22 

2.4 World Winner-tittel (WW) ............................................................................................. 24 

2.5 Utstillingsbegrensninger på dato for Verdensutstillingen ................................................. 24 

2.6 Vinnerutstillinger ............................................................................................................ 24 

2.7 Dommernes deltakelse i Best in Show-panelet ................................................................. 26 

2.8 Best-in-Show huskatter .................................................................................................. 26 

2.9 Sertifikat ........................................................................................................................ 26 

3 Adgang til utstillinger ....................................................................................... 26 

3.1 Registrering i stamboken ................................................................................................ 26 

3.2 Microchip ...................................................................................................................... 27 

3.3 Minimumsalder ............................................................................................................. 27 

3.4 Adgang til utstillinger ..................................................................................................... 27 

3.5 Hvite katter ................................................................................................................... 28 

3.6 Det konkurreres i henhold til fenotype ............................................................................ 29 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 3 av 81   
    

 

3.7 Låsing av bur ................................................................................................................. 29 

3.8 Sykdomssymptomer under utstillingen ........................................................................... 29 

3.9 Feil som fører til diskvalifikasjon .................................................................................... 29 

3.10 Feil som utelukker sertifikat i alle raser .......................................................................... 29 

4 Utstillingstitler og sertifikater ........................................................................... 30 

4.1 Utstillingstitler og sertifikater ......................................................................................... 30 

 Forkortelser av titler .................................................................................................. 30 
 Forkortelser for sertifikater ......................................................................................... 31 

4.2 Titlene Champion eller Premior ..................................................................................... 32 

4.3 Titlene Internasjonal Champion eller Internasjonal Premior ........................................... 32 

4.4 Titlene Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premior ..................... 33 

4.5 Titlene Supreme Champion eller Supreme Premior ......................................................... 34 

4.6 Godkjenning av titler ..................................................................................................... 35 

4.7 Gå over i en høyere klasse .............................................................................................. 35 

4.8 Best i Variant (BIV) ....................................................................................................... 36 

4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best in Show (BIS) .............................................. 36 

 Nominering til Best in Show....................................................................................... 36 
 Betingelser for nominering til Best in Show ................................................................. 37 
 Best in Show ............................................................................................................ 37 
 Rase Best in Show..................................................................................................... 39 
 Best in Show ved én-raseutstillinger ............................................................................ 40 
 Betingelser for Best in Show ...................................................................................... 41 
 Stemmegivning under Best in Show ............................................................................ 41 

4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlistene ............................................................................... 42 

4.11 Kastraters deltakelse i BIV- og BIS-konkurransen .......................................................... 42 

4.12 Tittelen World Winner ................................................................................................... 42 

4.13 Distinguished Merit (DM) ............................................................................................... 42 

4.14 Distinguished Show Merit (DSM) ................................................................................... 43 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 4 av 81   
    

 

4.15 Junior Winner (JW) ....................................................................................................... 43 

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM) ................................................................................ 43 

4.17 National Winner (NW) ................................................................................................... 43 

5 Utstillingsklasser............................................................................................... 44 

5.1 Konkurrere i korrekt klasse ........................................................................................... 44 

5.2 Diplomer ....................................................................................................................... 45 

5.3 Deltagelse i kastratklassene ............................................................................................ 45 

5.4 Konkurransebetingelser i de ulike klassene ..................................................................... 45 

5.5 Uten standard/Ikke-godkjent/Midlertidig godkjent ......................................................... 51 

 Varianter uten standard .............................................................................................. 51 
 Ikke-godkjente (strøket tekst) varianter ........................................................................ 51 
 Ikke-godkjente raser (non* og XLH/XSH) ................................................................... 51 
 Midlertidig godkjente varianter og raser ....................................................................... 52 
 Huskatter ................................................................................................................. 53 

5.6 Tilleggsklasser ............................................................................................................... 53 

6 Dommere, assistenter og bedømmelse ................................................................ 57 

6.1 Dommere ....................................................................................................................... 57 

 Godkjente dommere .................................................................................................. 57 
 Ikke-FIFe-dommere: ................................................................................................. 58 
 Antall katter som skal bedømmes ................................................................................ 59 
 Dommerelever .......................................................................................................... 59 
 Parallelldømming ...................................................................................................... 60 
 Den praktiske del av dommereksamen ......................................................................... 60 
 Å stille ut en katt som tjenestegjørende dommer eller elev på en utstilling ........................ 61 
 Forbud mot katalogtilgang under bedømmelse .............................................................. 61 
 Dekning av utgifter og dommerhonorar  (→ Dommerreglement § 1.2) ............................ 61 

6.2 Assistenter ..................................................................................................................... 61 

 Assistentens plikter ................................................................................................... 61 
 Hjelp av assistenter ................................................................................................... 62 
 Assistentbevis ........................................................................................................... 62 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 5 av 81   
    

 

 Utdanning av assistenter ............................................................................................ 62 
6.3 Utstilte katter som er fraværende ................................................................................... 63 

6.4 Hensyntagen til en utstillingskatts alder .......................................................................... 63 

6.5 Overføring av en utstilt katt under bedømmelsen ............................................................ 63 

6.6 Ingen bedømmelse foran burene ..................................................................................... 63 

6.7 Dommerringen ............................................................................................................... 64 

 Tilgang til dommerringen ........................................................................................... 64 
 Prosedyrer for presentasjon ........................................................................................ 64 
 Elektronisk utstyr ...................................................................................................... 65 

6.8 Bedømmelsesseddelen .................................................................................................... 65 

 Layout og språk ........................................................................................................ 65 
 Diplomer og utlevering .............................................................................................. 66 

6.9 Bedømmelsesresultat og rangering .................................................................................. 66 

6.10 Kontrasignatur .............................................................................................................. 67 

6.11 Trekke sertifikat ............................................................................................................ 67 

6.12 Diskvalifikasjon ............................................................................................................. 68 

6.13 Dommerens avgjørelse ................................................................................................... 68 

7 Ansvar og eksklusjon ........................................................................................ 68 

7.1 Overholdelse av utstillingsreglene ................................................................................... 68 

7.2 Utstillinger i land der det ikke er et FIFe-medlem............................................................ 69 

7.3 Røykeforbudsregel ......................................................................................................... 69 

7.4 Brudd på reglene............................................................................................................ 69 

7.5 Utstillingskomitéens undersøkelser ................................................................................. 70 

8 Stille ut hos ikke-FIFe-klubber, “Open doors” og vedlegg .................................. 70 

8.1 Stille ut hos ikke-FIFe-klubber ....................................................................................... 70 

8.2 Åpne dører .................................................................................................................... 70 

ANNEKS 1 – TILLEGG Unntak fra Utstillingsreglementet ................................................. 71 

TABELL: Unntak fra utstillingsreglementet ....................................................................... 72 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 6 av 81   
    

 

BIV-kåringer ...................................................................................................................... 74 

TABELL - Diskvalifiserende og generelle feil ...................................................................... 76 

Tabell – Utstillingskategorier .............................................................................................. 81 

  

1 Organisering av nasjonale og internasjonale utstillinger 

 

1.1 Generelle betingelser og begrensninger  

 

a. Ingen utstilling må finne sted i helgen umiddelbart etter FIFe’s generalforsamling1. 

 

b. Den nyeste versjonen av FIFe’s utstillingsliste publiseres på FIFe’s webside.  

 

c. Klagemål mot en utstilling oppført på den offisielle listen kan bare rettes mot utstillinger som ligger inntil to år frem i tid. 

 

d. Utstillinger kan holdes på hvilken som helst ukedag. To utstillinger kan finne sted i løpet av en uke. (→ § 1.11 d: To utstillinger lørdag og to 

utstillinger søndag er mulig.) 

 

1.2 Søknad om utstillingsarrangement 

Søknad om lov til å arrangere utstillinger må fremmes av FIFe-medlemmet via søknadsverktøyet på FIFe’s webside minimum én måned før den nøyaktige 

utstillingsdato. 

 

Utstillinger kan bare bestilles for 10 kalenderår om gangen. 

 

FIFe-medlemmene er ansvarlige for å sjekke at kravet om minsteavstanden ( se § 1.4) mellom utstillinger er overholdt før det sendes inn søknad om å få 

tillatelse til avholde utstilling på et bestemt sted. (I Norge er det NRR som er medlem av FIFe → GL § 1, STA §§ 1.1 og 2.1.) 

 

Tillegg for NRR: 

                                                
1 Selve GF avholdes nå torsdag og fredag. Påfølgende lørdag og søndag er avsatt til for eksempel dommerseminar. Helgen i generalforsamlingsuka har derfor 

utstillingsforbud. 
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Generelle bestemmelser 

Det skal ikke arrangeres utstillinger i Norge på samme dato som NRR avholder sin Generalforsamling. 

 

NRRs styre kan gi dispensasjon i tilfeller der det dreier seg om deltakelse under spesielle arrangementer, som er til gagn for kattesaken generelt. (→ §§ 1.1 a, 

2.5 og 2.6. nr. 3 med absolutte forbud) 

 

Det søkes til NRR ved Utstillingskomiteen (UK) om alle nasjonale og internasjonale utstillingsarrangement. Søknaden sendes digitalt/elektronisk fra kjent 

klubbadresse (jf. GL § 26 d) 

 

→ Tillatelse fra NRR forutsetter at det er mottatt en godkjenning fra FIFe da det er FIFe som fatter endelig vedtak etter en gjennomgang av innkomne 

søknader fra medlemslanden.. 

 

Hovedtildeling 
Søknaden skal være NRR i hende senest 1. juni hvert år i tråd med prosedyrene nedenfor. NRR tildeler utstillingene innen 20 juni hvert år.  Klubbene 

har 4 – fire – ukers klagefrist etter at ny utstillingsoversikt er gjort kjent. (GF 2014, 2019)  

  

Prosedyrer og sikringsbestemmelser for søknad om utstillingsarrangement: 

 

a. Søknad om utstillingsarrangement skal inneholde opplysninger om postnummer, sted og dato. Dersom det skal være tillatt for utstiller å bære sine 

katter selv, skal dette angis i søknaden. Jf. FIFe § 1.4 nedenfor. 

 

b. UK mottar søknadene og sender disse videre til FIFe.  Det er FIFe som innvilger eller avslår enhver utstillingssøknad. NRR ved kontoret fakturerer 

klubbene 2 år før innvilget utstillingsdato for hovedutstilling. Betales ikke avgiften ved forfall 2 år før utstillingen, kan klubben miste den tildelte 

utstillingen (jf. § 1.3 under). 

 

c. Ønskes utstillingen holdt i annen klubbs naturlige arbeidsområde, skal avtale være truffet mellom arrangørklubb og berørt(e) klubb(er)2. Avtalen skal 

være skriftlig og kopi skal vedlegges utstillingssøknaden. Hvis partene ikke kan komme til enighet om en avtale, bringes saken inn for UK.  

 

d. Slettet 

e. Slettet 

f. Eventuelle protester rettes til Utstillingskomiteen. 

                                                
2 Det er NRR som sjekker at minsteavstanden til utenlandske utstillinger er overholdt. Se § 1.2, 3. ledd. Jf.§ 1.4. 
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Når NRRs tillatelse foreligger, søkes tillatelse hos politimesteren i det berørte distrikt, 

veterinærmyndighetene og brannvesenet på stedet informeres om arrangementet 3. 

 

→ FIFe UR § 1.2 ovenfor: Tillatelse fra NRR forutsetter at det er mottatt en godkjenning fra FIFe da det er FIFe som fatter endelig vedtak. 

 

Løpende tildeling 

Søknader som ankommer senere enn 24 – tjuefire – måneder før ønsket utstillingsdato behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn til NRRs 

kontor. Klubber som ønsker å søke utstilling for løpende tildeling plikter å ta kontakt med de utstillingsarrangører i NRR som har utstillinger i inntil 4 

– fire – uker før og 4 – fire – uker etter for å avklare om det er årsaker til at ønskede utstillinger ikke kan tildeles. Søknader uten vedlagt samtlige svar 

fra berørte klubber, vil bli returnert. Dersom NRRs styre vurderer det som sannsynlig at en utstilling blir spesielt skadelidende av en slik tildeling, 

kan tildelingen ikke foretas. 

 

 

 

 

 

Søknad om ekstrautstilling 

Klubber som ønsker å søke om en ekstra utstilling innenfor minsteavstanden på 400 km og 4 uker før eller etter en annen utstilling, kan tidligst gjøre 

dette 24 – tjuefire – måneder før utstillingsdato. Søkerklubben plikter da å kontakte alle berørte klubber for å innhente deres uttalelser om en slik 

utstilling.  Klubbene har to uker på seg til å svare.  Uttalelsene fra hver berørt klubb skal vedlegges søknaden som sendes til behandling i NRR.  

En slik ekstra utstilling skal i tid ligge minst 4 uker fra andre godkjente utstillinger som berøres.   

Berørte parter skal ha anledning til å uttale seg om UKs vedtak innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent før en slik ekstrautstilling eventuelt kan 

endelig godkjennes.  

 

Dersom klubber som har nærliggende utstillinger kommer til enighet, bortfaller kravet om 4 ukers avstand i tid. (GF 2016 og 2018) 

 

                                                
3 Veterinærmyndigheten er det nå Mattilsynet som har. Jf. meldekrav om utstilling etter Dyrevelferdsloven § 10.  Brannvesenet må også varsles. De kommer ofte for å 

inspisere. Ingen nødutganger må være sperret. Samarbeid med halleier er viktig her. 
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Endre tildelt utstillingsdato 

Hvis en klubb ønsker å endre dato for en allerede tildelt utstilling, skal følgende prosedyre følges:  

Ønskes en allerede tildelt dato endret, skal søknad om dette sendes inn til UK. Tidligere tildelt dato slettes kun dersom søknad om ny dato innvilges.  

Ingen klubb blir da stående med 2- to – datoer for hovedutstilling på FIFe’s terminlister samtidig.  (GF 2016) 

 

NRRs styre fatter endelig vedtak i tildelingssakene. (GF 2014)  

→ Det forutsettes at FIFe har gitt sin godkjennelse (se øverst i denne paragraf). 

 

1.3 Avgift ved utstillingssøknad 

Forespørselen om adgang til å arrangere en nasjonal eller internasjonal utstilling er knyttet til en avgift i Euro, et beløp som fastsettes av FIFe’s 

generalforsamling. (Se Generelle Regler Anneks 1) 

 

For utstillinger i henhold til § 1.11 a – 1.11 c gjelder betalingen for kun én utstilling. 

For utstillinger i henhold til § 1.11 d – 1.11 f gjelder betalingen for to utstillinger. 

 

Tillegg for NRR: 

Den arrangerende klubb betaler til NRR den utstillingsavgift som er fastsatt etter utstillingens art (internasjonal/nasjonal). Utstillingsavgifter betales til NRR 

etter regulativ fastsatt av NRRs generalforsamling. 

 

Klubb som ikke har betalt forfalt utstillingsavgift innen NRRs generalforsamling, belastes med ny takst dersom denne er høyere enn gammel takst. 

 

Se også § 1.2 ovenfor og § 1.8, pkt d og Tillegg for NRR nedenfor. 

Klubber som søker om utstilling senere enn 12 md. før dato det søkes om, må betale en ekstra avgift som til enhver tid fastsettes av NRRs generalforsamling. 

(GF 2009) 

 

1.4 Avstand mellom utstillinger 

Dersom flere utstillinger (nasjonale eller internasjonale) er planlagt av forskjellige FIFe-medlemmer på samme dato, skal avstanden være minst 400 km (vei 

eller jernbane) mellom de ulike utstillingsstedene. 

 

Den utstillingen som først er kunngjort, har fortrinnsrett.  
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Bare utstillinger som oppgir fast tid og sted og postnummerkode, beskyttes av 400 km-regelen. De utstillinger som i første omgang ikke oppgir fast tid og 

sted, eller oppgir et sted uten postnummer, vil ikke bli godkjent dersom det påfølgende omsøkte sted/postnummer ligger innenfor 400 km-sonen til en allerede 

godkjent utstilling.  

 

Utstillinger som arrangeres på steder som ligger mindre enn 400 km fra hverandre, kan arrangeres på samme dato dersom de respektive FIFe-medlemmer4 er 

enig om dette. Skriftlige avtaler mellom disse medlemmene må sendes FIFe’s sekretær minst 2 md. før utstillingsdato. 

 

Tillegg for NRR: 
 

En klubb som har fått tildelt utstillingsdato i medhold av Utstillingsreglementets § 1.2 i Tillegg for NRR, skal ikke senere kunne fratas denne datoen, eller 

pålegges å godta at andre klubber avholder sin utstilling uken før eller etter en slik dato dersom avstanden er mindre enn 400 km. (vei eller jernbane). Å nekte 

andre å arrangere utstilling innenfor 400-km-sonen etter dette tillegget, krever en skriftlig begrunnelse som vil bli vurdert av UK sammen med søknaden fra 

annen klubb. (GF 2009) 

 

1.5 Ville katter5, Munchkin og Scottish Fold 

Det er forbudt å stille ut, fremme, eller avertere for salg 

- alle typer ville katter eller raser som er basert på ville katter  

(se Generelle regler § 13.1) 

 

- katter som lider av (pseudo-)achondroplasia (som Munchkin) eller osteochondrodysplasia (som Scottish Fold), eller med en slik katt i stamtavlen 

 

1.6 Internasjonal utstilling 

For å få tillatelse til å arrangere en internasjonal utstilling og å dele ut CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS, må utstillingsar-

rangøren oppfylle de krav de nåværende regler stiller. 

 

1.7 FIFe-kokarden 

En FIFe-kokarde skal deles ut ved hver internasjonal utstilling. 

                                                
4 Klubb som ser at den kommer i konflikt med dette ledd, må først selv ta kontakt med den utenlandske klubben og avklare spørsmålet. Gis det tillatelse, legges tillatelsen ved 

søknaden. 
5 Toyger betraktes ikke som en form for villkatt: Se OR §§ 3.6.1, 8.1 og 8.3. 
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1.8 Betingelser for å arrangere en internasjonal utstilling 

 

Følgende vilkår må oppfylles for at utstillinger skal kunne kalles internasjonale: 

a. Én eller flere internasjonale dommere er til stede, og at minst én av disse kommer fra et annet land.  

b. En veterinær er til stede ved inngangen til utstillingen for å undersøke de deltagende kattene og kan tilkalles under hele utstilling. Det 

overlates til utstillingsarrangøren å bestemme om veterinæren skal sjekke samtlige katter eller kun ta stikkprøver. 

På en dobbeltsertifikatutstilling - der utstillingene arrangeres to dager på rad av samme medlem – er det for de katter som deltar begge dager, 

bare påkrevd med veterinærkontroll den første dagen dersom utstillingsarrangøren ønsker det slik. 

c. Kattene må ha vært vaksinert mot feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, og alltid gitt nødvendig revaksinering 

og/eller doser minst 15 dager6 før utstillingen. Vaksinasjon mot rabies i henhold til nasjonal lovgivning. 

 

All vaksinering skal utføres av veterinær i overensstemmelse med den nasjonale veterinærlovgivning  i det landet der katten bor. Vaksinens 

gyldighetstid angis av veterinæren i pass for kjæledyr eller i vaksinasjonsbeviset og må alltid respekteres. Det er ikke tillatt for et FIFe-

medlem å innføre strengere vaksinasjonsbestemmelser. 

 

Det er utstillerens eget ansvar å sette seg inn i de veterinærbestemmelsene som gjelder der en utstilling blir avholdt. 

d. Det er ønskelig at dommere, dommerelever og assistenter er vaksinert mot stivkrampe (tetanus) i overensstemmelse med medisinske 

anbefalinger.  

e. Minst 150 katter må være påmeldt i klassene 1-12 eller 14 og oppført i katalogen, og av disse må minst 80 % være stambokførte katter. 

Dersom dette antallet ikke er oppnådd 7 dager før utstillingen, skal FIFe-medlemmet erklære utstillingen for "Nasjonal" med et 

minimumsantall på 80.7 

                                                
6  Det vises til egne vaksinasjonsforskrifter i NRR-skriv sist oppdatert 2015 – se NRRs hjemmeside. Normalt innebærer teksten i forskriften at en katt revaksineres årlig så 

lenge den deltar på utstillinger, men alltid senest 15 dager før utstillingen. Veterinærens påtegning/anbefaling vil likevel være avgjørende for vaksinens gyldighetsperiode: 

Jf. neste ledd i dette punkt. 
7 Det kan tenkes at kravet på 150 (hvorav 80% stambokførte) katter oppnås den ene av dagen men ikke den andre. Gjelder to-sert.-arrangement. 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 12 av 81   
    

 

f. I land med utviklingsområder kan de nasjonale forbund søke FIFe om tillatelse til å arrangere internasjonale utstillinger med mindre enn 150 

katter, dog ikke med mindre enn 100. En skriftlig 8tillatelse kan innvilges av FIFe’s styre etter en grundig vurdering av grunnene. For Island er 

antall katter redusert til 100. 

g. Minimum antall katter som kreves for bestemte land (se tilleggene bak, Anneks 1) er redusert til 100 – hvorav minst 80% må være rasekatter 

–  påmeldt og katalogført i klassene 1-12 eller 14.  

h. Offisielle dokumenter – utstillingsinnbydelser, utstillingskataloger, bedømmelsessedler og diplomer – som bærer FIFe’s logo skal være 

trykket med det latinske (vestlige) alfabet i tillegg til det nasjonale alfabet når dette er nødvendig. (Det vises til FIFe’s Generelle regler § 

13.4.) (→ § 1.10 c, jf. § 1.14, 2. hoveddel) 

i. Når ISO-koder for lands navn brukes, følges den internasjonale ISO 3166-1 alpha-2-koden for lands navn. En fullstendig gyldig liste over 

aktuelle koder fins i Tillegg 2 i FIFe’s Generelle regler (GR).  
 

 

Tillegg for NRR: 

 

Hvis det fra samarbeidsland forventes å komme dyr som er immunisert med annen type vaksine enn den som brukes i arrangørlandet, skal deklarasjon på 

vedkommende vaksine være tilgjengelig for utstillingsarrangøren. 

Etter hver vaksinasjon gjelder en karenstid på 14 dager for alle katter.  

Original vaksinasjonsattest eller rettkjent kopi som viser at katten er vaksinert i samsvar med FIFe’s UR og original stamtavle eller midlertidig 

registreringsbevis i original, skal vises ved ankomst til utstillingen. (GF 2005)  

 

Katter som skal delta på utstilling skal være fullt ut grunnvaksinert med to vaksinedoser (GF 2015).  

 

Det vises ellers til et eget veiledende Vaksinasjonsskriv  (”VAK”) av 7. januar 2008 oppdatert pr. 01.01. 2015 utarbeidet i samarbeid mellom 

Veterinærinstituttet og NRRs helseutvalg (HU). Skrivet finnes på NRRs oversikt over lover og regler på hjemmesiden.  

 

1.9 Betingelser for å arrangere en nasjonal utstilling 

Følgende paragrafer i Kapittel 1 gjelder når det skal arrangeres en nasjonal utstilling: 

 

- §§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 

                                                
8 Se punkt e. ovenfor og den nye 7-dagersregelen. 

http://www.nrr.no/copy-of-mal-17
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- § 1.6 ved å  

 erstatte ”internasjonal” med ”nasjonal”   

 stryke  CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS og CAPS 

- § 1.8 ved å  

 erstatte teksten under 1.8.e med minst 80, hvorav minst 80 % av må være   rasekatter9 som deltar i konkurransen og er oppført i katalogen 

 stryke teksten under 1.8 g. 

 

1.10 Arrangørens ansvar 

Utstillingsarrangør må: 

 

a. invitere godkjente dommere (se § 6.1). 

 

b. ha forsikret dommerne og øvrige utstillingsfunksjonærer.(Klubber som ikke kan forsikre utenlandske dommere, dommerelever og assistenter som gjør 

tjeneste under utstillingen, skal informere om dette på forhånd, slik at disse har  

mulighet for å forsikre seg i sitt hjemland.)  (→ styrevedtak i sak 12-16, styreref. 17. 02.17:  NRRs avtale med If Forsikring om Kollektiv Ulykke 

Standard) 

 

c. bekjentgjøre en oversikt 10 som inneholder:  

- utstillingsdato 

- utstillingssted og adressen til utstillingshallen 

- siste påmeldingsdag 

- påmeldingsavgiftens størrelse 

- en liste over dommerne, inkludert ISO-koden for landet der de bor (ikke der de har medlemskap), og hvilke kategorier de er kvalifisert til å 

dømme. 

- liste over hotell som tillater katter slik at utstillerne kan reservere rom selv 

- de helsebestemmelser som gjelder for kattene som skal inn på utstillingen, samt evt. bestemmelser som gjelder grensepassering.  

- utstillingens åpnings- og lukketider 

- kontonummer (bank eller annet) påmeldingsavgiften skal innbetales til. 

 

d. Slettet 

                                                
9 Dvs. stambokførte katter/katter med stamtavle. 
10 Det siktes her til en innbydelse. 
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e. Utstillingsarrangøren er pålagt å forsyne dommeren med alle nødvendige papirer før bedømmelsen begynner, inklusive – så snart som mulig – en liste 

over absentkattene.  

f. I dommerringen skal det være minst 4 disponible bur nær dommerbordet. 

g. Det er påkrevd at dommerburene er utstyrt med skillevegger. 

h. Senest 14 dager før utstillingen skal arrangøren sende de innbudte dommerne opplysninger om hotellets navn og adresse. Dommerne skal også 

informeres om hvordan de kommer seg til hotellet. 

i. Sende all korrespondanse som gjelder invitasjoner (se § 1.10 a) så vel som hotellnavn og transport (se § 1.10 h) til dommerens (mail-) adresse oppgitt 

på FIFe’s offisielle dommerliste. 

 

Tillegg for NRR: 

 

1) Arrangørklubben har plikt til å gi skriftlig eller muntlig svar på søknader om dommerelevgang  

på utstillinger senest 14 dager før utstillingen avholdes. 

2) Utstiller er selv ansvarlig for at riktig katt presenteres for bedømmelse. (GF 2007) 

3) Hvis en klubb må avlyse en utstilling, plikter klubben å gi melding til NRR og alle påmeldte utstillere. Innbetalt utstillingsavgift returneres 

umiddelbart.11 (→ § 1.17, Tillegg for NRR.) 

4) Buravgiften fastsettes uten subsidier fra sponsorinntekter, og subsidiene fra sponsorinntektene fastsettes i egen post. 

 

[Strøket tekst. GF 2020 – sak 07/20] 

 

5) Rutiner ved behandling av NRRs burpool12 

 

Klubbene fyller ut tilsendt skjema der de må føre opp nummerne på benyttede burkassetter under  utstillingen. Slik kan klager fra klubber på dårlig 

                                                
11 Hvis utstillingen avlyses grunnet force majeure-forhold som ligger helt utenfor klubbens ansvarsområde/råderett/kontroll, vil dette kunne vurderes annerledes, særlig når 

f.eks. nasjonale/kommunale vedtak plutselig fattes og umuliggjør utstillinger, og klubben ikke hadde mulighet for å vite noe om dette på forhånd: Jf. corona-pandemien våren 

2020. 
12 GF 2020 presisertefølgende under sak 27/20:   

Arrangørklubben har minst én person som har hovedansvaret  for at opp- og nedrigging av bur foregår forskriftsmessig etter monteringsanvisningen.  

Arrangørklubben setter seg godt inn i monteringsanvisningene for burene på NRRs hjemmeside, og påser at alle som skal ha burarbeid har fått riktig instruksjon og har 

tilgang til monteringsanvisningene. 

Det vises ellers til begrunnelsene for dette vedtaket i GF-sak 27/20.  
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renhold/feilpakking og øvrig behandling av bur, og åpenbare skader som f.eks. avkuttede bakvegger etc. på mottatte bur, lettere spores tilbake til den 

forrige brukeren av burene. (→ fotnoten nedenfor) (→ neste punkt om Oppfølging av sponsoravtaler) → punkt 6 nedenfor NB! punkt c. (→ § 1.17, 

Tillegg for NRR.) 

 

Gebyrer: 
Det innføres faste gebyrer for manglened skjemautfylling etter utstilling – og dokumentert dårlig behandling/renhold/pakking av borpoolens 

eiendom: 

 

 Ikke levert utfylt skjema: NOK 3000,- (→ nr. 6 nedenfor, NB! overskriften og punkt c) 

 

Gebyr til klubb som sist benyttet aktuell(e) burkassett(er): 

 

Dårlig behandling/pakking/renhold av  

 15 - 30 bur: NOK 3000,-  

 31 – 45 bur: NOK 6000,- 

 over 45 bur: NOK 10.000,- (GF 2020 – sak 27) 

 

6) Oppfølging av sponsoravtaler (GF 2008, jf. GF-ref. 2007)  

 

A. Følgende sendes NRR innen fem dager etter avholdt utstilling13: 
a) Katalog(er) med annonser sammen med resultatlister. 

b) Sponsorrapporter fra alle tilstedeværende sponsorer - utfylt og undertegnet av sponsorene. 

c) Burrapport (→ se forrige punkt om Rutiner ved behandling av NRRs burpool) 

d) Antall bedømte katter pr. kategori  

 

Klubb som overholder fristen får kr. 500,- fratrukket fakturaen fra NRR. 

 

(→ § 1.17, Tillegg for NRR.) 

 

 

                                                
13 10-14 dager før hver utstilling sender NRRs kontor ut et orienteringsskriv om sponsorer m.m. og en oversikt over dokumenter som skal sendes inn. Klubb som overholder 

en frist på fem dager, får kr. 500,- trukket fra fakturaen for buravgift m.m.  
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B. Hvis én eller flere sponsorer ikke har bemannet stand, og således ikke får undertegnet sponsorrapporten, sendes følgende dokumentasjon til NRR14: 

- Bilde av opphengte banner 

- Bilde av sponsorenes stands, som viser prioritert plassering i hallen 

- Bilde av panel, som viser hovedsponsors profilering i panel 

- Bilde av NRR vegg 

 

(→ § 1.17, Tillegg for NRR.)  

 

C. Hvis sponsorene ikke er fornøyd, eller bildene viser at klubbens oppfølging av sponsoravtalene ikke er tilfredsstillende skal ikke det medføre 

straffegebyr for klubbene, men i første omgang frembringe en kommentar om hva som kan gjøres bedre.  

 

D. Ordningen styres av NRRs sponsorkoordinator. Skjema utarbeidet av NRRs sponsorkoordinator med sponsorenes samtykke i at klubbene har 

ivaretatt deres interesse kan erstatte bilder fra hallen. 

 

E. Dersom en klubb etter advarsel ikke overholder kravene i sponsoravtalen ved neste avholdte utstilling, vil kubben bli ilagt et straffegebyr 

tilsvarende NRRs samlede sponsorinntekter/antall totalt utstilte katter på den aktuelle utstillingen. Ved beregningsgrunnlaget skal siste reviderte og 

godkjente regnskap benyttes. Ved korrekt oppfølging av sponsoravtale ved påfølgende utstilling etter gitt advarsel, vil advarsel bli strøket. 

 

F. Det fylles ut et eget evalueringsskjema til bruk etter utstilling for klubber opp mot NRR og NRRs sponsorer. (GF 2015) 

 

1.11 Definisjon av utstillingsformer  

 

Når det arrangeres utstillinger (nasjonale eller internasjonale), må et FIFe-medlem holde seg til følgende former: 

 

a) Én endagsutstilling med ett sertifikat 

b) Én todagers utstilling med ett sertifikat (anvendes alltid for utstillinger listet opp i § 2) 

c) To endagsutstillinger med ett sertifikat, (med ulike kategorier eller raser de to dagene) 

d) To endagsutstillinger, to sertifikat 

e) Én endagsutstilling, to sertifikat 

                                                
14 Dette punktet med underpunkter er avhengig av hva som er avtalt etter nye forhandlinger mellom NRR og den enkelte sponsor, og hvilke rekvisitter som er tilgjengelige 

m.m.. Se orienteringsskrivet klubbene mottar fra NRR ca. 14 dager før utstillingen. 
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f) To endagsutstillinger, to sertifikat, (med ulike kategorier eller raser de to dagene) 

 

Med unntak av utstillinger listet opp i § 2, må en utstilling arrangeres for alle eller for et begrenset antall kategorier eller raser. De fordeles på to 

sammenhengende dager hvis det deles opp i kategorier eller raser. 

 

Utstillingsformen skal for alle utstillinger fremgå av FIFe’s offisielle utstillingsoversikt på FIFe’s hjemmeside. (→ § 1.3) 

 

Når det er grunn til det, skal det angis at utstillinger er begrenset til kategorier eller raser. 

 

Det er ikke på noen måte tillatt å kombinere de ovennevnte utstillingsformene slik at en katt kan vinne mer enn to sertifikat i løpet av to påfølgende dager.  

 

En dommer kan bare gjøre tjeneste på to utstillinger pr. dag forutsatt at han respekterer det maksimum antall katter det er tillatt å dømme pr. dag (i 

henhold til § 6.1.3). 

 

1.12 Betaling av utstillingsavgift 

Betaling av utstillingsavgiftene skal gjennomføres i overensstemmelse med instruksene fra utstillingsarrangøren15.  

 

Betalingsgaranti for utstillingsavgiftene gjelder kun de utstillingskatter som er bekreftet påmeldt av det FIFe-medlem eller den klubb katteeieren tilhører. (I 

Norge er det NRR som er FIFe-medlem: → GL § 1, STA §§ 1.1 og 1.2.) 

 

1.13 Å stille ut i utlandet 

 

Ved påmelding til utlandet  

- skal påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes inn i overensstemmelse med instrukser fra arrangørklubben 

 

- må kattens eier sende en kopi av påmeldingen til FIFe-medlemmet sitt eller til den tilknyttede medlemsklubben der utstilleren har sitt medlemskap i 

overensstemmelse med instruksene fra FIFe-medlemmet/-klubben. (medlem(skap)→§ 1.12 ovenfor) 

 

- når katter meldes på online 

- skal eier bekrefte at de oppførte opplysningene er korrekte, og bekrefte at FIFe’s utstillingsreglement vil bli respektert 

                                                
15 I Norge er det arrangørklubben og ikke forbundet (NRR) som bestemmer dette: Priser og betalingsmåte. 
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- kan arrangøren kreve at katteeieren fyller inn e-postadresse til eget 16 FIFe-medlem/-klubb som kan bekrefte påmeldingens gyldighet. 

 

1.14 Katalogen  

FIFe-logoen og FIFe-medlemmets logo skal trykkes på katalogens forside. 

 

Utstillingskataloger skal minimum inneholde følgende data for hver utstilte katt: 

- katalognummer, 

- kattens navn og tittel/titler, 

- betegnelse av rase og farge (EMS-kode), 

- gruppenummer (kun aktuelt for raser som inndeles i grupper), 

- fødselsdato, 

- kjønn, 

- utstillingsklasse, 

- navn og EMS-kode til den ustilte kattens foreldre (ikke nødvendig for huskatter), 

- navn på oppdretter (ikke nødvendig for huskatter), 

- navn på eier. 

 

 

 

 

 

Katalogen må også inneholde  

- en liste over de tjenestegjørende dommerne, inkludert ISO-koden for landet der de bor17 (og ikke der de har medlemskap), og de kategorier de er 

kvalifisert til å dømme. 

- en liste over eierne av alle de utstilte katter, med minimum følgende opplysninger:   

- eierens navn 

- ISO-koden for eierens adresse 

- navn på klubben der utstilleren er medlem 

- katalognummeret(-numrene) til utstillerens katt(er) 

                                                
16 For norske utstillere er det egen medlemsklubbs aktuelle mailadresse som oppgis.Merk at klubben skal gå god for alle opplysningene, ikke bare bekrefte et medlemskap. 

Opplysningene i Min Katt gjelder. 
17 Analogt gjelder dette også  innbydelsen: Jf. § 1.10 c. Evt. kan både bostedsland og medlemskapsland føres opp: F.eks. NO/AT 
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For utstillinger der kattene kan oppnå sertifikat over flere dager, eller to sertifikat på samme dag, kan det lages én felles katalog, forutsatt at det for alle kattene 

er tydelig angitt på hvilken/hvilke utstilling/-er de konkurrerer. 

 

Tillegg for NRR: 

 

Strøket tekst. (GF 2015) 

 

Utstillingskatalogen skal inneholde alfabetisk fortegnelse over utstillere med adresse, og katten(e)s katalognummer. 

 

Strøket tekst (GF 2015) 

 

1.15 Katalogførte katter 

a.  Det betales utstillingsavgift for alle katalogførte katter, selv om disse uteblir fra utstillingen. Dersom utstilleren ikke er i stand til å delta på grunn av 

uforutsette omstendigheter før påmeldingsfristens utløp (poststemplets dato gjelder), er han/hun forpliktet til skriftlig å informere utstillingsarrangøren 

om dette.  

 

b. Kun katalogførte katter kan delta. Etteranmeldte katter godtatt etter at katalogen har gått i trykken, kan konkurrere når alle relevante opplysninger (→ 

§ 1.14) om disse utstillingskattene er mottatt og informasjonen er offentliggjort i et tillegg til katalogen. 

c. Alle katter skal oppføres i katalogen i samsvar med FIFe’s regler uansett hvilken organisasjon som har utstedt stamtavlene. De kan bare katalogføres 

og konkurrere ved å bruke en EMS-kode i samsvar med FIFe’s EMS-system og gjeldende registreringsregler for den relevante rase/variant (→  OR §§ 

6, 7, 8 og 9). Disse kodene omfatter også kattens foreldre. 

d. Det er ikke tillatt å fjerne en katt fra utstillingshallen før utstillingen er slutt uten at det foreligger en spesiell tillatelse fra utstillingsarrangøren. (→ § 

7.1. nr. 2 i Tillegg for NRR). 

 

Tillegg for NRR: 

 

- NRRs originalstamtavle skal foreligge når katt stilles ut av norsk NRR-utstiller (→ OR § 4.6.1 nr. 4. Jf. dog § 4.2 D.) 

- Utstillere som ved nyutstedt attest fra veterinær kan dokumentere at det er, eller er mistanke om, smittsom sykdom i besetningen, eller at katten er død 

før utstillingen, skal få påmeldingsavgiften returnert ved forfall til utstillingen. Slik attest og krav om refusjon må være klubben i hende senest 1 - én - 

uke etter utstillingsdato. Veterinærattesten må være datert før utstillingens begynnelse. (→ § 3.8) Jf. UR § 1.17. 

- Utstillerne må sjekke opplysningene om egne katter straks de har mottatt katalogen (→ § 1.17 A). Dersom f.eks. påmeldt katt ikke er kommet med i 

katalogen, må utstilleren gjøre arrangøren oppmerksom på dette før bedømmelsen starter om morgenen. Løsark med katten(e)s data offentliggjøres og 
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legges i informasjonen og inngår som del av katalogen. (→ § 1.15 b ovenfor). 

 

1.16 Utstillingsarkiv 

Utstillingsarrangører må oppbevare følgende dokumenter over en periode på minimum tre år: 

 

- kopi av alle bedømmelsessedler 

- de originale listene over dommernes nominerte katter til Best in Show 

- kopi av listene som viser alle kattene nominert til Best in Show 

- utstillingskatalogen 

- resultatlistene (inkl. Best in Variety, de nominerte kattene og Best in Show) 

- liste over absentkattene 

 

Alle dokumentene skal være tilgjengelige som papirutskrifter og/eller lagret elektronisk hvis de etterspørres av FIFe’s sekretariat eller FIFe-

medlemmet resp. klubber som har hatt utstillere som har deltatt på utstillingen. 

 

1.17 Arrangørklubbens ansvar overfor utstillere og publikum 

Arrangerende klubb er ansvarlig for:  

a. å sende skriftlig bekreftelse til utstillerne.  

Bekreftelsen til de utenlandske utstillerne skal sendes senest to uker før utstillingen. 

Unntak: Uforutsette omstendigheter. 

b. å fastsette påmeldingsavgiftens størrelse for hver utstilling 

c. å kontrollere de foranstaltninger og sikkerhetstiltak som er nødvendig for utstillingen.  

Man bør spesielt merke seg at  

- det ikke er tillatt å sette bur oppå hverandre.  

- burene skal være tilstrekkelig store til at kattene kan ha det bekvemt (min. 50x50x50 cm per katt).  

- at det kun er én katt pr. enkeltbur, maksimum tre katter pr. dobbeltbur. (Det gjøres unntak for kull.) 

- det mellom burradene må det være et gangareal for publikum på minst 1,25 m.18 

 

d. Slettet 

 

                                                
  18 Med gangareal menes disponibelt areal mellom utplasserte/oppsatte stoler o.l. 
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e. å respektere aldersklasseinndelingen:  

- ved en-dags-utstillinger er utstillingsdagen avgjørende 

- ved kategorivise utstillinger over mer enn en dag er den dagen den aktuelle kategorien dømmes avgjørende. 

- ved andre typer utstillinger over mer enn en dag er den første utstillingsdagen avgjørende. 

 

Tillegg for NRR : 

 

A. Bestemmelser i forhold til utstillerne 
Alle klubber som arrangerer utstilling, pålegges å sende utstillerkort19. Disse skal være utsendt senest 2 – to – uker før utstillingens første dag. De 

samme regler skal gjelde for at man ikke er kommet med på utstillingen, forutsatt at utstillingsavgiften er betalt og påmelding er sendt innen fristens 

utløp. 

 

Dersom dommer som står oppført på utstillingsinnbydelsen allikevel ikke skal dømme, skal utstillere med katteraser denne dommeren alene skulle ha 

dømt, umiddelbart opplyses om denne dommerendringen av arrangørklubben, forutsatt at det er praktisk mulig for klubben å nå alle de aktuelle 

utstillerne pr. e-post, samt få et skriftlig svar tilbake fra de berørte utstillerne to uker før utstillingens første dag.  

 

Utstillere som svarer innen denne fristen, har rett til å trekke sine katter, og få tilbakebetalt utstillingsavgiften. 

 

Det samme som i avsnittene ovenfor gjelder dersom klubben bringer inn en dommer som opprinnelig ikke stod oppført på innbydelsen, eller lar 

kattene bli bedømt av en dommer som stod oppført med andre grupper katter. 

 

B. NRR/Burpool 

Verken NRR eller Burpoolen kan kreve avgift for katalogførte katter der eieren får tilbakebetalt påmeldingsavgiften etter denne paragraf. Jf. UR §§ 

1.15, 3.8. 

 

C. Arrangørklubben er ansvarlig for: 

- Å sende umerket katalog20 med alle resultater inkludert Best in Show-resultater til NRR og til alle klubber med katalogførte medlemmer21. Alle 

kataloger med alle resultatene inkl. avl og oppdrett skal være utsendt innen 14 dager etter en utstilling. NRRs sekretariat informerer om hvor mange 

                                                
19 Utstillerkortet sendes nå direkte fra Min Katt, og har med alle katalogdata utstilleren selv har ført inn ved påmelding. Disse blir eieren (= utstilleren) bedt om å sjekke, og 

straks gi beskjed til arrangøren om noe er feil. Utstilleren kan ha ført inn feil opplysninger, og blir derfor bedt om å sjekke opplysningene på utstillerkortet.. 
20 Katalog og resultater legges nå ofte ut på nettet. Der kan alle klubber og andre hente ned katalogen/resultatene direkte. NRR, herunder utregner av Årets Nordnorske 

Katt, skal ha tilsendt papirutgaver av katalog og resultater. 
21 Der det foreligger en elektronisk katalog og resultater, holder det at klubbene får dette. NRR skal ha papirutgavene. 
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kataloger som skal sendes dit. 

(→ § 1.10 nr. 5 og 6 i Tillegg for NRR.) 

 

 

- Utgått tekst22. (GF 2018).  

 

D. Avlysning: 
Hvis en klubb må avlyse en utstilling, plikter klubben å gi melding til NRR og alle påmeldte utstillere. Innbetalt utstillingsavgift returneres 

umiddelbart23. 

(→ § 1.10 nr.3, Tillegg for NRR.) 

 

2 Verdensutstillingen og Vinnerutstillingene 

Det avholdes årlig en FIFe’s Verdensutstilling som skal organiseres etter følgende regler: 

→ § 2.9 vedr. sert.bestemmelser på alle vinnerutstillinger. 

2.1 Søknad om å få avholde en verdensutstilling 

Nasjonale FIFe-medlemmer som er interessert i å avholde verdensutstillingen, må sende en søknad til FIFe’s styre. Styret beslutter hvor utstillingen skal 

arrangeres. Så lenge det foreligger ubehandlede søknader, skal FIFe’s verdensutstilling ikke tildeles det samme nasjonale FIFe-medlem for andre gang. 

 

2.2 Dato for Verdensutstillingen 

Utstillingen skal arrangeres siste helg i oktober. Den nøyaktige dato for en Verdensutstilling må fastsettes minst to år i forveien, og må fremstå tydelig på 

FIFe’s offisielle utstillingsoversikt. 

 

2.3 Kvalifisering til Verdensutstillingen 

Verdensutstillingen er kun åpen for katter av fullt ut godkjente raser og godkjente varianter av disse og for huskatter tilhørende individuelle FIFe-medlemmer. 

(Dette gjelder også vinnerutstillingene: → § 2.6 nr 4. ) 

                                                
22 Utregnerne utgår ved innføring av Min Katt unntatt for Årets Nordnorske Katt. Med Min Katt på plass foretar systemet alle utregninger, både på utstilling og i forhold til 

Årets Katt-konkurransene med unntak av Årets nordnorske katt. 
23 Hvis utstillingen avlyses grunnet force majeure-forhold som ligger helt utenfor klubbens ansvarsområde/råderett/kontroll, vil dette kunne vurderes annerledes, særlig når 

f.eks. nasjonale/kommunale vedtak plutselig fattes og umuliggjør utstillinger, og klubben ikke hadde mulighet for å vite noe om dette på forhånd: Jf. corona-pandemien våren 

2020.  
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Deltagelse på Verdensutstillingen er kun mulig for katter som har oppnådd de nødvendige minimumskravene24 avhengig av den klassen de konkurrerer i på 

Verdensutstillingen: 

 

a) Klassene 1-6 – voksne og kastrater 

- Ingen kvalifikasjoner er nødvendige. Katter som har oppnådd tittelen Internasjonal Champion/Internasjonal/Premior eller høyere, er 

automatisk kvalifisert. 

b) Klassene 7-10 – voksne og kastrater 

- 3 x Excellent 1 i kl. 11-12 eller 

- 1 x Best i Variant (BIV) i klassene 7 – 12 

- 1 x nominert (NOM) for Best in Show (BIS) i klassene 7-12 

- For klassene 8 -10 – kastrater: Ingen kvalifikasjoner er nødvendige for katter som har oppnådd tittelen Internasjonal Champion eller høyere. 

Disse er automatisk kvalifisert. 

 

c) Klasse 11 – ungdyr: 

- 3 x Excellent 1 i klassene 11 – 12 eller 

- 1 x Best i Variant (BIV) i klassene 11 – 12 eller 

- 1 x nominert (NOM) for Best in Show (BIS) i klassene 11 – 12. 

 

d) Klasse 12 – kattunger: 

- 1 x Excellent 1 i klasse 12 

 

e) Klasse 14 – huskatter 

- 1 x nominert (NOM) for Best in Show (BIS) huskatt 

- Ingen kvalifikasjonskrav for Distinguished Show Merit (DSM). Disse kattene er automatisk godkjent. 

 

I alle tilfeller der bestemte kvalifikasjoner kreves, er kvalifiseringsperioden 13 – tretten – måneder forut for Verdensutstillingen. 

 

Kvalifikasjoner oppnådd i løpet av de 13 måneden forut for Verdensutstillingen av katter tilhørende raser resp. varianter i den midlertidige godkjenningsfasen, 

er gyldige dersom rasen resp. varianten oppnår full godkjenning før datoen for verdensutstillingen. 

                                                
24 Jf. 13-månederskravet nederst i denne paragrafen. 
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Kvalifikasjonene for deltagelse ved Verdensutstillingen skal kontrolleres og bekreftes av det forbund eller den klubb der utstilleren er medlem. 

 

2.4 World Winner-tittel (WW) 

Katter som blir Best in Show mottar tittelen World Winner (WW) der også året for utstillingen oppføres. Vinnerkattene vil få titlene registrert i stamtavlen 

på samme måte som andre offisielle FIFe-titler (se § 4.1.1).  

 

Verdensvinnerne legges ut på en oversiktsliste på FIFe’s hjemmeside pr. år. 

 

2.5 Utstillingsbegrensninger på dato for Verdensutstillingen  

Ingen annen FIFe-utstilling vil bli tillatt avholdt samme helg som Verdensutstillingen.  

 

 

 

 

 

2.6 Vinnerutstillinger 

 

1. FIFe-medlemmer fra land oppført i § 2.6.6 nedenfor kan én gang i året arrangere en vinnerutstilling. De skal seg imellom bestemme hvilket 

medlem i gruppen (bestående av minst tre land) som skal arrangere vinnerutstillingen for hvert særskilt år.25 

2. Vinnerutstillinger skal gjennomføres i perioden fra og med februar til og med juni-måned, og må fremstå tydelig på FIFe’s offisielle 

utstillingsliste minst 2 år før utstillingsdatoene. 

Det tillates kun én vinnerutstilling samme helg. 

3. Ingen annen FIFe-utstilling tillates arrangert i de landene den helgen en bestemt gruppe avholder sin vinnerutstilling. 

4. Kvalifikasjonene til en vinnerutstilling er de samme som for verdensutstillingen: § 2.3 gjelder. 

5. Hver katt som vinner Best in Show får sin egen vinnertittel der også året for utstillingen oppføres. Vinnerkattene får tittelen innført i sin stamtavle 

på samme måte som andre offisielle FIFe-titler. (Se § 4.1.1.) 

                                                
25 Til orientering: NRR som forbund avholder SWS i 2023 og WWS i 2024. (GF 2020 – sak 10/20) 
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6. De offisielle vinnerutstillingene er: 

 

 

Utstillingens navn FIFe-arrangerende medlemsland 

Amerikansk vinnerutstilling Argentina, Brasil, Mexico 

Baltisk vinnerutstilling Estland, Latvia, Litauen 

Middelhavsvinnerutstilling 

 

Bulgaria, Kroatia, Frankrike, Hellas, Israel, 

Italia, Portugal, Slovenia, Spania 

Nordsjøvinnerutstilling Belgia, Nederland, Storbritannia, Tyskland 

Skandinavisk vinnerutstilling Finland, Norge, Sverige 

 

7. FIFe-medlemmer kan foreslå tilleggsgrupper (en ny gruppe FIFe-medlemmer med vinnerutstillinger) og/eller tilpasninger (f. eks. å slutte seg til 

eller forlate en gruppe eller flytte over til en annen gruppe) til listen i § 2.6.6. FIFe-medlemmer kan bare være med i én av gruppene listet opp 

under § 2.6.6. 

Tillegg for NRR: 

a) Det skal ikke arrangeres andre utstillinger i Norge samtidig med Skandinavisk Vinnerutstilling. (GF 2001) Jf. § 2.6 nr. 3 ovenfor. 

b) NRR-tilsluttede klubber kan søke UK om å arrangere Skandinavisk Vinnerutstilling. Søknaden må inneholde informasjon om egnet hall, budsjett og 

klubben (e) s hovedansvarlige for arrangementet. Søknadsfrist er 24 md. før arrangement skal gjennomføres.   

c) Arrangørklubben(e) er selv økonomisk ansvarlig for arrangementet  (GF 2009) med følgende bidrag fra NRR: 

d) Katteklubb(er) som påtar seg å arrangere Scandinavian Winner Show (SWS) får fritak fra buravgift i forbindelse med dette arrangementet. 

e) NRR ved UK står ansvarlig for å skaffe hovedpremien til SWS-utstillinger. Klubben(e) kan om ønskelig bidra med idéer og ekstra midler til 

utstillingen. 

f) Hovedpremien skal inneholde NRR-logo. Kokarder skal inneholde NRR-farger, hvor klubben(e) kan ha sitt/sine emblem i senter. 
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NRRs styre bestemmer når SWS skal legges. (GF 2014)26 

 

2.7 Dommernes deltakelse i Best in Show-panelet 

FIFe-tilsluttet forbund som arrangerer utstillinger som beskrevet i dette kapittel, skal sørge for at 

-  alle dommerne som tjenestegjør i en kategori deltar i Best in Show-panelet for denne kategori;   (→ § 4.9.7, 2. ledd nedenfor) 

- om nødvendig skal en skilledommer (jf. § 4.9.7) være tilgjengelig og presenteres som deltaker i Best in Show-panelet i en kategori, for å 

unngå avgjørelser ved loddtrekning. 

 

Unntak: Omstendigheter utenfor kontroll. 

 

2.8 Best-in-Show huskatter 

 

På utstillinger som arrangeres i medhold av dette kapitlet, får huskatter følgende titler: 

 

- Best-in-show huskatt langhår 

- Best-in-show huskatt korthår 

2.9 Sertifikat 

Under utstillinger arrangert i henhold til dette kapitlet betraktes alle sertifikater som oppnådd i et hvilket som helst utland for å oppfylle kravene til antall 

forskjellige land i §§ 4.3, 4.4 eller 4.5.  

3 Adgang til utstillinger 

3.1 Registrering i stamboken  

Alle katter som stilles ut, må være registrert i stamboken til det FIFe-forbund eieren tilhører, med unntak av  

- huskatter27  

- (Utgått tekst) 

- katter påmeldt av utstillere som beskrevet i § 8.2.2. 

Følgende katter kan tenkes ennå ikke å ha blitt innført i stamboken, men de må ha blitt meldt inn for registrering: 

- kattunger (4-7 md.) 

                                                
26 Det forutsettes at NRR tar hensyn til tildelte utstillinger i tråd med vanlige tildelingskriterier. Bakgrunnen og premissene for vedtaket: GF-sak 03/14 fra RORAK. 
27 Huskatter stambokføres ikke. De registreres i eget huskattregister. 
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- katter importert fra andre forbund – påmeldt til utstilling i klassene 9-13. 

3.2 Microchip 

Det anbefales at microchip anvendes som identifikasjon for utstillings- og avlskatter når dette er mulig28. 

 

Tillegg for NRR:29 
Alle katter skal være ID-merket med microchip i medhold av GF-vedtak 2016, jf. OR § 3.4 - inkl. Tillegg for NRR.  

Kattens utstillingsdokument (stamtavle, vaksinasjonskort /pass o.l.) skal være merket med kattens ID-nummer30 på en permanent måte. (→ UR § 1.15 c, og 

OR § 4.6.1 nr. 4 i NRRs tillegg.) 

Dispensasjon fra denne bestemmelsen gjelder katter født før 1/1-1999. (GF 2009) 

 

3.3 Minimumsalder 

Minimumsalderen på en katt kan ikke være under 4 måneder under en utstilling. Denne regel gjelder internasjonale og nasjonale utstillinger, seminarer samt 

rase- og propagandautstillinger. 

 

Tillegg for NRR: 

Kattunger som er yngre enn 4 måneder, kan verken delta på utstilling eller gis adgang til utstillingslokalet, tilliggende rom eller noen del av bygningen/-

området som omfattes av den arrangerende klubbs leiekontrakt. 

Katter som frembys for salg, skal være påmeldt til utstillingen som vanlig, eller på annen måte være registrert hos utstillingsarrangøren, og befinne seg i utstil-

lingslokalet eller på annen anvist plass. 

 

3.4 Adgang til utstillinger  

Kattenes klør må være klippet før de ankommer utstillingshallen.  

 

Følgende katter har ikke adgang til utstillinger: 

- diegivende katter 

                                                
28 Dette er ikke bare mulig i NRRs datasystem (pt.Min Katt), men også påkrevd for å bli registrert og godkjent som utstillingskatt i datasystemet. Se OR § 3.4 der NRR i tråd 

med nasjonale veterinære bestemmelser har krav om chip.  
29 Den enkelte er selv ansvarlig for å sette seg inn i offentlig regelverk - og rette seg etter det ved grensepasseringer, og påse at dyrepass og nødvendige papirer/dokumenter er 

i orden. 
30 NRRs datasystem krever at utstillingskatter er ID-merket (se også OR § 3.4). Uten et ID-nummer kan en katt ikke bli registrert for deltagelse på en norsk utstilling. NRRs 

Support kan kontaktes ved problemer. 
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- drektige katter31 

- katter med dvergvekst 

- katter som har fått klør fjernet 

- katter med fot- eller bendeformiteter, f. eks. poly- eller oligodaktylisme (for mange eller for få tær) 

- blinde katter 

- døve katter 

- katter med kupert hale 

- katter med klipte ører 

- ukastrerte huskatter32 som er 10 måneder eller eldre  

- tatoverte katter, unntatt når de har en tatovering med en identifikasjonskode som en form for registrering (jf. OR § 3.4).  

 

Andre katter tilhørende samme utstiller kan få adgang til utstillingen under hensyntagen til § 3.8. 

 

Tillegg for NRR: 

 

Katter som søkes importert til NRRs stambok fra utlandet, kan ikke delta på utstilling i NRRs regi før tidligst 14 dager etter registrert innførsel til Norge. (GF 

2020 – sak 20/20] Trer i kraft 01.01.2021. 

→ OR § 4.6.1 – siste ledd. 

 

3.5 Hvite katter 

Hvite katter må ha en veterinærattest som fastslår at de ikke er døve. (→ OR § 3.6 inkl. NRRs tillegg, OR 3.6.4) 

 

Tillegg for NRR: 

 

Originalattesten som viser at en hvit katt ikke er døv, skal lastes opp via Min Katt. Digital dokumentasjon i Min Katt godtas.(GF 2020 – sak 11/20) ( → OR § 

3.6, 3.6.4)  

 

                                                
31 Man må gå ut i fra at katten er drektig, hvis den nylig er paret.  
32 Også en hunnkatt omtales som kastrert når den er sterilisert. 
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3.6 Det konkurreres i henhold til fenotype 

En katt konkurrerer på utstilling i henhold til fysisk fremtoning33 (fenotype).  

Hvis dette avviker fra dens kjente genotype, skal både kattens kjente genotype og kattens fenotype stå oppført i stamtavlen. Fenotypen må stemme overens 

med beskrivelsen i EMS-systemet, og skal settes i klammer. 

 

3.7 Låsing av bur 

Det er forbudt – og straffes med utelukkelse fra konkurransen – å låse burene med hengelås og/eller la en katt bytte bur 34 før bedømmelsen er avsluttet. 

 

NRRs tillegg: Se under § 7.1 nedenfor. 

 

3.8 Sykdomssymptomer under utstillingen 

Dersom den fungerende veterinæren under en utstilling oppdager en katt som viser symptomer på sykdom (grunnet virus, bakterier, sopp eller parasitter), 

skal den aktuelle katten samt de øvrige katter som tilhører samme utstiller, umiddelbart nektes adgang til utstillingshallen resp. fjernes fra utstillingshallen35.  

 

Tillegg for NRR: 
Arrangørklubben er ansvarlig for å sende melding til utstillers klubb innen 5 dager etter endt utstilling i de tilfeller der utstiller er avvist36 i veterinærkontrollen 

pga. mistanke om smittsom sykdom. (Jf. også Karantenereglementet). 

 

3.9 Feil som fører til diskvalifikasjon 

Flyttet til annekstabell bakerst i dokumentet. 

 

3.10 Feil som utelukker sertifikat i alle raser 

Flyttet til annekstabell bakerst i dokumentet. 

 

                                                
33 Farge/mønster vi ser at en katt har, f.eks. blå, blåtabby, masket osv. 
34 Arrangøren kan etter avtale gi en utstiller tillatelse til å bytte bur. Utstillingssekretariatet godkjenner ny plassering og informerer dommeren. Se § 7.1. Ved fri burplassering 

etter arrangørens anvisninger faller dette kravet bort. 

 
35 Dette vil grunnet smittefare også kunne gjelde utstillere som for eksempel har kjørt i samme bil. Dette må veterinæren avgjøre. 
36 Utstiller får ikke tilbakebetalt utstillingsavgiften for avviste katter etter UR § 3.8. Klubben har betalt veterinæren for å luke ut smittefarlige katter. 
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4 Utstillingstitler og sertifikater  

4.1 Utstillingstitler og sertifikater  

 

 

 Forkortelser av titler 

 

 

Utstillingstitler Forkortelser Paragrafer Anmerkninger 

 

Champion-/Premior-titler 

Champion CH   § 4.2  

 

 

 

Disse titlene plasseres 

foran kattens fulle navn. 

 

 

 

Premior PR § 4.2 

International 

Champion 

IC § 4.3 

International Premior IP § 4.3 

Grand International 

Champion 

GIC § 4.4 

Grand International 

Premior 

GIP § 4.4 

Supreme Champion SC § 4.5   

Supreme Premior SP § 4.5   

Vinnertitler 

Junior Winner JW § 4.5 Denne tittelen plasseres 

bak kattens fulle navn. 

National Winner NW § 4.17    Denne tittelen plasseres 

foran kattens fulle navn 
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For midlertidig godkjente raser vil forkortelsene for titlene Champion, Premior, International Champion og International Premior få bokstaven ”P” foran 

seg, som indikerer en foreløpig (”Preliminary”) tittel (dvs. PCH, PPR, PIC og PIP).   

Alle FIFe-utstillingstitler  

kan bare oppnås av FIFe-registrerte katter (og huskatter), eid av individuelle medlemmer av et FIFe-tilsluttet forbund 

(Strøket tekst) 

 Forkortelser for sertifikater 

 

                                                
37 Året da tittelen ble vunnet. Jf. OR § 5.3.1. 

og før mulige 

Champion-/Premior- 

titler. 

American Winner 

Baltic Winner 

Mediterranean Winner 

North Sea Winner 

Scandinavian Winner 

World Winner 

 

AW 

BW 

MW 

NSW 

SW 

WW 

§ 2.6.5 

§ 2.6.5 

§ 2.6.5 

§ 2.6.5 

§ 2.6.5 

§ 2.4 

Disse titlene + året37 

plasseres foran kattens 

fulle navn og før mulige 

Champion-/Premior- 

titler. 

    

 

 

Disse titlene plasseres 

bak kattens fulle navn. 

Fortjenestetitler 

Distinguished Merit DM § 4.13 

Distinguished Show 

Merit 

DSM §4.14 

Distinguished Variety 

Merit 

DVM §4.16 
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Navn på sertifikatet Forkortelse 

Certificat d’Aptitude au Championat  CAC   

Certificat d’Aptitude au Premium CAP 

Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté CACIB 

Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté CAPIB 

Certificat d’Aptitude au Grand Championat International de 

Beauté 

CAGCIB 

Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté CAGPIB 

Certificat d’Aptitude au Championat Suprême  CACS 

Certificat d’Aptitude au Premium Suprême  CAPS 

 

4.2 Titlene Champion eller Premior 

Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 

- tildeles CAC i Åpen klasse 

 

 

- tildeles CAP i Kastratklassen. 

 

For å oppnå tittelen Champion eller Premior må katten ha blitt tildelt 

-  tre CAC resp.CAP av 

- tre forskjellige dommere under 

- tre nasjonale og/eller internasjonale FIFe-utstillinger. 

 

 

4.3 Titlene Internasjonal Champion eller Internasjonal Premior 

Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 

 

- tildeles CACIB i Champion-klassen.  
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- tildeles CAPIB i Premior-klassen.  

 

For å oppnå tittelen Internasjonal Champion eller Internasjonal Premior må en katt ha blitt tildelt  

 

- 3 – tre – CACIB resp. CAPIB  

- av 3 – tre – forskjellige dommere  

- i minst 2 – to – forskjellige land  

- under 3 internasjonale FIFe-utstillinger.   

  

Maksimum 2 – to – CACIB resp. CAPIB kan vinnes i samme land.  

 

Unntak gjøres for individuelle medlemmer bosatt i de landene som er nevnt i Anneksene 2, 3 og 4. 

 

4.4 Titlene Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premior 

Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 

- tildeles CAGCIB i Int. Champion-klassen.  

- tildeles CAGPIB i Int. Premior-klassen.  

 

For å oppnå tittelen Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premior må en katt ha blitt tildelt  

 

Enten a) 
- 6 CAGCIB resp. CAGPIB  

- av minst 3 forskjellige dommere  

- i minst 3 – tre – forskjellige land  

- under 6 – seks –  internasjonale FIFe- utstillinger. 

 

Maksimum 4 – fire – CAGCIB resp. CAGPIB kan vinnes i samme land land. Unntak gjøres for individuelle medlemmer bosatt i de landene som er nevnt i 

vedleggene til UR.  

 

Eller b) om kravene under punkt a) ovenfor ikke er oppfylt etter at katten har oppnådd 6 – seks – CAGCIB respektivt CAGPIB:  

- 8 – åtte – CAGCIB resp. CAGPIB  

- hos minst 4 – fire – forskjellige dommere  

- i minst 2 – to – forskjellige land  
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- under 8 – åtte –  internasjonale FIFe-utstillinger.  

 

Maksimum 7 CAGCIB resp. CAGPIB kan vinnes i samme land.  

 

Unntak gjøres for individuelle medlemmer bosatt i de landene som er nevnt i Anneksene 3 og 4. 

 

4.5 Titlene Supreme Champion eller Supreme Premior 

Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 

- tildeles CACS i Grand Int. Champion-klassen.  

- tildeles CACP i Grand Int. Premior-klassen.  

 

For å oppnå tittelen Supreme Champion eller Supreme Premior må en katt ha blitt tildelt  

 

Enten a) 
- 9 – ni – CACS resp. CAPS  

- av minst 3 – tre – forskjellige dommere  

- i minst 3 – tre – forskjellige land  

- under 9 – ni – internasjonale FIFe-utstillinger.  

 

Maksimum 7 CACS resp. CACP kan vinnes i samme land.  

 

Eller b) om kravene under punkt a) ovenfor ikke er oppfylt etter at katten har oppnådd 9 CACS respektivt CAPS: 

- 11 – elleve – CACS resp. CACP  

- av minst 6 – seks – forskjellige dommere  

-  i minst 2 –to – forskjellige land  

- på 11 – elleve – internasjonale FIFe-utstillinger.  

 

Maksimum 10 CACS resp. CACP kan vinnes i samme land.  (→ § 2.9: en vinnerutstilling er et hvilket som helst land. → § 4.7, siste ledd, siste punktum 

nedenfor.)  

 

Unntak gjøres for individuelle medlemmer bosatt i de landene som er nevnt i Anneksene 3 og 4. 
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4.6 Godkjenning av titler 

Sertifikater som kvalifiserer for titlene Champion, Premior, Internasjonal Champion, Internasjonal Premior, Grand Internasjonal Champion, Grand 

Internasjonal Premior, Supreme Champion og Supreme Premior, blir bare gyldige etter godkjennelse av det nasjonale forbundet eller den nasjonale klubben 

utstilleren tilhører. (→ UR § 4.1.1, OR § 5.3.1.) 

 

For å kunne oppnå en tittel, må kattens eier underrette det nasjonale sekretariatet innen måneden etter at det siste nødvendige sertifikatet er oppnådd.  

 

Sertifikater og titler som ikke er oppnådd i henhold til FIFe’s regler, godkjennes ikke. 

 

Alle sertifikater til en tittel må være oppnådd under samme variant (EMS-kode) / gruppe.  

 

Dersom en endring av EMS-koden resulterer i at variant eller gruppe endres, så  

- beholdes alltid alle tidligere oppnådde titler (for godkjente varianter) 

- må alle sertifikater til neste tittel vinnes i den nye fargevarianten/gruppen. 

 

Tillegg for NRR: 
Innrapportering av internasjonale titler/sertifikater oppnådd i utlandet skjer innen 14 dager etter endt utstilling via Min Katt.  

 

Sertifikat og titler oppnådd i Norge registreres automatisk i NRR. Dokumentasjon er bekreftede bedømmelsessedler eller offisielle diplomer der alle 

nødvendige data er med.  (GF 24/2012, GF 2017/2018 →DI § 2.5 i GL Kap. VIII)  

 

En norsk utstiller laster sertifikatene/tittelbekreftelsene oppnådd i utlandet inn i Min Katt slik at de kan blir kontrollert og registrert i datasystemet av NRR. 

(GF 2018)38 

 

4.7 Gå over i en høyere klasse 

Straks en katt har fått alle de nødvendige sertifikat og kvalifisert seg for en tittel i henhold til §§ 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6, må den konkurrere i neste, høyere 

klasse. 

 

En katt som allerede har oppnådd det maksimale antall sertifikater som er tillatt å oppnå i ett land, skal ikke få delta i den aktuelle klassen flere ganger. Så 

lenge katten ikke oppfyller kravene for å stille i den neste, høyere klassen, kan katten kun delta ”Utenfor konkurranse”. 

                                                
38 Ved problemer skal NRRs Support-gruppe kontaktes. Info hos NRRs sekretariat (kontor). 
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Utstillinger listet opp i Kap. 2 (se § 2.9) er unntatt fra denne regelen. 

 

4.8 Best i Variant (BIV)  

a) Best i Variant velges av dommeren blant alle kattene innenfor en fargegruppe uavhengig av alder eller kjønn forutsatt at minst tre katter av denne 

varianten er til stede. 

 

b) I tilfelle av et høyt antall konkurrenter, kan det deles ut maksimum tre forskjellige BIV-titler (kattunger 4-7 md., ungdyr 7-10 md. og voksne) under 

hensyntagen til den ovennevnte regel. (Se minimumsmulighetene i tabell i Anneks-tillegget bak i dokumentet.) 

                                                                                                 

c) Kastrater konkurrerer kun mot hverandre, unntatt for katter under 10 måneder. 

 

d) For å oppnå Best i Variant må katten ha oppnådd minst 95 poeng.  

 

e) En dommer kan holde tilbake Best i Variant-tittelen dersom kattene ikke holder en tilstrekkelig høy standard. BIV-tittelen kan imidlertid ikke nektes 

tildelt dersom en katt har oppnådd de nødvendige 95 poeng i sin klasse 

 

4.9 Nominering til Best in Show (NOM) og Best in Show (BIS) 

 

 Nominering til Best in Show 

Hver dommer kan nominere en katt i hver kategori som han/hun dømmer (se tabell Utstillingskategorier i Anneksdelen nederst i dokumentet): 

- Voksen hann 

- Voksen hunn 

- Voksen kastrat hann 

- Voksen kastrat hunn 

- Ungdyr 7-10 måneder (ingen kjønnsdeling) 

- Kattunger 4-7 måneder (ingen kjønnsdeling) 

 

Huskatter kan maksimum ha 4 nominasjoner uten hensyn til alder: 

- Hann korthår 

- Hunn korthår 

- Hann langhår 
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- Hunn langhår 

 

 Betingelser for nominering til Best in Show 

Den utstilte katten må tilhøre en godkjent variant av en godkjent rase (ikke aktuelt for huskatter).  

 

Den utstilte katten må ha oppnådd minst 97 poeng. 

 

Man kan ikke nekte å nominere dersom en katt har oppnådd minst 97 poeng i sin klasse. 

 

Forutsatt at den utstilte katten har oppnådd 97 poeng, kan en dommer nominere:  

- en voksen katt til Best in Show selv om den er blitt slått i Best i Variant av et ungdyr eller en kattunge, eller av en annen voksen i motsatt 

kjønn innenfor samme variant. 

- en kastrat til Best in Show selv om den er slått i Best i Variant av en kastrat i motsatt kjønn i samme farge. 

- et ungdyr til Best in Show selv om den er slått i Best i Variant av en voksen eller en kattunge innenfor samme variant. 

- en kattunge til Best in Show selv om den er slått i Best i Variant av en voksen eller et ungdyr innenfor samme variant. 

 

Når en dommer har avsluttet bedømmelsen og nominert kattene fra én eller flere kategorier, er det ikke lenger tillatt for denne dommeren å begynne å 

bedømme andre katter i de samme kategorier på nytt, unntatt katter i ikke-godkjente varianter eller katter som tilhører midlertidig godkjente eller ikke-

godkjente raser. (→ § 6.3) 

Prøvedommere kan nominere sine beste katter. 

 Best in Show 

 

Utstillingskategorier: Se tabell nederst i anneksdelen av dokumentet.39 

                                                
39 Inntil 01.01.16 het utstillings- og utdanningskategoriene I, II , III og IV. Fra 01.01.16 ble RAG, SBI og TUV flyttet 
fra Kat. II til Kat. I der EXO og PER hadde vært alene. Tilsvarende ble katter fra Kat. III, ABY CRX m. fl. flyttet over til 

Kat. IV og slått sammen med siam-orientalerkattene. I denne prosessen fikk utstillingskategoriene nye navn: Kat. 1, 2, 3 og 4, 

mens de gamle utdanningskategoriene forble uendret (I, II, III og IV med samme innhold som før).  

Fra 01.01.17 tok man konsekvensene av dette, og utstillingskategoriene 1,2,3 og 4 falt sammen med de nye  

utdanningskategoriene som fikk bokstavtillegg i kat. 1 og 4: A og B i kat. 1, C og D i kat. 4  Gruppene B og C utgjør kattene som  

ble overflyttet i 2016 til resp. Kat. 1 og 4, mens A og D representerer de opprinnelige kattene i disse kategoriene. 

Det vises til utfyllende skriv fra FIFe i november 2016 og til →Show Organisers Guide § 4.2.4: http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php  

 

http://www1.fifeweb.org/wp/news/
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
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Best in Show-konkurransen kan avvikles samlet eller adskilt: 

 

Samlet: Kategori 1, 2, 3 og 4 sammen 

 

Adskilt: Kategori 1, 2, 3 og 4. 

 

Kombinert: Kategori 1 og 2 sammen og/eller kategori 3 og 4 sammen. 

 

Når Best in Show er 

- samlet skal panelet bestå av minst én internasjonal allround-dommer.  

- adskilt kan internasjonale dommere tilkalles i sine respektive kategorier. 

- kombinert av to kategorier, må panelet bestå av minst én internasjonal dommer som er kvalifisert til å dømme begge de sæeskilte kategorier. 

 

Hver kategori kan ha seks (6) BIS-titler: 

- Voksen hann 

- Voksen hunn 

- Voksen kastrat hann 

- Voksen kastrat hunn 

- Ungdyr 7-10 måneder (ingen kjønnsdeling) 

- Kattunge 4-7 måneder (ingen kjønnsdeling) 

 

Utstillingsarrangøren kan etter skjønn bestemme at  

- BIS Voksen hann og BIS Voksen hunn kan konkurrere sammen om BIS Voksen versus BIS motsatt kjønn Voksen (BOS) 

- BIS Voksen kastrat hann og BIS Voksen kastrat hunn kan konkurrere sammen om BIS kastrat versus BIS motsatt kjønn kastrat (BOS) 

 

Huskattklassen kan ha maksimalt to BIS-titler: 

- Best in Show huskatt korthår og Best in Show huskatt langhår, eller 

- Best in Show huskatt hann og Best in Show huskatt hunn, eller 

- Best in Show huskatt. 
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Tillegg for NRR: 
 

Best totalt:   

- Best of the Best40 (BB/BOB) tas ut av allround-dommere. Hvis én eller flere kategorier ikke er representert, er det tilstrekkelig at avgjørelsen tas av den/de 

dommer/e som har kompetanse i den/de konkurrerende kategori/er. 

 

Huskattpanel: 
Uttagning av utstillingens beste huskatt skjer i panel, og vanligvis med alle dommere og dommerelever til stede.41 

  

Ved store utstillinger kan utstillingsleder bestemme at bare et utvalg av dommerne skal være med på uttagningen.  

 

Det forutsettes at alle de dommerne som har dømt huskatter sitter i panelet.  

 

→ UR § 5.4, Tillegg for NRR 

 

 

 Rase Best in Show 

Utstillingsarrangøren kan bestemme at det holdes en separat Best in Show for en rase (Rase BIS) på disse vilkår: 

 

1. Minst 50 katter av en gitt rase (definert etter EMS-koden) er katalogført i klassene 1-12. Enhver søskenrase (se OR § 6.1) kan inkluderes om 

utstillingsarrangøren ønsker det. 

2. De andre rasene oppført i katalogen i den aktuelle kategorien må ha minimum 40 totalt i klassene 1-12. 

3. Bare katter som representerer fullt ut godkjente raser og deres fullt ut godkjente varianter skal regnes med når man fastsetter antall katter i 

henhold til de oppgitte tallene i § 4.9.4.1 og § 4.9.4.2. 

4. Raser som har en ”Rase BIS” konkurrerer ikke i Best in Show i sin kategori. 

Dommerne kan nominere seks (6) katter for ”Rase BIS” og seks (6) for Best in Show for de andre rasene i kategorien (se § 4.9.1) 

5. Best in Show-titler i ”Rase BIS” har full gyldighet i forhold til FIFe-titlene DSM og JW.42 

6. Slike ”Rase BIS” er begrenset til én pr. dag, uansett kategori. 

                                                
40 I denne konkurranse deltar vinnerne i hver kategori. Ukastrerte for seg. Kastrerte for seg. 
41 Det tas ut BIS huskatt korthår og BIS huskatt langhår på norske utstillinger. Se § 5.4 nedenfor under Tillegg for NRR. 
42 De gjelder også som BIS i Årets-Katt-konkurranser i NRR. 
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7. Antallet 50 katter er laveste grense; FIFe-medlemmer kan øke minimumstallet for ”Rase BIS” på sine utstillinger eller for sine land til et 

høyere antall. 

8. Det er ikke obligatorisk å avholde ”Rase BIS”, det kan heller ikke forventes automatisk; dette er opp til den individuelle utstillingsarrangør 

eller FIFe-medlemmet. (→GL § 1. STA §§ 1.1 og 2.1.) 

 

9. Et ”Rase BIS” kan noteres slik som en merknad på FIFe’s offisielle utstillingsoversikt på nettet: ”DD/MM/YYYY Rase BIS: XXX”, der XXX 

er EMS-koden til den aktuelle rasen. Med unntak av én-dagsutstillinger må også utstillingsdatoen for Rase BIS oppgis, for eksempel 

01/01/2012 Breed BIS: BSH. 

10. Et ”Rase BIS” kan ikke finne sted på utstillinger som beskrevet i kapittel 2.  

 

 Best in Show ved én-raseutstillinger 

Én-raseutstillinger er utstillinger der det bare kan stilles ut én rase (definert ved EMS-kode). Utstillingsarrangøren kan gi tillatelse til at det også kan stilles ut 

søsterraser (se OR § 6.1). 

 

Ved én-raseutstillinger kan hver dommer nominere åtte (8) katter: 

- Voksen hann 

- Voksen hunn 

- Voksen kastrat hann 

- Voksen kastrat hunn 

- Ungdyr 7-10 måneder hann 

- Ungdyr 7-10 måneder hunn 

- Kattunge 4-7 måneder hann 

- Kattunge 4-7 måneder hunn 

 

En én-rase-utstilling kan ha følgende åtte (8) Best in show-titler: 

- Voksen hann 

- Voksen hunn 

- Voksen kastrat hann 

- Voksen kastrat hunn 

- Ungdyr 7-10 måneder hann 

- Ungdyr 7-10 måneder hunn 

- Kattunge 4-7 måneder hann 

- Kattunge 4-7 måneder hunn 
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Merk: Denne paragrafen gjelder bare Best in Show ved én-rase-utstillinger, og må ikke forveksles eller kombineres med Rase Best in Show beskrevet i § 

4.9.4. 

 

 Betingelser for Best in Show 

Til Best in Show-panelet plikter utstillingsarrangøren å forsyne hver dommer med en liste som inneholder katalognummer, kjønn, fødselsdato (eller alder) og 

EMS-kode for de nominerte kattene som presenteres for Best in Show-juryen. 

 

Prøvedommere og dommerelever skal være til stede i panelet. (→ Dommerregl. §§ 2.1.13, 2.3.12, 2.3.13 og 2.4.3) 

 

Kattene skal presenteres 

- av assistenter 

- med katalognummer og EMS-kode 

 

Kattene undersøkes og håndteres av hver dommer i panelet. Denne gjennomgåelsen er offentlig. 

  

 Stemmegivning under Best in Show 

Under Best in Show er stemmegivningen åpen, og de stemmene en katt får, vises av dommerne eller annonseres av arrangøren.  

 

En dommer kan ikke avstå fra å stemme under Best in Show, med mindre han/hun ikke er kvalifisert til å bedømme alle de presenterte rasene: I et slikt tilfelle 

skal han/hun avstå fra å stemme43. (→ § 4.9.2. Jf. også §§ 1.14 og 4.9.3 m. fotnote. Se under Miscelllaneous: Show Organisers Guide § 4.2.4) 

 

 

Stemmer som er avgitt av dommerelever teller ikke med for resultatet av voteringen. 

 

Det samme gjelder stemmer avgitt av prøvedommere, med unntak av en prøvedommer som allerede er internasjonal dommer i en annen kategori. Har 

ansvarlig tilsynsdommer godkjent stadiet, er stemmen fullt ut gyldig. (→ DR § 2.4.3) 

 

                                                
43 Utstillingskategoriene 1 og 4 inndeles resp. i A- og B-, C- og D-rasegrupper (1 AB og 4 CD). En dommer har full kompetanse med stemmerett i panel ved kompetanse i 

Kat. 1 A og B og i Kat.4 C og D. Ved kompetanse i f.eks. 1A, kan dommeren ikke votere dersom det i det totale panel er en eneste katt fra 1B – og omvendt. Det samme 

prinsippet gjelder for kat. 4 C og D. Se tabellen over utstillingskategorier nederst i UR. 
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Den katten som oppnår det høyeste antall stemmer, utropes til Best in Show. 

 

Hver gang det blir uavgjort, avgjøres konkurransen som følger: 

 

1 De dommerne som ikke stemte på de kattene som fikk høyest antall stemmer, må stemme på nytt, og denne gangen skal de bare vurdere de kattene 

som fikk høyest antall stemmer. 

 

2 Hvis alle dommerne i panelet stemte på de kattene som fikk høyest antall stemmer, må avgjørelsen foretas av en skilledommer.  

 

En skilledommer er en dommer som tjenestegjør på utstillingen og er kvalifisert til å dømme de presenterte rasene, men som ikke har deltatt i 

avstemningen i det særskilte panelet. 

 

Hvis en slik dommer ikke er tilgjengelig, skal avgjørelsen foretas ved loddtrekning. 

 

4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlistene 

 

Titlene Best in Show, Best i Variant og Nominert til Best in Show skal angis på resultatlistene. 

 

Tillegg for NRR: 
 

Titlene Best in Show, nominert katt (NOM) og Best i Variant (BIV) påføres også bedømmelsesseddelen, fullt ut eller forkortet BIS, NOM, BIV.  

 

4.11 Kastraters deltakelse i BIV- og BIS-konkurransen 

Slettet – se §§ 4.8 og 4.9. 

 

4.12 Tittelen World Winner 

Slettet – se § 2.4.  

 

4.13 Distinguished Merit (DM) 

Slettet – se OR § 5.3.2 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 43 av 81   
    

 

  

 

4.14 Distinguished Show Merit (DSM) 

Denne tittelen kan bare oppnås på Internasjonale utstillinger og kan vinnes av voksne katter av godkjente raser og av huskatter.  

 

For å oppnå tittelen må katten vinne Best in Show (BIS) eller Best in Show Opposite Sex (BOS) minimum 10 ganger i klassene 1-10 eller 14.  

 

Den kortest mulige kvalifiseringsperioden er to år og én dag mellom den første Best in Show eller Best in Show Opposite Sex og den tiende. Dette er for å 

forhindre at en katt oppnår DSM for raskt. 

 

4.15 Junior Winner (JW) 

Denne tittelen kan bare oppnås på Internasjonale utstillinger av godkjente raser.  

 

For å oppnå tittelen, må katten vinne Best in Show minimum fem ganger i klassene 11 og/eller 12. 

(→ § 4.1.1) 

Unntak gjøres for individuelle medlemmer bosatt i de landene som er nevnt i Anneks 5. 

 

4.16 Distinguished Variety Merit (DVM) 

Denne tittelen kan bare oppnås på nasjonale og internasjonale utstillinger av katter av godkjente eller midlertidige godkjente raser.  

 

For å oppnå tittelen må katten vinne “Best i Variant“(BIV)  minimum 10 ganger i klassene  

1-12.  

 

Den kortest mulige kvalifiseringsperioden er to år og én dag mellom den første “Best i Variant“ og den tiende. Dette er for å forhindre at en katt oppnår DVM 

for raskt. 

 

4.17 National Winner (NW) 

FIFe’s medlemmer kan årlig utdele tittelen National Winner i henhold til sine egne kriterier som må gjøres kjent på forhånd for angjeldende år. 

 

Følgende betingelser må være oppfylt: 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 44 av 81   
    

 

 

 

1. FIFe-medlemmer kan tildele NW-tittelen til maksimalt 15 katter i løpet av samme kalenderår; en katt kan bare oppnå én NW-tittel i løpet av samme 

kalenderår. 

2. Slike katter må ha konkurrert i klassene 1-12 eller 14 på utstillinger i det aktuelle år; FIFe-medlemmer kan bestemme et minimumsantall utstillinger. 

3. FIFe-medlemmer kan bare basere konkurransen om NW-titler på resultater fra utstillinger de selv44 har arrangert. 

4. FIFe-medlemmer kan bare tildele NW-tittelen til katter av fullt ut godkjente raser registrert i egen stambok (så vel som til huskatter), og som tilhører 

egne individuelle medlemmer. 

5. Vinnerkattene skal ha sin NW-tittel registrert på samme måte som øvrige offisielle FIFe-titler (se § 4.1.1). 

6. Navnene på National Winner-kattene skal bekjentgjøres. 

 

Tillegg for NRR: 
NRR tar ut 5 nasjonale vinnere45 pr. år. Den katt som får tittelen National Winner (NW), er 

blitt Totalvinner i sin kategori i Årets-Katt-konkurranse.46 Gjelder fra 01.01.11. (GF 2012) 

 

Ved poenglikhet kan det bli flere totalvinnere innenfor hver kategori, og det vil i de tilfellene bli delt ut flere enn 5 NW-titler. ( GF 2013. Gjelder fra 01.01.13)  

(→ ÅRK § 2.5.) 

 

5 Utstillingsklasser 

5.1 Konkurrere i korrekt klasse 

Klassifiseringen skjer i henhold til FIFe’s regler. 

Alderen til enhver utstilt katt skal stå på bedømmelsesseddelen. 

Anvendt standard er den som er godkjent av FIFe. 

En katt kan bare konkurrere i den klasse den tilhører. (→ § 4.7 og OR § 5.1.1) 

 

                                                
44 For medlemmer av norske klubber tilsluttet NRR betyr dette at bare FIFe-godkjente utstillinger tildelt arrangert av norske NRR-klubber kan kvalifisere til NW-tittelen.  
45 Én katt i hver kategori – og én huskatt. (Flere ved poenglikhet - → § 4.17 ovenfor, Tillegg for NRR). Det er et eget NRR-dokument som har et detaljert oppsett over 

gjeldende regler. 
46 Eierne av disse kattene får tilsendt en personlig invitasjon til den utstillingen der prisene for Årets-katt-konkurranser deles ut (GF 2012). Merk at det egentlig bare er 4 

kategorier + Huskatt, til sammen 5 kåringsgrupper. 
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5.2 Diplomer 

Flyttet til § 6.8.2. 

 

5.3 Deltagelse i kastratklassene 

Når en Champion, Internasjonal Champion, Grand Internasjonal Champion, European Champion, FIFe American Champion eller Supreme Champion blir 

kastrert, kan den beholde sin tittel, og fortsette å konkurrere for å bli Premior, Internasjonal Premior, Grand Internasjonal Premior og Supreme Premior. 

 

 

 

5.4 Konkurransebetingelser i de ulike klassene 

Klubber og forbund må anvende FIFe’s regler for følgende klasser: 

 

Klasse Navnet på klassen Sertifikat 

1 Supreme Champion  - 

2 Supreme Premior  - 

3 Grand Internasjonal Champion CACS 

4 Grand Internasjonal Premior CAPS 

5 Internasjonal Champion CAGCIB 

6 Internasjonal Premior CAGPIB 

7 Champion CACIB 

8 Premior CAPIB 

9 Åpen CAC 

10 Kastrat CAP 

11 Ungdyr, 7-10 md. - 

12 Kattunger, 4-7 md. - 

13a Noviser - 

13b Kontroll - 

13c Bestemmelsesklasse - 

14 Huskatter - 
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I alle kategorier er klassene 1-12 oppdelt etter rase, variant  og kjønn. 

 

 

Katter i klassene 1-12 kan konkurrere om tittelen BIV i henhold til § 4.8 og BIS i henhold til §§ 4.9 og 5.5.4. 

 

Katter i kl. 14 kan konkurrere om tittelen BIS i henhold til § 4.9. 

 

Klasse 1 - SUPREME CHAMPION (og European Champion/FIFe American Champion). 

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Supreme Champion, European Champion eller FIFe American Champion. 

Katten vil få en bedømmelse, tildeles Hederspris (HP), men rangeres ikke. 

 

Klasse 2 - SUPREME PREMIOR (og European Premior/FIFe American Premior) 

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Supreme Premior, European Premior eller FIFe American Premior, og samme regler gjelder som 

for Supreme Champions, men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter. 

Katten vil få en bedømmelse, tildeles Hederspris (HP), men rangeres ikke. 

 

Klasse 3 - GRAND INTERNASJONAL CHAMPION  

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Grand Internasjonal 

Champion.  

I denne klassen utdeles CACS. 

 

Klasse 4 - GRAND INTERNASJONAL PREMIOR 

Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Grand Internasjonal Premior. 

I denne klassen utdeles CAPS. 

 

Klasse 5 - INTERNASJONAL CHAMPION 

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Champion. 

I denne klassen utdeles CAGCIB. 

 

Klasse 6 - INTERNASJONAL PREMIOR 

Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Premior. 

I denne klassen utdeles CAGPIB. 

 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 47 av 81   
    

 

Klasse 7 - CHAMPION 

Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Champion. 

I denne klassen utdeles CACIB. 

 

Klasse 8 - PREMIOR 

Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Premior. 

I denne klassen utdeles CAPIB. 

 

Klasse 9 - ÅPEN KLASSE 

Klassen er åpen for katter som er minimum 10 md. i løpet av utstillingen under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1.  

I denne klassen utdeles CAC. 

 

Klasse 10 - KASTRATKLASSE 

Klassen er åpen for kastrerte katter som er minimum 10 md. i løpet av utstillingen under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1.  

I denne klassen utdeles CAP. 

 

Klasse 11 - UNGDYR (7-10 MD.) 

Klassen er åpen for katter som er minimum 7 måneder i løpet av utstillingen men ennå ikke har fylt 10 md. under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1. 

 

Klasse 12 - KATTUNGER (4-7 MD.) 

Klassen er åpen for katter som er minimum 4 måneder i løpet av utstillingen men ennå ikke har fylt 7 md. under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1. 

 

Klasse 13a – NOVISEKLASSE 

 

En novise er en katt med ukjente foreldre eller en katt uten stamtavle.  

 

En novise kan bare stilles ut i noviseklassen  

- én gang  

- på en internasjonal utstilling i sitt hjemland47 

- fra fylte 10 md.  

                                                
47 En novisegodkjent katt får RIEX-stamtavle i medhold av FIFe’s Oppdretts- og registreringsreglement. En novise godkjent i et annet land, kan importeres til Norge, og blir 

behandlet ut fra gjeldende FIFe-reglement. 
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- som XSH/XLH med EMS-koden for målrasen i klammer [  ] 

etter å ha blitt kontrollert av det nasjonale FIFe-medlemmet under hensyntagen til FIFe’s oppdretts- og registreringsregler i § 9.2. (→ OR § 9.2.2 – og NRRs 

tillegg nedenfor i UR § 5.4.) 

 

I denne klassen vurderes kattene av to internasjonale FIFe-dommere. Dette kan gjøres før den offisielle bedømmelsen starter.I land utenfor Europa kan 

vurderingen også gjøres av 

 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 

- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer. 

 

Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategorien. 

 

Utstillingsarrangøren skal skriftlig informere dommerne om årsaken til at katten stilles ut i denne klassen.  

 

En novise må få bedømmelsen "Excellent" (i forhold til målrasens standard for godkjente raser) henholdsvis "1"  (i forhold til foreslått standard for ikke-

godkjente raser) for å få godkjent omregistrering til sin målrase (se OR § 9.2.3).  

 

Det kreves underskrifter fra begge dommerne. 

 

Etter oppnådd kvalifikasjon i klassen kan katten stilles ut i målrasen. Med arrangørens tillatelse kan dette gjøres på den samme utstillingen der katten har 

kvalifisert seg før den offisielle bedømmelsen startet.  

 

Tillegg for NRR: [Utgår (GF 2020 –sak 12/20)] 

 

 

Klasse 13b - KONTROLLKLASSE 

Kontrollklassen er for de raser som er under utvikling, og for rasekryssinger der formålet er forhåndsgodkjent av det nasjonale FIFe-medlemmet.  

 

En katt kan kun stilles ut i kontrollklassen  

- under en internasjonal utstilling i sitt hjemland,  

- ved minimum fire (4) måneders alder,  

- som XSH/XLH med EMS-koden for målrasen i parentes, og 
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- etter å ha blitt kontrollert av det nasjonale FIFe-medlemmet under hensyntagen til FIFe’s Oppdretts- og registreringsreglement § 9.1. 

 

I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale FIFe-dommere, og dette kan skje før den offisielle bedømmelsen tar til.  

 

I land utenfor Europa kan vurderingen også gjøres av 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 

- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer 

 

Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategori. 

 

Utstillingsarrangøren må sørge for at dommerne får en skriftlig forklaring på hvorfor katten stilles ut i denne klassen. 

 

Katten får ingen skriftlig evaluering, men må oppnå bedømmelsen "Excellent" (i forhold til målrasens standard for godkjente raser) henholdsvis "1"  (i forhold 

til foreslått standard for ikke-godkjente raser) for å få godkjent omregistrering til sin målrase (se OR § 9.1). 

 

Det kreves underskrifter fra begge dommerne. 

 

Etter oppnådd kvalifikasjon i klassen kan katten stilles ut i målrasen. Med arrangørens tillatelse kan dette gjøres på den samme utstillingen der katten har 

kvalifisert seg før den offisielle bedømmelsen startet.  

 

Klasse 13c - BESTEMMELSESKLASSE 

For å fastsette korrekt EMS-kode kan en katt bli kontrollert i Bestemmelsesklassen, for pelsfarge eller for hvilken som helst annen egenskap, på forespørsel fra 

det nasjonale FIFe-medlemmet eller utstilleren. 

 

I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale FIFe-dommere, og dette kan skje før den offisielle bedømmelsen tar til.  

 

I land utenfor Europa kan vurderingen også gjøres av 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 

- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer 

 

Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategori. 

 

Katten får ingen skriftlig evaluering, verken kvalifisering eller klassifisering, kun en bekreftelse på sin fullstendige EMS-kode, som må være signert av begge 
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dommerne. 

 

Dommere kan ikke overføre en katt fra en rase til en annen unntatt til en søskenrase, eller når utstillingssekretariatet har gjort en administrativ feil. 

 

Klasse14 - HUSKATTKLASSE 

Huskatter skal bedømmes i henhold til FIFe’s standard (se den generelle delen for standarder). 

 

 

 

Tillegg for NRR: 

 

FIFe’s utstillingsklasser fra 1 - 14 følges, [strøket tekst GF 2020 – sak 12/20] men  i kl. 14 –  huskattklassen – gjelder også følgende: 

 

HUSKATTER (→ UR § 4.9.3, Tillegg for NRR) 

 

 På utstillinger der kategoriene er fordelt over to eller flere dager, skal huskattene kun stilles ut én av dagene. Arrangørklubben velger dag. (GF 2002) 

 

Huskatter som skal stille ut, må være registrert (Jf. NRRs tillegg til OR § 4.2.b) (GF 2002) og være kastrert hvis de er 10. md eller eldre. Jf. Tabell pkt. 1.8 

nedenfor. 

 

Det nomineres til panel beste korthår hann og hunn, og beste langhår hann og hunn.  

 

Uttaking av utstillingens beste huskatt – BIS KH og BIS LH –  gjøres i panel, og vanligvis med alle dommere og dommerelever til stede. (GF 2005) 

 

Ved store utstillinger kan utstillingsleder bestemme at bare et utvalg av dommerne skal  

være med på uttakingen. Det forutsettes at alle de dommerne som har dømt huskatter sitter i panelet. (GF 2005 - endret av GF 2009) 

  

Huskatter som blir slått ut i panel, skal ha æresbevisninger på lik linje med rasekatter. (GF2003) 

    

Alle utstillinger: Pokal/premie til Beste huskatt. (GF 2005 – Endret 2009) 
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5.5 Uten standard/Ikke-godkjent/Midlertidig godkjent 

 

 Varianter uten standard48 

Utstillingskatter som tilhører en variant av en rase uten godkjent standard, må stilles ut, oppføres i katalogen og i dommerpapirene som XLH * <XXX> eller 

XSH* <XXX> (se § 6.1 i FIFe’s OR-reglement). 

 

* betyr tilleggsinformasjon til EMS-systemet: dvs små bokstaver for basisfargekode osv, mens XXX angir EMS-koden til opphavsrasen.  

 

Under utstillinger betraktes varianter uten standard som langhårs-/korthårsavkom (XLH/XSH): Se § 5.5.3. 

 

 

 Ikke-godkjente (strøket tekst) varianter 

Utstilte katter som ikke tilhører godkjent variant, må stilles ut og oppføres i katalogen og i dommerpapirene under sin anvendte EMS rasekode med tillegg av 

bokstaven «x» som markerer at varianten ikke er godkjent. For eksempel PER x*, EXO x*, SBI x*, BSH x*, ABY x*, OSH x* 

* betyr tilleggsinformasjon til EMS-systemet: dvs små bokstaver for basisfargekode osv. 

 

Utstilte katter som tilhører en ikke-godkjent variant  

- skal oppføres i klassene 9-12 i henhold til rase, fargevariant, kjønn og alder.  

- mottar et bedømmelsesresultat (Excellent, Meget god, God) og rangeres (1, 2, 3 og 4) i sin klasse, men de vil ikke kunne oppnå sertifikat (CAC, CAP) 

- kan konkurrere samlet om Best i Ikke-godkjent Variant, men denne uoffisielle tittelen teller aldri med mot en DVM-tittel, heller ikke om den aktuelle 

varianten senere blir fullt ut godkjent 

- kan ikke nomineres for Best in Show, eller oppnåe en Best in Show-tittel. 

(Denne §-en er omredigert av FIFe pr. 01.01.2020). 

 

 Ikke-godkjente raser (non* og XLH/XSH) 

 

Utstilte katter som ikke tilhører en godkjent rase må meldes på og være oppført i katalogen og i dommerpapirene under sin foreløpige EMS rasekode etterfulgt 

av ”non” for å markere at det er en ikke-godkjent rase (→ § 8.1 i FIFe’s OR).  

 

Hvis ingen foreløpig rasekode er tilgjengelig, må én av følgende koder brukes: 

- XLH * etterfulgt av en fullt ut ferdigskrevet rasebetegnelse i klammer for en utstilt langhårskatt 

                                                
48 Engelsk: Non-standard varieties. 
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- XSH * etterfulgt av en fullt ut ferdigskrevet rasebetegnelse i klammer for en utstilt korthårskatt 

* betyr tilleggsinformasjon i henhold til EMS-systemet: det vil si små bokstaver for grunnfargekode osv. 

 

Utstilte katter som tilhører en ikke-godkjent rase 

- deles opp i klassene 9-12 i henhold til rase, kjønn og alder 

- rangeres kun som "I, II, III og IV”, og de skal ikke få noe bedømmelsesresultat.49 Dersom det er mer enn 4 katter i klassen, skal alle de andre rangeres 

som nr. V (delt 5. plass). 

- Kan konkurrere samlet for tittelen Best i Ikke-godkjent Variant eller Best i Ikke-godkjent Rase. Men en slik uoffisiell tittel teller aldri med mot en 

DVM-tittel, heller ikke om den aktuelle rasen senere blir fullt ut godkjent 

- kan ikke nomineres for Best in Show eller oppnå en Best in Show-tittel. 

Utstillingsarrangøren må informere dommerne i god tid før utstillingen om hvilke ikke-godkjente raser med en midlertidig forkortelse (EMS kode: *non) de 

skal dømme. 

(Denne §-en er omredigert av FIFe pr. 01.01.2020). 

 

 Midlertidig godkjente varianter og raser 

 

Utstilte katter som tilhører en midlertidig godkjent variant av en godkjent rase eller av en midlertidig godkjent rase (→  Tabell i UR over 

utstillingskategorier): 

- deles opp i klassene 7-12 i henhold til rase, kjønn og alder 

- får motta en bedømmelse (Excellent, Meget god, God) og bli klassifisert (1, 2, 3, 4) 

- må stilles ut Utenfor konkurranse50 når det siste nødvendige sertifikat i kl. 7 resp. 8 er vunnet 

- kan konkurrere om Best i Variant 

- kan ikke nomineres for Best in Show, eller oppnå en Best in Show-tittel 

- kan også meldes på i klassene 13a, (Novisekl.), 13b (Kontrollkl.) og 13c (Bestemmelseskl.) når det er mulig 

- Midlertidig godkjente raser kan konkurrere om Beste Midlertidig godkjente Rase, men en slik uoffisiell tittel teller aldri med mot en DVM-tittel, 

heller ikke om den aktuelle rasen senere blir fullt ut godkjent 

 

(Denne paragrafen + §§ 5.5.2 og 5.5.3 er omredigert/endret av FIFe pr. 01.01 2020.) 

 

                                                
49 Med bedømmelsesresultat menes Excellent (inkl. sertifikatforkortelser som CAC osv.), Meget god og God.  
50 Kl. 18 i Norge (Min Katt). Andre land kan ha andre klassenummer. 
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 Huskatter 

 

Huskatter:  

- deles opp i kl. 14 i henhold til sin EMS-kodr (HCL eller HCS) og kjønn 

- klassifiseres som I, II, III, og IV i sin klasse, og mottar ikke noe bedømmelsesresultat51. Dersom det er mer enn 4 katter i klassen, skal alle de andre 

rangeres som nr. V (delt 5. plass). 

- kan ikke konkurrere om Best i Variant 

- har sin egen Best in Show-konkurranse i henhold til § 4.8 eller § 2.8. 

 

5.6 Tilleggsklasser 

En utstillingsarrangør kan i henhold til sine lokale tradisjoner fritt opprette f.eks. følgende tilleggsklasser: 

 

- klasse for par 

- klasse for avlshanner 

- klasse for grupper 

- klasse for nasjonale oppdrett 

- klasse for importerte katter 

- klasse for oppdrettere 

- klasse for avlshunner og avlshanner 

- klasse for veteraner       

 

Utstillingsarrangøren må informere dommeren på forhånd om at han må dømme tilleggsklasser. 

 

Katter i tilleggsklasser klassifiseres bare som I, II, III og IV uten bedømmelsesresultat. Er det mer enn fire (4) påmeldte i klassen, klassifiseres alle de andre 

kattene som nr. V (delt 5. plass.) 

 

Tillegg for NRR: 

 

1. Alle nasjonale klasser skal være tilgjengelige på hver utstilling. 

 

 Klasse 15 - Avl             

                                                
51 Med bedømmelsesresultat menes Excellent (inkl. sertifikatforkortelser som CAC osv.), Meget god og God. 
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 Klasse 16 – Oppdrett 

 

 Klasse 17 – Seniorer og Veteraner i kategoriene 1-4 og huskatt. 

a) Seniorklassen 7-10 år 

b) Veteranklassen 10 år og eldre 

  

 Klasse 18 – Utenfor konkurranse 

 Klasse 19 - Kull 

 

2. Klasse 15 - AVLSKLASSE 

Ukastrerte/usteriliserte katter med minst 3 utstilte avkom fra minst 2 forskjellige kull. Hannkatter og hunnkatter stiller hver for seg og konkurrerer kategorivis.  

 

Påmelding til denne klassen gjøres i Min Katt. 

 

Katter som stiller i avlsklassen trenger ikke å bli bedømt, men må være til stede på utstillingen. 

 

Protest på resultatet i avlsklassen må sendes til arrangørklubben innen 3 uker etter utstillingen. 
 

3. Klasse 16 - OPPDRETTERKLASSE 

Samme stamnavn på minst 3 utstilte avkom fra minst 2 forskjellige kull i samme kategori. I denne klassen deltar norske oppdrettere52 som stiller katt i annen 

klasse på utstillingen. 

  

 

Påmelding til denne klassen gjøres i Min Katt. 

 

De inntil fem beste resultatene – men ikke færre enn 3 -  legges til grunn for utregningen.  

 

Protest på resultat i oppdretterklassen må sendes til arrangørklubben innen 3 – tre – uker  

etter utstillingen. 

 

                                                
52 Med norsk her menes det at man er medlem av en NRR-klubb. 
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4. KLASSE 17 – SENIORKLASSE og VETERANKLASSE 
 

a) Seniorklassen er for alle rasekatter (kategoriene 1 – 4) og huskatter som er 7 – 10 år i løpet av utstillingen. 

b) Veteranklassen er for alle rasekatter (kategoriene 1 – 4) og huskatter som er 10 år eller eldre i løpet av utstillingen. 

 

Kattene i kl. 17 konkurrerer kategorivis og rangeres I, II, III, IV – resten som nr. V samlet53. 

 

Vinnere i disse klassene skal bli de samme æresbevisninger til del som andre kategorivinnere. 

 

Katter som er påmeldt i kl. 17 trenger ikke å være påmeldt i annen klasse på utstillingen. 

 

5. KLASSE 18 – UTENFOR KONKURRANSE 
Katter som av ulike grunner deltar utenfor konkurranse, f.eks. etter UR §§ 4.7, 5.5.4, 6.1.7, DR § 1.5. 

 

6. KLASSE 19 - KULLKLASSE 

 

Kriterier for deltagelse: 

- Kullet skal bestå av minimum 3 avkom – i alderen 4-7 måneder. 

Kriterier for bedømmelse: 
- Det skal legges vekt på den høyeste gjennomsnittlige kvaliteten i kullet i forhold til standarden54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 FIFe har bestemt at katter i nasjonale tilleggsklasser skal rangeres som I, II osv. Se teksten før NRRs tillegg i denne paragraf. 
54 Utstillingsarrangøren er ansvarlig for å orientere dommerne om disse kriteriene (da ikke alle dommerne behersker norsk slik at de selv kan lese i NRRs regelverk). 
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7. Poengberegning for avl og oppdrett under utstilling 

 

Resultat Poeng 

BEST IN SHOW (BIS) 130 

NOMINERT (NOM) 110 

BEST I VARIANT (BIV) 

Voksen, ungdyr, kastrat 

 

100 

Kl. 1-2:    HP 97 

Kl. 3-4:     CACS/CAPS 97 

Kl. 5-6:     CAGCIB/CAGPIB 96 

Kl. 7-8:     CACIB/CAPIB 95 

Kl. 9-10:   CAC/CAP 93 

Kl. 11: 

EXCELLENT 1 

 

90 

Kl. 12: 

EXCELLENT 1 

 

90 

EX 1 u/sert. 90 

Alle øvrige Excellent  
(Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex.) 

88 

MEGET GOD 76 

GOD 61 

KIB (Kan ikke bedømmes/diskvalifisert) 0 

 

Utregningen: Alle resultatene teller i avlsklassen, og de fem beste i oppdretterklassen, men ikke færre enn tre. Poengene til tellende katter summeres og 

divideres så på antall tellende katter (3, 4 eller 5 i oppdretterklassen). Snittresultatet er sluttresultatet. 

 

8. BESTE KLUBBKATT 

 

Fellesregler for beste klubbkatt på utstilling: 

 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 57 av 81   
    

 

1. Den katt som er kommet lengst i den ordinære konkurransen i de obligatoriske FIFe-klassene er klubbens beste katt. (For Huskatt: Se pkt. 3 

under.) 

2. Hvis to eller flere katter står likt, avgjøres konkurransen etter følgende regler: 

 Hvis kattene tilhører samme kategori, avgjør kategoriens dommer(e) spørsmålet.  Med kategori menes FIFe’s kategorier, p.t. 1, 2, 3 og 

4. Det samme for Huskatt. 

 Hvis kattene tilhører forskjellige kategorier (inkl. Huskatt), avgjør den/de dommerne som er kompetent(e) til å dømme de aktuelle 

kategorier. 

 Hvis det ikke finnes kvalifiserte dommere, avgjøres vinner ved loddtrekning. 

 

3. Tittelrangering: 

Best of the Best totalt/kastrat vinner over alle andre titler. 

Dernest kommer Best in Show, nominerte katter og BIV.  

 

Huskatt kommer kun med dersom den er blitt Best in Show totalt i sin gruppe (Beste huskatt totalt LH resp. KH). 

 

Alle klassevinnere som har oppnådd maksimalt resultat i sin klasse, stilles likt55. 

 

6 Dommere, assistenter og bedømmelse 

 

6.1 Dommere 

 

 Godkjente dommere 

a. Gjeldende liste over FIFe-dommere er publisert på FIFe’s hjemmeside56. Fullstendig papirkopi av listen over godkjente dommere kan på 

anmodning bli sendt til et FIFe-medlem eller en FIFe-dommer. 

                                                
55 Katter som får sert./HP, og ungdyr/kattunger som får EX 1, er klassevinnere på linje med alle som vinner et sertifikat. 
56 En dommer er fullt ut kompetent for kategori 1 når dommeren har avlagt eksamen i 1A og 1 B. Tilsvarende i kategori 4 når dommeren dekker både C og D. En dommer 

som bare har delkompetanse (én bokstav i kategorien) kan dømme og nominere katter innenfor sin bokstav, men kan ikke stemme i panel i denne kategorien hvis det i det 

totale panel i en kategori er en eneste katt han/hun ikke har kompetanse for. Se under Miscelllaneous: Show Organisers Guide § 4.2.4 
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b. Kun dommere som er godkjent av FIFe kan dømme ved nasjonale og internasjonale utstillinger arrangert av forbund eller klubber tilsluttet 

FIFe. 

c. En dommer må få skriftlig invitasjon fra utstillingsarrangøren. 

d. En dommer må svare på en skriftlig invitasjon senest en måned etter at invitasjonen er mottatt. 

e. En dommer kan bare akseptere en invitasjon til en nasjonal eller en internasjonal utstilling som er ført opp i den offisielle FIFe 

utstillingsoversikten. Denne utstillingsoversikten er publisert på FIFe’s hjemmeside. Brudd på denne regelen vil resultere i disiplinærklage. 

f. En dommer som – uansett av hvilken grunn – avlyser en allerede akseptert invitasjon til å tjenstgjøre som dommer ved en utstilling, kan bare 

akseptere en invitasjon til en annen utstilling på samme dato etter at den utstillingsarrangøren som sendte den opprinnelige invitasjonen (som 

ble avlyst), har godkjent dette skriftlig. Brudd på denne regelen vil resultere i disiplinærklage.  

g. En inaktiv dommer kan ikke tjenestegjøre som dommer ved noen utstilling.  

 

(→ UR § 6.1.2 f og g nedenfor).) 

 Ikke-FIFe-dommere: 

a. Et FIFe-medlem som ønsker å invitere dommere som ikke er FIFe-dommere til å dømme på en FIFe-utstilling, må først få tillatelse fra 

FIFe’s styre for hvert enkelt oppdrag. 

b. Arrangøren av en utstilling der en ikke-FIFe-dommer skal dømme, må på forhånd forsyne dommeren med FIFe’s utstillingsregler, 

dommerregler og standarder. 

c. Under en FIFe-utstilling kan en ikke-FIFe-dommer – i tråd med FIFe’s regler og standarder - dømme de raser som han er godkjent for i sitt 

eget forbund. 

d. Etter at tillatelse er gitt i overensstemmelse med § 6.1.2, skal navnet på ikke-FIFe-dommeren og navnet på forbundet der vedkommende er 

godkjent, føres opp på utstillingsoversikten (se § 1.10.c) og i utstillingskatalogen (se § 1.14). 

e. En ikke-FIFe-dommer kan ikke 
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- lære opp elever 

- ha ansvar for stadier 

- være eksamensdommer 

- tjenestegjøre på utstillinger oppført i § 2 (World Show og Winner Shows) 

- dømme mer enn tre helger per kalenderår ved FIFe-utstillinger. 

f. Minst 75% av dommerne som dømmer under en FIFe-utstilling skal være FIFe-dommere. 

g. Et FIFe-medlem tillates ikke å ha tjenestegjørende ikke-FIFe-dommere mer enn tre ganger pr. kalenderår uavhengig av utstillingstype. 

 Antall katter som skal bedømmes 

Under normale omstendigheter skal en dommer ikke ha mer enn 

- 80 katter til bedømming på en to-dagersutstilling 

- 40 katter til bedømming på en én-dagsutstilling.    

En dommer som har elev eller er eksamensdommer, skal imidlertid ikke ha mer enn 

- 60 katter til bedømming på en to-dagersutstilling 

- 30 katter til bedømming på en én-dagsutstilling. 

   

Ikke-europeiske FIFe-medlemmer kan, forutsatt at dommerne er informert skriftlig på forhånd, organisere utstillinger der dommerne ikke skal ha mer enn 

-  120 katter til bedømming på en to-dagersutstilling 

-  60 katter til bedømming på en én-dagsutstilling. 

En dommer som har elev eller er dommereksaminator, skal imidlertid ikke ha mer enn 

- 90 katter til bedømming på en internasjonal to-dagersutstilling. 

- 45 katter til bedømming på en internasjonal endags-utstilling. 

 

 Dommerelever 

Utstillingsarrangøren anbefales å ta inn minst én dommerelev pr. internasjonal utstilling. 

Dommereleven må sende søknaden om elevgang til utstillingsarrangøren minst én måned før utstillingen. Det må i søknaden oppgis hvilket FIFe-tilsluttet 

forbund han er medlem i, og der det  
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passer, navnet på mentoren. Dommereleven skal sende en kopi av søknaden til det FIFe-tilsluttede forbundet der han er medlem. Utstillingsarrangøren må 

besvare (skriftlig eller muntlig) en søknad fra en dommerelev i god tid før utstillingen. 

 

Utstillingsarrangøren må på forhånd gi beskjed til dommerne om følgende: 

- om han skal veilede en dommerelev (bare én pr. dommer); 

- om han skal ha tilsyn med et stadium (bare én pr. dommer); 

 

Dommere kan si nei til slike oppgaver, og bør gjøre dette kjent for utstillingsarrangøren når han tar imot invitasjonen. 

 

 Parallelldømming 

Arrangørklubben skal påse: 

- at dommereleven har minst én assistent til disposisjon under hele parallelldømmingen, 

- at parallelldømmingen skjer under tilsvarende forhold som den offisielle dømmingen (lys, bur, dommerring, etc.). 

 

 Den praktiske del av dommereksamen 

Den praktiske delen av dommereksamen kan tas enten 

- under en internasjonal én-dagsutstilling, eller 

- under en internasjonal to-dagersutstilling 

der det er katalogført minst 50 katter i den aktuelle utdanningskategorien. 

 

 For ikke-europeiske utstillinger: Minst 35 katter i utdanningskategorien. 

(Se Dommerreglementet §§ 2.3.6 og 4.4.2). Unntak for rasegruppeeksaminering: Det må være katalogført minst 30 katter i den relevante rasegruppen 

(se Dommerreglementet, Anneks 3). 

 

Under en to-sertifikatsutstilling eller under en ”grenseutstilling” kan eksamen bare avlegges på utstillingsarrangementets første dag.  

 

Katter som er del av den praktiske eksamineringen, skal bare presenteres for kandidaten av assistentene. Katter kandidaten dømmer, må nødvendigvis 

ikke ha blitt dømt av eksaminatorene. Kandidaten må verken se eller høre bedømmelser i den aktuelle kategorien. 

 

Arrangørklubben skal påse: 

- at kandidaten har minst to assistenter til disposisjon under hele den praktiske delen av eksamen; 

- at praktisk eksamen skjer under tilsvarende forhold som den offisielle dømmingen (lys, bur, dommerring, etc.). 
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 Å stille ut en katt som tjenestegjørende dommer eller elev på en utstilling 

Katter som tilhører tjenestegjørende dommer eller dommerelev, kan bare stilles ut ”utenfor konkurranse”. 

På en 1-sertifikats utstilling, oppdelt kategorivis over 2 eller flere dager, er det ikke tillatt å tjenestegjøre som dommer eller dommerelev den ene 

dagen og stille ut katter den andre dagen. 

Medlemmer av en tjenestegjørende dommerelevs husstand kan stille ut sine egne katter på utstillingen, men ikke i den kategori/de kategorier der 

dommereleven tjenestegjør på utstillingen. 

Katter tilhørende medlemmer av en tjenestegjørende dommers husstand kan ikke konkurrere på utstillingen. 

 

 

 Forbud mot katalogtilgang under bedømmelse 

Det er forbudt for dommere og dommerelever å være i besittelse av en utstillingskatalog før Best in Show er avsluttet. 

 

 Dekning av utgifter og dommerhonorar57  (→ Dommerreglement § 1.2) 

Dommere som tjenestegjør på en utstilling har rett til: 

- refusjon av reiseutgifter (togbillett på 1. klasse eller økonomiklasse på fly) 

- oppholdsutgifter mens utstillingen pågår 

- hvis nødvendig, en ekstra natt med kost og losji før tilbakereise 

- et dommerhonorar fastsatt av FIFe’s generalforsamling. Gjeldende netto minimumsbeløp står opplistet i General Rules – annex 1. 

- refusjon av utlegg og godtgjørelser gjøres i euro dersom annet ikke er avtalt med arrangøren. 

 

Utstillingsarrangøren har anledning til å tilstå honorar ut over disse beløp. 

 

En prøvedommer som avlegger et internasjonalt stadium og utfører en dommers fulle arbeid, skal få refundert sine utgifter fullt ut. 

 

6.2 Assistenter 

 

 Assistentens plikter 

- Assistenten må bistå dommeren og rette seg etter følgende: 

- vise seg i dommerringen kledd slik at han lett kan identifiseres som assistent; 

- være i stand til å ta en katt ut av/inn i buret på korrekt måte; 

                                                
57 Det vises også til Dommerreglementets etiske kodeks, § 1.2 der det understrekes at dommerne skal holde de ulike utgiftene lavest mulig (ikke belaste 
klubben urimelig).  
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- ikke forlate dommeren før bedømmelsen er avsluttet 

- i rimelig grad forsøke å unngå å presentere sin egen katt til dommeren  

- unntatt for utstillinger der utstilleren selv kan presentere sine katter 

- ikke kommentere eller uttrykke meninger om en katt 

- med dommerens tillatelse å informere utstillere om bedømmelsesresultater 

- informere utstillingssekretariatet hvis et bur er tomt 

- være minst 15 år gammel. 

 

Tillegg for NRR: En assistent kan reservere seg mot å gå assistent for en dommer som skal dømme assistenten egne katter (GF 2019 – sak 14/19) 

 

 

 Hjelp av assistenter 

Dommeren skal ha minst to assistenter til sin disposisjon, og kan dessuten ha en sekretær som er utnevnt av utstillingsarrangøren. 

 

Bare én assistent er nødvendig der utstillerne selv presenterer sine katter for dommeren. 

 

 Assistentbevis 

Utstillingsarrangøren er forpliktet til å utstyre dommeren med de nødvendige skjema for assistentbevis før bedømmelsen starter. 

 

Utstillingsarrangøren anbefales å bruke det skjema for assistentbevis som er tilgjengelig for nedlasting på FIFe’s hjemmeside og som kan 

tilpasses, om nødvendig. 

 

Assistentbeviset skal utstedes på et av de offisielle FIFe-språk, dvs. engelsk, fransk eller tysk. 

 

Dommeren må angi på assistentbeviset om det dreier seg om en utstilling der assistentene presenterer kattene, eller en utstilling der eierne tillates å 

presentere kattene selv. 

 

Dommeren skal levere assistentbeviset i original direkte til assistenten. 

 

 

 Utdanning av assistenter 

Ethvert FIFe-medlem (FIFe-tilsluttet forbund/-klubb) er ansvarlig for å utdanne assistenter. 
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6.3 Utstilte katter som er fraværende 

Katter kan kun erklæres ”absent” på bedømmelsesseddelen etter at det er blitt konferert med utstillingssekretariatet. 

 

Katter som ikke er til stede i burene58 under bedømmelsen av den klassen de tilhører, kan ikke rangeres senere. De kan få en bedømmelse senere 

av dommeren, men ingen rangering. 

(→ § 4.9.2) 

6.4 Hensyntagen til en utstillingskatts alder 

Ved bedømmelsen skal dommeren vurdere kattens totale kondisjon under hensyntagen til kattens alder. 

 

6.5 Overføring av en utstilt katt under bedømmelsen 

En dommer kan ikke overføre en utstillingskatt fra én klasse, variant, gruppe eller rase til en annen klasse, variant, gruppe eller rase med mindre 

utstillingssekretariatet har begått en administrativ feil59. 

 

Dommeren skal skrive ut en anbefaling om overføring for neste utstilling. En katt som er plassert i feil variant, gruppe eller rase, skal ha en 

fullstendig rapport ut for den  

 

foreslåtte rase, variant eller gruppe, men uten bedømmelse eller rangering. 

 

I tilfelle av endring av rase kan foreslått endring bare være en søskenrase. I tilfelle av endring av gruppe, skal dommeren skrive en anbefaling om 

overføring for neste utstilling.  

 

En anbefalt overføring krever at dommerrapporten60 signeres av en annen dommer som tjenestegjør under utstillingen, og som har kompetanse i 

den aktuelle kategorien.  

 

6.6 Ingen bedømmelse foran burene 

Bedømmelse av katter foran utstillingsburene er ikke tillatt. 

                                                
58 Dommerburene. Eierne forestår bæringen selv, og må sørge for at kattene er til stede i tide. Hvis en assistent skal hente kattene, må eierne følge med og påse at kattene 

kommer på plass i dommerburene.  
59 Men da er det egentlig arrangøren som fører katten over til korrekt klasse osv. En katt som rase-/variantendres i kl. 13 c før bedømmelsen starter, bytter til ny og endret 

variant/rase der det er nødvendig. (Det er f.eks. ikke nødvendig dersom f.eks. en MCO eller NFO endres fra n 23 til n 24 fordi disse variantene er i samme gruppe.) 
60 Dvs. bedømmelsesseddelen. 
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6.7 Dommerringen61 

 

 Tilgang til dommerringen  

Tilgang til dommerringen er forbudt for 

- utstillere, med mindre utstillingen organiseres i henhold til §§ 6.7.2 b eller 6.7.2 c.  

- de av organisasjonskomitéens medlemmer som også er utstillere med mindre 

- utstillingen organiseres i henhold til §§ 6.7.2 b og 6.7.2 c.  

- publikum. 

  

 Prosedyrer for presentasjon 

 

Hvert FIFe-medlem organiserer sine utstillinger i henhold til én av følgende prosedyrer: 

 

a. Kattene bringes opp og presenteres for dommerne av assistentene: 

- Hver dommer har minst to assistenter til sin disposisjon. 

- Assistentene bærer utstillingskattene frem til dommerburene og presenterer dem for dommerne. (→ § 6.3 – Absentbekreftelse.) 

- Assistenten skal så langt mulig søke å unngå å presentere sin egen katt.  

 

b. Kattene bringes opp av utstillerne og presenteres av assistentene: 

- Hver dommer har minst én assistent til sin disposisjon. 

- Assistenten gir beskjed om hvilke katter (burnummer) dommeren vil ha frem, eller plasserer nummeret på dommerburet. 

- Utstilleren (eller den person eieren velger) har anledning til å plassere katten i anvist dommerbur. 

- Etter at katten er plassert i dommerburet, må utstilleren forlate dommerringen. 

- Hvis en utstiller er forhindret fra – eller ikke ønsker – selv å bære katten frem til dommerburet, skal assistenten hente katten og plassere den i anvist 

dommerbur. 

- Kattene presenteres for dommeren av assistentene. (→ § 6.3 – Absentbekreftelse.) 

 

c. Kattene bringes opp og presenteres av utstillerne: 

- Hver dommer har en assistent til sin disposisjon. 

                                                
61 Her menes det området rundt dommerbordet og dommerburene. Arrangøren må sørge for at utstillere/publikum holder rimelig avstand til dommerens arbeidsområde. 
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- Assistenten gir beskjed om hvilke katter (katalognummer) dommeren vil ha frem, eller plasserer nummeret på dommerburet. 

- Utstilleren (eller den person eieren velger) har anledning til å plassere katten i anvist dommerbur. 

- Etter at katten er plassert i dommerburet, må utstilleren forlate dommerringen. 

- Når dommeren eller assistenten roper opp katten ved dens katalognummer, skal katten presenteres for dommeren av utstilleren. 

- Hvis en utstiller er forhindret fra – eller ikke ønsker – selv å hente eller presentere katten(e), skal assistenten hente katten og plassere den i anvist 

dommerbur og/eller presentere den for dommeren. (→ § 6.3 – Absentbekreftelse.) 

 

Uavhengig av hvilken prosedyre som velges: 

- Hver dommer skal ha tilgjengelige dommerbur for minimum 4 katter. (→ § 6.3 – Absentbekreftelse.)  

- Kattene skal alltid presenteres med sitt katalognummer skriftlig.  

- Åpen bedømmelse er obligatorisk; det er opp til dommeren å gi forklaringer og annonsere resultater. 

- Straks dommeren er ferdig med bedømmelsen, eller så snart dommerresultatene er offentliggjort, vil dommeren eller assistenten be eierne hente sine 

katter, eller assistenten bærer kattene tilbake til utstillingsburene. 

- Under Best-in-Show-panel kan kun assistentene presentere kattene. (Jf. § 4.9.6). 

 

 Elektronisk utstyr 

Slettet 

 

6.8 Bedømmelsesseddelen 

 Layout og språk 

Bedømmelsessedlene skal så langt det er mulig ha felles layout ved alle utstillinger som arrangeres under oppsyn av FIFe, og de må ha FIFe’s 

logo. 

Rubrikkoverskriftene skal stå på engelsk, fransk og tysk. Arrangøren kan fritt føye til sitt eget språk. 

Offisielle lister og bedømmelsessedler som skal ha dommerens underskrift før bedømmelsen er avsluttet, kan verken ha med den utstilte kattens 

eller eierens navn.  

 

Bedømmelsesseddelen må minst ha med følgende opplysninger: 

- sted og dato for utstillingen 

- kattens katalognummer 

- angivelse av rase og variant (EMS-kode) 

- gruppenummer (kun for de raser som inndeles i grupper) 

- fødselsdato 
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- kjønn 

- kattens bedømmelsesklasse. 

 

Dommeren kan enten skrive sine bedømmelsessedler på ett av de tre offisielle FIFe-språkene (engelsk, fransk eller tysk), eller på det språket som 

benyttes i det land hvor utstillingen arrangeres. Bedømmelsesseddelen må være leselig. 

 

Bedømmelsessedlene utstedt for en rase i den midlertidige godkjenningsfasen skal bare skrives på ett av de offisielle FIFe-språkene, og inneholde 

så mange detaljer som mulig med referanse til offisielle standarder. 

 

 Diplomer og utlevering  

Kattens navn skal være påført de diplomer som følger dommerens bedømmelsesseddel. Hvis dette ikke er gjort, skal utstillingsarrangøren påføre 

kattens navn på bedømmelsesseddelen så snart konkurransen om Best in Show er avsluttet. 

 

Bedømmelsessedlene må utleveres til utstillerne i løpet av utstillingen. 

 

6.9 Bedømmelsesresultat og rangering 

Dommeren skal gi et bedømmelsesresultat til hver katt i alle klasser med unntak av: 

 

- klasse 1 og 2: Supreme Champions, Supreme Premiors, [§ 5.4] 

-  klasse 13c: bestemmelse, se § 5.4 

- klasse 14: Huskatter (HCL/HCS); se § 5.5.3 

- ikke godkjente raser med EMS-rasekode (*non); se § 5.5.3 

- klasser med andre ikke-godkjente langhårs-/korthårsraser/-avkom  (XLH/XSH); se §§ 5.5.1 og 5.5.3 

- tilleggsklasser, se § 5.6 

 

Bedømmelsesresultat: 

- minimum 88 poeng: Excellent 

- minimum 76 poeng: Very Good 

- minimum 61 poeng: Good 

 

Rangering: 

- innenfor samme klasse rangeres kattene som 1, 2, 3 og 4 

- delt plassering tillates ikke. 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 67 av 81   
    

 

 

Ingen utstilt katt kan tildeles et sertifikat med mindre den har oppnådd bedømmelsen Excellen 1, og minimumpoengsummen i sin klasse: 

 

- klasse 3-4: CACS – CAPS = 97 poeng 

- klasse 5-6: CAGCIB – CAGPIG = 96 poeng 

- klasse 7-8: CACIB – CAPIB = 95 poeng 

- klasse 9-10: CAC – CAP = 93 poeng. 

 

En dommer kan gi følgende sertifikater: 

 

Land Europeisk Ikke-europeisk 

Utstilling  → 

Dommer  ↓  

Nasjonal Internasjonal Nasjonal Internasjonal 

Ikke-europeisk 

dommer 

Kan ikke dømme Kan ikke 

dømme* 

CAC/CAP Alle sertifikater 

Internasjonal 

dommer 

CAC/CAP Alle sertifikater CAC/CAP Alle sertifikater 

* unntatt etter tillatelse fra FIFe’s styre (ref. FIFe-reglement for dommere og elever, § 4.2.7.b). 

 

6.10 Kontrasignatur 

Dersom kravet til antall forskjellige dommere – slik det er nedfelt i §§ 4.2, 4.3 , 4.4 og 4.5 – ikke kan oppfylles, kan utstilleren be om at en dommer som 

allerede tidligere har tildelt sertifikat til en katt som stilles ut i en klasse som han må dømme på nytt, får kontrasignatur fra en annen  

kvalifisert dommer som tjenestegjør på utstillingen. I slike tilfelle anses de to sertifikatene å være gitt av to forskjellige dommere. 

 

6.11 Trekke sertifikat 

For feil som utelukker sertifikat, vennligst se Feil-tabell i anneksdelen62. 

Dommere kan velge å la være å utdele et sertifikat dersom katten som er rangert som nr. 1 – etter deres mening – ikke holder den nødvendige standard. 

Begrunnelse for at sertifikat ikke utdeles, må påføres bedømmelsesseddelen. Det kreves ikke kontrasignering. 

                                                
62 Tabell – Diskvalifiserende og generelle feil 
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6.12 Diskvalifikasjon 

For feil som diskvalifiserer, vennligst se tabell over feil i Anneksdelen. 

I tilfelle av diskvalifikasjon: 

- dommerens bedømmelsesseddel må ikke ferdigstilles 

- bedømmelsesseddelen må ikke gi noe bedømmelsesresultat eller klassifisering, men må angi årsaken til diskvalifikasjonen 

- dommeren kan be om en uttalelse fra tjenestegjørende veterinær. 

 

6.13 Dommerens avgjørelse 

En dommers avgjørelse er uomtvistelig63. 

 

7 Ansvar og eksklusjon 

7.1 Overholdelse av utstillingsreglene 

Det utstillingsarrangerende FIFe-medlem er ansvarlig overfor FIFe for at utstillingsreglene blir fulgt. (→ GL § 1: NRR er FIFe-medlemmet. Jf. STA §§ 1.1 og 

1.2.) 

 

 

 

Tillegg for NRR: 
 

1 Utstillingsarrangør kan  

 

a) bortvise/innrapportere til NRR utstillere/medlemmer som på grovere måte bryter med FIFe’s og/eller NRRs lover og regler, eller som offentlig 

protesterer mot en dommers vurderinger og/eller avgjørelser. (GF 2015) 

 

b) bortvise/innrapportere til NRR enhver som på grovere måte viser uhøvisk adferd eller som anses å forstyrre utstillingsarrangementet i vesentlig grad. 

(GF 2015) 

 

                                                
63 Den kan ikke gjøres til gjenstand for noen form for diskusjon: Den er udiskutabel. 
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2. Arrangør og utstiller er også forpliktet til å følge disse bestemmelsene: 

 

a) Av hensyn til publikum skal alle katter og burenes utstyr være på plass hver utstillingsdag innenfor de kunngjorte tider. (→ § 1.15 d) 

 

b) Utstillingsarrangør kan gi skriftlig dispensasjon fra bestemmelsen i 2 a) når særlige grunner taler for det. Arrangøren plikter å ta hensyn til 

dokumenterte "force majeure"-situasjoner når utstiller søker om dispensasjon. (→ § 1.15 d) 

 

En slik dispensasjonssøknad leveres tidligst mulig skriftlig til sekretariatet. 

 

c) Arrangøren kan gi dispensasjon fra § 3.7, første punktums annen del (burbytte). 

 

3. Reaksjoner ved brudd på nr. 1 og 2 ovenfor 

 

a) Resultatene utstillerens katter har oppnådd på utstillingen annulleres.  

 

b) Resultatene som inngår i andres avl og oppdrett blir stående, men kun i forhold til andres avl og oppdrett. 

 

Brudd mot bestemmelsene ovenfor i dette tillegget kan også gi utstilleren og de katter utstilleren eier eller er medeier i, en utstillingskarantene på inntil 6 

måneder.  

 

7.2 Utstillinger i land der det ikke er et FIFe-medlem 

Sertifikat oppnådd i land der det ikke er noe FIFe-medlem, teller som sertifikat fra det arrangerende FIFe-medlem.  
 

7.3 Røykeforbudsregel 

Røyking i utstillingslokalene er strengt forbudt med unntak av på dertil anviste områder 64. 

 

7.4 Brudd på reglene 

FIFe-medlemmer må gjøre FIFe’s styre oppmerksom på de brudd på reglene som forekommer under en utstilling, gjennom en detaljert rapport om forholdet 

innen to måneder etter den aktuelle utstillingen.  

                                                
64 Dette gjelder hele hallen.  I Norge er det et generelt røykeforbud innendørs i alle haller. Røykere henvises til utendørsområder avsatt til dette formål av hall-eier. 



FIFe’s utstillingsreglement med NRRs tillegg -  
UR20– gjeldende pr. 01.01./28.02 2020 
 
Side 70 av 81   
    

 

 

FIFe’s styre vil fatte vedtak i henhold til FIFe’s Statutter. 

 

 

7.5 Utstillingskomitéens undersøkelser 

Alle forhold som ikke er forutsatt i disse regler, og alle tvister, vil bli undersøkt av FIFe’s Utstillingskomité som så vil rapportere og rådgi FIFe’s styre. Styret 

skal rapportere sin beslutning til Utstillingskomitéen. 

 

8 Stille ut hos ikke-FIFe-klubber, “Open doors” og vedlegg  

 

8.1 Stille ut hos ikke-FIFe-klubber 

Slettet 

 

8.2 Åpne dører 

1. Utstillere som ikke er medlem av en FIFe-klubb tillates å delta på FIFe-utstillinger65, og FIFe-medlemmer tillates å stille ut på utstillinger utenfor 

FIFe. 

2. Utstillere som ikke er medlem av en FIFe-klubb, kan melde på katter til FIFe-utstillinger på følgende betingelser: 

a) Alle ikke-FIFe-utstillere må samtykke i å respektere alle FIFe’s regler og standarder66. 

b) De kan bare melde på katter i kl. 12, 11 og 9 eller 10; hvis de ønsker å melde på katter i høyere klasser, må de bli individuelle medlemmer av 

et FIFe-tilsluttet forbund. (→ UR § 4.1.1 og OR § 5.3.1 som sier at disse kattene ikke kan vinne titler.) 

c) Alle påmeldinger fra utstillere utenfor FIFe skal sendes inn i samsvar med utstillingsarrangørens instrukser. 

d) Alle påmeldingsavgifter fra utstillere utenfor FIFe skal betales i henhold til arrangørklubbens bestemmelser67. 

3. FIFe-sertifikater kan kun oppnås under FIFe-utstillinger, og er de eneste gyldige  

for å oppnå en FIFe-tittel. (→ UR § 4.1.1 og OR § 5.3.1: Se punkt b ovenfor) 

4. Strøket 

                                                
65 Utstillere som ikke er ordinære medlemmer i et FIFe-forbund/en FIFe-klubb, betaler en utstillingslisens pr. katt til NRR. Bare en slik lisensregistrert katt tillates utstilt på 

FIFe-godkjente utstillinger i Norge. Pr. 2018 er prisen kr. 600 pr. katt som ønskes utstilt. Det vises ellers til NRRs prisliste. Lisens utstedt i annet FIFe-tilsluttet forbund 

godkjennes.  
66 Merk restriksjoner vedr. Thai – THA i OR § 6.27. 
67 Dette gjelder også alle andre utstillere uansett medlemskap. Det er arrangøren som fastsetter utstillingsavgiften for alle utstillerne (jf. UR § 1.17).  
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ANNEKS 1 – TILLEGG Unntak fra Utstillingsreglementet  

 

Anneks 1 - Redusert antall katter påkrevd for en internasjonal utstilling 
 

Asia, Island, Israel, Latin-Amerika, Russland og Storbritannia samt prøve-medlemmer tillates å arrangere internasjonale utstillinger med 100 katter som et 

minimumsantall. 

 

Anneks 2 - Antall sertifikat, land og dommere for å få titlene IC/IP  

 

Å oppnå tittelen International Champion eller International Premior:  

5 CACIB/CAPIB fra minst tre forskjellige dommere i ett land. 

Unntak for Hviterussland, Portugal, Russland, Spania og Ukraina til 31.12.2021 

 

Anneks 3 – Antall sertifikat, land og dommere for å få titlene IC/IP, GIC/GIP og SC/SP 

 

Alle sertifikater tillates gitt i ett land: 

- International Champion/Premior: 5 CACIB/CAPIB gitt av minst 3 forskjellige dommere 

- Grand International Champion/Premior: 7 CAGCIB/CAGPIB gitt av minst 5 forskjellige dommere 

- Supreme Champion/Premior: 10 CACS/CAPS gitt av minst 7 forskjellige dommere 

 

Disse unntakene gjelder for Hellas, Island, Israel og Storbritannia pga landenes geografiske beliggenhet. 

 

Anneks 4 – Antall sertifikat, land og dommere for å få titlene IC/IP, GIC/GIP og SC/SP i Asia og Latin-Amerika: 

 

Alle sertifikater tillates gitt i ett land: 

- Internasjonal Champion/Premior: 3 CACIB/CAPIB fra 3 ulike dommere 

- Grand International Champion/Premior: 6 CAGCIB/CAGPIB fra minst 4 ulike dommere 

- Supreme Champion/Premior: 9 CACS/CAPS fra minst 5 ulike dommere 

 

Disse unntakene for Asia og Latin-Amerika gjelder fram til 31.12.2020. 
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Anneks 5 – Antall Best in Show for å få tittelen Junior Winner  
 

Det tillates at tittelen Junior Winner kan gis til en katt som har vunnet Best-in-Show 3 – tre – ganger i klassene 11 og/eller 12. (→ § 4.1.1) 

 

Dette unntaket gjelder for Island, Israel og Latin-Amerika. 

 

Se ellers oversiktstabell nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL: Unntak fra utstillingsreglementet  

 

 
Artikkel/ 

Anneks 

Land Gjelder til Km Minimum 

antall 

Katter 

Klasse 

7 & 8 

Klasse 

5 & 6 

Klasse  

3 & 4 

Anneks 1 

 

 

Asia 

Island 

Israel 

Latin- 

Amerika 

Russland 

Storbritannia 

Prøve- 

medlemmer 

   

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

 

 

- 

Anneks 2 

 

Hvite-

russland 

 

31.12.2021 

  

 

5 x 

CACIB/ 
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Portugal 

Russland 

Spania 

Ukraina 

 - CAPIB 

1 land 

3 ulike 

dommere 

- - 

Anneks 3 Hellas 

Island 

Israel 

Stor- 

britannia 

 

 

- 

  

 

- 

5 x 

CACIB/ 

CAPIB 

1 land 

3 ulike 

dommere 

7 x 

CAGCIB/ 

CAGPIB 

1 land 

5 ulike 

dommere 

10 x 

CACS/ 

CAPS 

1 land 

7 ulike  

dommere 

Anneks 4 Asia 

Latin- 

Amerika 

 

 

31.12. 2020 

  

 

- 

3 x 

CACIB/ 

CAPIB 

1 land 

3 ulike 

dommere 

6 x 

CAGCIB/

CAGPIB 

1 land 

4 ulike 

dommere 

9 x CACS/ 

CAPS 

1 land 

5 ulike  

dommere 

Anneks 5 Island 

Israel 

Latin-

Amerika 

 

 

 

  

- 

Tillater 3 x Best-in-Show i klasse 11 

og/eller 12 for å kvalifisere for tittelen 

Junior Winner 

 

 

Se også originaldokumentet på FIFe’s hjemmeside under Show Rules.  http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
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BIV-kåringer 

 

TABELL for kåring av Best i Variant (BIV) 

(bilag til utstillingsreglenes § 4.8) 

             

BIV – minimumskrav.  
Se i originaldokumentet på FIFe’s hjemmeside:  http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php 

Klubbene bes printe ut dette oppsettet til bruk under utstilling. 

 

 

 

Komplett tabell på neste side. 
 

http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
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TABELL - Diskvalifiserende og generelle feil 

DISQ                   = feil som fører til diskvalifisering (jf. § 6.12) 

NO EX                 = generell feil som utelukker Excellent og høyere bedømmelse 

NO CERT            = generell feil som utelukker sertifikat og høyere bedømmelse enn Excellent (jf. § 6.11) 
  

NR. 

  

FEIL 

  

DISQ 

  

NO 

EX 

  

NO 

CERT 

  

MERKNAD 

1. Kropp         

1.1 

  

Misdannelse i benstrukturen, misdannelse i ribbena inkl. flat 

brystkasse, og enhver synlig 

misdannelse av ryggraden 

  

● 

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

Enhver synlig svekkelse som begrenser  

bevegelsesevnen 

  

● 

  

  

  

  

  

  

1.3 Dvergvekst  ●       

1.4 Katter som har fått fjernet klørne (amputert) ●       

1.5 

  

Katter med fot- eller bendeformiteter, for eksempel polydaktyli 

eller oligodaktyli (for mange eller for få tær) 

  

●    

1.6 Katter med navlebrokk ●    

1.7 Katter som viser noen som helst tegn på testikkelfeil68. ●     Unntatt for katter yngre enn 10 md. 

1.8 Ukastrerte huskatter ●     Unntatt for katter yngre enn 10 md. 

                                                
68 Jf. OR § 3.6 
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1.9 Ethvert varig avvik i sternum eller xiphisternum ●     

Unntatt for kastrater - og katter yngre enn 10 

md. 

2. Hode         

2.1 

 

 

Misdannelse i kraniet som resulteterer i et asymmetrisk ansikt 

og/eller hode  ●       

NR. 

  

FEIL 

  

DISQ 

  

NO 

EX 

  

NO 

CERT 

  

MERKNAD 

2.2 Enhver fordypning, forhøyning eller spalte i kraniet  ●      

2.3 Trange nesebor, høylydt og vanskelig pust     ●   

            

3. Kjever, tenner og tunge         

3.1 Nedfilte tenner   ●     

3.2 Skjeve kjever    ●    

3.3 Over- eller underbitt på mer enn 2 mm     ●   

3.4 Vedvarende blottlegging av tunge og/eller tenner     ●   

      

4. Øyne         

4.1 Blinde katter ●       

4.2 

  

Unormal form og størrelse på øyne og øyelokk  

(entropio, ectropion) 

  

● 

  

  

  

  

  

  

4.3 Katter som skjeler* ●       

4.4 Tendens til skjeling**     ●   

4.5 Øyne som ligger for dypt eller er for utstående     ●   

4.6 Øyenskader, for eksempel skader på hornhinnen     ●   

            

5. Ører         

5.1  Døve katter ●       

5.2 Katter med kuperte ører ●       
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6. Farge         

6.1 

 

 Enhver hvit flekk som ikke er tillatt i standarden   ●     

 

NR. 

  

FEIL 

  

DISQ 

  

NO 

EX 

  

NO 

CERT 

  

MERKNAD 

6.2 

  

Alle pigmentfeil som medfører fargetap på  

- nesespeil,  

- tråputer og/eller på  

- lepper  

som ikke er tillatt i standarden 

  

  

  

  

  

● 

  

  

6.3 

Utilstrekkelig kontrast mellom maskefarge og kroppsfarge på 

siam-maskede katter     ●    

          

7. Hale         

7.1 Katter med kupert hale ●       

7.2 Enhver halefeil, for eksempel knekk eller knute     ● 

Unntatt for kastrater som er 10 md og eldre, 

Bobtail-raser og huskatter. 

8. Oppførsel og kondisjon         

 

8.1 

  

  

  

Aggressive katter.  

Dersom to assistenter ikke kan ta katten ut av buret, kan den ikke 

delta i konkurransen. 

Hvis en katt er aggressiv ved 3 utstillinger, avgjør det nasjonale 

forbundet eller den nasjonaleklubben hvorvidt katten skal 

utestenges fra fremtidig konkurranse eller ikke.69  

  

  

● 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
69 NRR: Hvis en katt er aggressiv ved 3 utstillinger (den får KIB), skal den utestenges fra videre konkurranse. (GF 1996) 
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8.2 

  

Dopede katter. Katter som har fått beroligende midler som 

påvirker nervesystemet og/eller  

midler som utvider øyets pupiller. 

  

● 

  

  

  

  

  

  

8.3 

 

Drektige eller ammende katter 

 ●    

Slike katter skal umiddelbart settes i 

karantene. 

NR. FEIL 

  

DISQ 

  

NO 

EX 

  

NO 

CERT 

  

MERKNAD 

8.4 

  

Katter som av veterinær erklæres syke  

i løpet av utstillingen. 

  

● 

  

  

  

  

Slike katter skal umiddelbart fjernes fra 

utstillingslokalet, sammen med alle andre 

katter tilhørende samme utstiller (se UR § 

3.8)  

  

8.5 Katter som viser åpenbare tegn til dårlig helse. ●     

Slike katter skal umiddelbart settes i 

karantene 

8.6 

Katter som viser mangel på renslighet (for eksempel urene ører, 

tilstedeværelse av parasitter)  ●      

8.7 

  Katter som har fått kosmetisk behandling (farging, fargerensing) 

  

● 

  

  

  

  

  

  

8.8 Tatoverte katter. ●   

Unntatt herfra er tatovering som viser en 

form for registrert ID-kode (jf. OR § 3.4) 

8.9 Underernærte eller sterkt overvektige katter     ●   

8.10 Alle tegn på dårlig helse/kondisjon, for tynne katter, etc.     ●   

8.11 

  

Katter som er overdrevet pudret. 

  

  

  

  

  

● 

  

  

  

9. Rasespesifikke feil (for flere detaljer, se rasestandardene ) 
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9.1 

  

Feil som leder til diskvalifikasjon 

  

● 

  

  

  

  

  

BAL/SIA, BEN, JBT, KBL/KBS, KOR, 

LPL/LPS, OLH/OSH,OCI, RAG, SIN, THA   

9.2 

  

Feil som utelukker sertifikat og all bedømmelse høyere enn 

Excellent 

  

  

  

  

● 

  

ABY/SOM, ACL/ACS, BAL/SIA/ 

BUR, EUR, LPL/LPS, OLH/OSH, PEB, 

SBI, THA 

 
* Konvergerende skjeling hvor synsaksene krysses 

** Divergerende skjeling hvor synsaksene spriker  
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Tabell – Utstillingskategorier 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php Oversikt over rasene i 1A, 1B, 4C og 4D 

Dommerkompetanse:  Se under Miscelllaneous: Show Organisers Guide § 4.2.4 

 

Godkjente raser 

EXO - Exotic   ACL – American Curl LH BEN – Bengal  ABY – Abyssiner  

PER - Perser ACS – American Curl KH BLH – Britisk Langhår BAL – Balineser  

RAG - Ragdoll LPL – La Perm LH BML – Burmilla  CRX – Cornish Rex 

SBI – Hellig Birma LPS – La Perm KH BSH – Britisk korthår DRX – Devon Rex 

TUV – Tyrkisk van MCO – Maine Coon BUR – Burmeser  DSP – Don Sphynx 

 NEM – Neva Masquerade CHA – Chatreux  GRX – German Rex 

 NFO – Norsk Skogkatt CYM – Cymric  JBT – Japansk Bobtail 

SIB – Sibirkatt  EUR – Europé  OLH – Orientalsk LH 

TUA – Tyrkisk Angora KBL – Kurilean Bobtail LH OSH – Orientalsk KH 

 KBS – Kurilean Bobtail KH  PEB - Peterbald 

 KOR – Korat  RUS – Russian Blue 

MAN – Manx  SIA – Siameser  

MAU – Egyptisk Mau  SOM – Somali  

OCI – Ocikatt  SPH – Sphynx  

SIN – Singapura  THA – Thai  

SNO – Snowshoe   

SOK – Sokoke   

SRL – Selkirk LH  

SRS – Selkirk KH 

Midlertidig godkjente raser 

For tiden er det ingen raser i den midlertidig godkjennningsfasen 

Midlertig godkjente varianter: 

BEN ns* 

Sølvbengal (Bengal silver) 

 

http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php

