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FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) 
 
Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk 
og tysk på FIFes hjemmeside, se http://www.fifeweb.org/wp/lib/lib_current.html. Disse 
utgavene inneholder også en oversikt over hvilke endringer som er gjort i FIFes regler det 
enkelte år. 
 
 
Vedtatte endringer gjeldende fra 01.01.2010 er kun markert med kantlinje. 
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1 Gjennomføring av nasjonale og internasjonale utstillinger 
1.1 Utstillingsdager og antall ”to-sertifikats-utstillinger” 

 
Ingen utstilling må finne sted i den helgen FIFes generalforsamling finner sted. 
 
Den nyeste versjonen av FIFes utstillingsliste publiseres på FIFes webside: På forespørsel 
kan en trykket utgave av utstillingslisten sendes til FIFe-medlemmer1

 
 og dommere. 

Klagemål mot en utstillingsdato oppført på den offisielle listen må gjøres innen seks uker 
etter at listen er distribuert. Endringer skal settes med fete typer. Det kan bare rettes klager 
mot utstillinger som ligger inntil to år frem i tid. 
 
Utstillinger kan holdes på hvilken som helst ukedag. To en-dags utstillinger, hver med ett 
sertifikat, kan finne sted i løpet av en uke. Hvert medlem kan hvert år arrangere et 
ubegrenset antall slike "to-sertifikats-utstillinger”. 
 
1.2 Søknad om utstillingsarrangement 
I land der klubbene er medlemmer av et forbund, må forespørselen til FIFes sekretariat 
gjøres av forbundssekretariatet. 
 
 
Tillegg for NRR: 
Det skal ikke arrangeres utstillinger i Norge på samme dato som NRR avholder sin 
Generalforsamling. 
 
 

                                                
1 Det er NRR som er FIFe-medlem. Norske klubber og enkeltpersoner er medlem av et 
medlem. 



FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 4 av 36  
UR10 – à jour per 1. januar 2010  

 
NRRs styre kan gi dispensasjon i tilfeller der det dreier seg om deltakelse under spesielle 
arrangementer, som er til gagn for kattesaken generelt. Se ellers GR FIFe § 3. 
 
Det søkes til NRR ved Utstillingskomiteen (UK) om alle nasjonale og internasjonale 
utstillingsarrangement. Søknaden skal være underskrevet av klubbens sekretær og leder.  
  
Prosedyre 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 (jfr. §1.10 h pkt. b og 
c), skal dette angis i søknaden.  
 
Klubbene kan søke om 1 – én – utstilling (max to sertifikat Jfr UR § 1.1 d) pr år, 10 – ti - år 
frem i tid.  
 
Det skal ikke være mindre enn 12 dager mellom disse førsteutstillingene innefor samme 
konkurranseområde. Klubber som ønsker å arrangere utstilling samme helg må begge 
akseptere at de kan få begrenset antall bur fra burpoolen. Ved uenighet er det den som først 
har fått tildelt utstilling som beholder datoen.  
 
Klubber som ønsker å søke ekstra utstillinger kan tidligst gjøre dette 24 - tjuefire – måneder 
før utstillingsdato.  
 
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. (jfr. 1.3 under) 
 
b. Ønskes utstillingen holdt i annen klubbs naturlige arbeidsområde, skal avtale være 
truffet mellom arrangørklubb og berørt(e) klubb(er). Avtalen skal være skriftlig og kopi skal 
vedlegges utstillingssøknaden. Hvis partene ikke kan komme til enighet om en avtale, 
bringes saken inn for UK.  
c. Strøket.  
 
d. Strøket 
 
e. Eventuelle protester rettes til Utstillingskomiteen. 
 
 
Når NRRs tillatelse foreligger, søkes tillatelse hos politimesteren i det berørte distrikt, og 
veterinærmyndighetene på stedet informeres om arrangementet. ( Se GF 2009 - endret hele 
det tidligere tillegget) 
 
 
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 FIFes generalforsamling. Er en to-dagers-
utstilling delt opp kategorivis over to dager, betaler man for én utstilling. 
 
Beløpene fins i FIFe General Rules - Annex 1.  
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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 mnd 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 

a. Dersom flere utstillinger (nasjonale eller internasjonale) er planlagt på samme dato, 
skal avstanden være minst 400 km (vei eller jernbane) mellom de ulike 
utstillingsstedene. 

 
Den utstillingen som først er kunngjort, har fortrinnsrett.  
 
Utstillingsdatoer kan bare bestilles inntil 10 kalenderår i forveien. Eksiterende dato som 
allerede er bestilt, kan bli stående. 
 
Bare utstillinger som oppgir fast tid og sted, beskyttes av 400 km-regelen. De utstillinger som 
i første omgang ikke oppgir fast tid og sted, vil ikke bli godkjent dersom det senere omsøkte 
sted 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-medlemmer er enig om dette. Skriftlig 
avtale mellom klubbene må sendes FIFes sekretær senest 2 mnd. før utstillingen. 
 
b.  Unntak gjøres for: 
1. Norge, Sverige og Storbritannia.  
2. Slettet 
3. Slettet 
4. Slettet 
 
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 Villkatter. Munchkin og Scottish Fold 
Det er forbudt å stille ut villkatter på katteutstillinger.  
 
Det er forbudt å vise raser det vises til i § 2.7.3 i Oppdretts og registreringsreglementet (slik 
som Munchkin og Scottish Fold). 
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Det er forbudt å stille ut raser som er krysninger mellom tamkatt (felic catus) og villkatt, samt 
krysninger mellom tamkatt (felic catus) og hybrider (F1-F4) etter krysning med villkatt. 
 
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 utstillingsarrangørene 
minst en måned i forveien informere FIFes sekretariat om nøyaktig dato for 
utstillingen og oppfylle de krav som de nåværende regler stiller. 

 
1.7 FIFe-kokarden 
En FIFe-kokarde skal deles ut ved hver internasjonal utstilling. 
 
 
 
1.8 Betingelser for å arrangere en internasjonal utstilling 
Følgende vilkår må oppfylles for at utstillinger skal kunne kalles internasjonale: 
 

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

At en veterinær er til stede ved inngangen til utstillingen for å undersøke de deltagende 
kattene og kan tilkalles under hele utstillingen. 

På en dobbeltsertifikatutstilling - der utstillingene arrangeres to dager på rad - er det for de 
katter som deltar begge dager, bare påkrevd med veterinærkontroll den første dagen 
dersom utstillingsarrangøren ønsker det slik. 

At kattene i overensstemmelse med det enkelte lands veterinærbestemmelser er 
vaksinert mot kattepest og katteinfluensa av veterinær, og gitt nødvendig revaksi-
nering minst 15 dager2

Vaksinens gyldighetstid angis av veterinæren i pass for kjæledyr eller vaksinasjonsbevis. 

 før utstillingen. Kattene må revaksineres minimum annethvert 
år, siste vaksinasjon må ha vært gitt senest to år (730 dager) før utstillingen. 

Vaksinasjon mot rabies i henhold til nasjonal lovgivning. 

At dommerne og øvrige utstillingsfunksjonærer er forsikret. Klubber som ikke kan forsikre 
utenlandske dommere, dommerelever og assistenter som gjør tjeneste under utstillin-
gen, skal informere om dette på forhånd, slik at disse har mulighet for å forsikre seg i 
sitt hjemland. 

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

Antallet konkurransepåmeldte og katalogførte katter må være minst 150, og av disse må 
minst 80 % være stambokførte katter. Dersom det nødvendige antallet ikke er 
oppnådd ved endelig opptelling 14 dager før utstillingen, kalles utstillingen "Nasjonal" 
med et minimumsantall på 80 

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 tillatelse kan innvilges av FIFes styre etter en grundig vurdering 
av grunnene. For Island er antallet katter redusert til 100. 

                                                
2 15 dager er i denne sammenheng det samme som 14 dager. Hvor vi sier 14 dager, sier for 
eksempel franskmennene 15 dager. 
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Antallet katter som kreves for Latin-Amerika, Asia, Island, Hellas, Kypros og medlemmer 
under mentorordning er redusert til 100, hvorav minst 80% må være rasekatter 
påmeldt til konkurransen og oppført i katalogen. For Hellas og Kypros er det 
reduserte antallet gjeldende fram til den dato som er angitt i tabellen for unntak fra 
utstillingsreglene (se i originaldokumentet på FIFes hjemmeside, 
http://www.fifeweb.org/wp/lib/lib_current.html). 

 
 
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.  
Original3

 

 vaksinasjonsattest som viser at katten er vaksinert i samsvar med FIFes UR og 
original stamtavle eller midlertidig registreringsbevis i original, skal vises ved ankomst til 
utstillingen. (Endret GF 2005) 

 
1.9 Betingelser for å arrangere en nasjonal utstilling 
Følgende paragrafer i Kapittel 1 gjelder når det skal arrangeres en nasjonal utstilling: 
- § 1.6 ved å erstatte CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, CACIB og CAPIB med CAC og CAP. 
- § 1.8 ved å erstatte teksten under f med ”Antall utstilte katter må være minst 80, og 80 % av 
dem må være stambokført i LO eller RIEX”. 
- §§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5. 
 
 
1.10 Arrangørens ansvar 
Utstillingsarrangør må: 

a. velge godkjente dommere (se § 6.1) og sende dommerne en skriftlig invitasjon til 
utstillingen  

b. bekjentgjøre en oversikt som inneholder:  
- utstillingsdato 
- utstillingssted og adressen til utstillingshallen 
- siste påmeldingsdag 
- påmeldingsavgiftens størrelse 
- hvilke muligheter det er for at kattene kan innkvarteres natten før utstillingen, samt de 

påfølgende netter  
- navn på dommerne, samt hvilke kategorier de er kvalifisert til å dømme. 
- en liste over hoteller hvor katter kan medbringes, slik at utstillerne selv kan bestille 

hotell 
- de helsebestemmelser som gjelder for kattene som skal inn på utstillingen samt evt. 

bestemmelser som gjelder grensepassering.  
- utstillingens åpnings- og lukkingstider 
- kontonummer (bank eller andre) påmeldingsavgiften skal innbetales til 

 
       c.    for en periode av minimum 3 år, oppbevare følgende dokumenter: 

- kopi av alle bedømmelsessedler 

- kopi av lister med katter nominert til Best in Show 

                                                
3 Original eller rettkjent kopi. 
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- originallistene med dommernes nominasjoner  

- en utstillingskatalog med alle resultater, inklusive manglende katter 

d.   Utstillingsarrangøren er pålagt å forsyne dommeren med alle nødvendige papirer før 
bedømmelsen begynner, inklusive – så snart som mulig – en liste over 
absentkattene.  

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

f.   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. 

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

h.    Hvert FIFe-medlem organiserer sine utstillinger i henhold til følgende prosedyrer: 

    a. Assistenter bærer utstillingskattene frem til dommeren og bringer dem tilbake til              
deres bur. Assistenten skal så langt mulig søke å unngå å presentere sin egen katt.  

    b.Eieren, eller den person eieren velger, kan presentere katten for dommeren. I de 
tilfeller hvor eierne, uansett grunn, er forhindret fra å presentere kattene sine for 
dommeren, må assistenter være tilgjengelige.  

    c.Utstilleren selv har anledning til å plassere katten i anvist dommerbur 
- Hver dommer har sine dommerbur 
- Hver dommer har en assistent til sin disposisjon 
- Assistenten gir beskjed om hvilke katter (burnummer) dommeren vil ha frem, eller 

plasserer nummeret på dommerburet. 
- Katten presenteres alltid med sitt katalognummer skriftlig. 
- Så snart alle kattene er på plass i dommerburene, skal utstillerne forlate dom-

merringen. 
- Dommeren starter sin bedømmelse, og kattene presenteres for ham/henne av en 

assistent. 
- Dersom eieren selv ikke kan eller ønsker å bringe sin(e) katt(er) frem til dommerburet, 

skal de(n) hentes og plasseres i det anviste dommerburet av assistenten. 
 
En katt kan først oppføres som "absent" etter at assistenten har kontrollert dette med 
utstillingssekretariatet. 
 
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. 
 
 
Tillegg for NRR: 
 
(Tidligere første ledd med krav om autoriserte utstillingsledere ble strøket av GF 2009. 
Tidligere ordning som inkl. kurs m.m.kan gjøres frivillig. Strykningen fører til opphevelse 
av GL § 18 nr. 8 under Utstillingskomitéen
 
Arrangørklubben har plikt til å gi skriftlig eller muntlig svar på søknader om dommerelevgang 
på utstillinger senest 14 dager før utstillingen avholdes. 
 
Utstiller er selv ansvarlig for at riktig katt presenteres for bedømmelse. (GF 2007) 

.) 

Hvis en klubb må avlyse en utstilling, plikter klubben å gi melding til NRR og alle påmeldte 
utstillere. Innbetalt utstillingsavgift returneres umiddelbart. 
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Buravgiften er den faktiske kostnaden en klubb har på en utstilling, men vil få utbetalt 
sponsorsubsidiene etter å ha sendt inn en dokumentert rapport til NRR.  
 
 
 
Oppfølging av sponsoravtaler. (GF 2008) 
Følgende sendes NRR: 
a) Katalog med annonser. 
b) Sponsorrapporter fra alle tilstedeværende sponsorer - utfylt og undertegnet av 
sponsorene. 
  
Hvis en eller flere sponsorer ikke har bemannet stand, og således ikke får undertegnet 
sponsorrapporten, sendes følgende dokumentasjon til NRR: 
• 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 
 
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.  
 
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. 
 
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 * antall 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. 
 
1.11 Bånd og kokarder 
Slettet 
 
1.12 Betaling av utstillingsavgift4

a. Det er mulig å sende dokumentasjon for betaling til det aktuelle FIFe-medlem 
(Eurosjekk, postgiro, kontant etc.). Det ansvarlige FIFe-medlem/-klubb vil sende 
påmeldingsavgiften sammen med sin bekreftelse til det forbundet som arrangerer 
utstillingen. 

 

b. Alternativt kan det nasjonale forbund sende en oversikt over påmeldingsavgiftene og 
sende det totale beløp til den aktuell arrangør innen 8 dager etter utstillingen. 

 
1.13 Å stille ut i utlandet 
Utstillere som vil delta på utenlandske utstillinger, må sende påmeldingsskjema til sitt 
nasjonale klubb- eller forbundssekretariat for å få kattenes kvalifikasjoner og 

                                                
4 Prosedyrene som beskrives, praktiseres kun på kontinentet. I Norge og Sverige er ansvaret 
for disse oppgavene delegert til den enkelte klubb. 
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fødselsopplysninger kontrollert. En dertil bemyndiget kontrollør skal stemple5

 

 påmeldingene, 
eller bekrefte pr. e-post, før de videresendes til arrangerende klubb. Påmeldinger som 
sendes direkte, uten å være godkjent av det nasjonale forbundet eller klubben, vil bli avvist. 

 
 
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 utstiller. 

 
Katalogen må inneholde en liste over alle utstillere og ha med nasjonalitetskjennetegn for 
utenlandske utstillere. 
 
Tillegg for NRR: 
Alle utstillingskataloger skal følge oppsettet i EMS-systemet. Rasene skrives alfabetisk 
innenfor hver kategori. 
Utstillingskatalogen skal under hvert nummer inneholde de nødvendige opplysninger i denne 
rekkefølgen: kattens navn, kattens stamboknummer, kattens fødselsdato, kattens foreldre 
med rase- og fargenummer, kattens oppdretter, kattens eier, eierens klubb. 
Utstillingskatalogen skal inneholde alfabetisk fortegnelse over utstillere med adresse, og 
katten(e)s katalognummer. 
 

 
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 6

 

.  

c. Det er ikke tillatt å fjerne en katt fra utstillingshallen før utstillingen er slutt uten at det 
foreligger en spesiell tillatelse fra utstillingsarrangøren. 
 
Tillegg for NRR: 
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 

                                                
5 Praksis inkluderer også signering. 
6 Se også NRRs tillegg, siste ledd, til denne paragraf. NB! Utstillerkort via CatSys gir all 
kataloginfo. 
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være klubben i hende senest 1 - én - uke etter utstillingsdato. Veterinærattesten må være 
datert før utstillingens begynnelse.  
 
Når en katt har mer enn én eier, og disse ikke står i samme klubb, må katten stilles ut under 
én og samme klubbtilhørighet i løpet av ett og samme utstillingsår. (1997) 
 
I tilfeller der det er oppført flere eiere av en katt, er den som oppføres først å anse som 
”kontaktperson” i forhold til NRR og NRRs virksomhet.  
 
Det er eierne som bestemmer hvem som oppføres først i en rekke av navn.  
 
Utstillerne må sjekke opplysningene om egne katter straks de har mottatt katalogen. 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 
legges i informasjonen og inngår som del av katalogen. 

 

1.16 Om å sende utstillingskatalogen til FIFe 
Utstillingskatalogen og resultatlisten må være tilgjengelige for en periode av 3 år etter 
utstillingen ved behov for FIFes sekretariat – listen skal inneholde alle resultat, inklusive BIV, 
NOM, BIS og manglende katter.  
 
1.17 Arrangørklubbens ansvar overfor utstillere og publikum 
Arrangerende klubb er ansvarlig for:  
 

a. minst 2 uker før utstillingen å sende skriftlig bekreftelse til utenlandske utstillere. 
Bekreftelsen som sendes fra arrangøren til utstiller skal inneholde navnene på minst 
80 % av de dommerne som skal dømme. Unntak: uforutsette hendelser, ulykker, 
sykdom osv. 

 
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).  

 
d. En katt pr. enkeltbur, maksimum tre katter pr. dobbeltbur. Det gjøres unntak for kull. 

 
e. Mellom burradene må det være et gangareal for publikum på minst 1,25 m.7

 
 

f. å sende en katalog, samt alle resultater innen 40 dager etter utstillingen til de 
nasjonale forbund eller klubber som har hatt deltakere på utstillingen. 

 
g. 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. 
 

                                                
  7 Med gangareal menes disponibelt areal mellom utplasserte/oppsatte stoler o.l. 
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Tillegg for NRR: 
Alle klubber som arrangerer utstilling, pålegges å sende utstillerkort. Disse skal være utsendt 
senest 2 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. 
 
Kattens nummer skal først offentliggjøres på utstillingsdagen, og ikke på utstillerkortet. 
 
Dersom dommer som står oppført på utstillingsinnbydelsen allikevel ikke skal dømme, skal 
utstillere med katter som 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. A-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 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. 
 
Verken NRR eller Burpoolen kan kreve avgift for katalogførte katter der eieren får 
tilbakebetalt påmeldingsavgiften etter denne paragraf. 
 
Arrangørklubben er ansvarlig for: 
- Å sende umerket katalog med alle resultater inkludert Best in Show-resultater8

- Å sende inn de nødvendige kataloger, kopi av avls-/oppdrettsresultater og korrekt 
resultatliste til NRR.  
 
NRR

 til NRR og til 
alle klubber med katalogførte medlemmer. Alle kataloger med alle resultatene skal være 
utsendt innen 14 dager etter en utstilling. NRRs sekretariat informerer om hvor mange 
kataloger som skal sendes dit. 

9

 

 har ansvaret for å innhente katalog med fullstendige resultatlister og videresende 
dette til Årets katt-utregnere. (GF 2005). Se regler for Årets katt-konkurranse, kap. VII. 

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

 

2 Verdensutstillingen 
Det avholdes årlig en FIFes Verdensutstilling som skal organiseres etter følgende regler: 

 
2.1 Søknad om å få avholde en verdensutstilling 
Nasjonale FIFe-medlemmer som er interessert i å avholde verdensutstillingen, må sende en 
søknad  til FIFes styre. Styret beslutter hvor utstillingen skal arrangeres. Så lenge det 
foreligger ubehandlede søknader, skal FIFes verdensutstilling ikke tildeles det samme 
nasjonale FIFe-medlem for andre gang. 
 

                                                
8Nåværende tittel Best in Show (BIS) ble tidligere kalt «Bestekatt» (Beste voksne, Beste 
ungdyr osv). 
9 NRRs styre (normalt v/kontoret). 
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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 FIFes offisielle 
utstillingsoversikt. 
 
2.3 Kvalifisering til Verdensutstillingen 
Verdensutstillingen er kun åpen for katter av fullt ut godkjente raser og huskatter tilhørende 
individuelle FIFe-medlemmer10

 
Deltagelse ved Verdensutstillingen er kun tillatt for katter som har oppnådd følgende 
kvalifikasjoner i løpet av 13 måneder forut for utstillingen: 

. 

 
Kattunger 3-6 måneder: 
BIV eller nominasjon for BIS, eller 3 x Ex. 1.  
Tillegg til kl. 12 (3-6 måneder): 
       Kattunger 3-6 måneder kan delta i klasse 12 på 
       Verdensutstillingen dersom de har oppnådd minst 1 x EX 1.  
       Denne kvalifikasjonen gjelder bare i klasse 12. 
 
 
Ungdyr 6-10 måneder:  
BIV eller nominasjon for BIS eller 3 x Ex. 1 
 
Voksen: 
BIV, eller: 
   - Nominert til Best in Show 
   - katter med tittelen IC, IP eller høyere 
   - hver voksen katt som har kvalifisert seg i kattunge- og ungdyrklassen i løpet av de tretten    
månedene forut for Verdensutstillingen. 
 
Huskatter (klasse 14): 
       - er kvalifisert om de er blitt nominert for Best-in-Show Huskatt. 
 
 
Kvalifikasjonene for deltagelse ved Verdensutstillingen skal kontrolleres og bekreftes av det 
forbund der utstilleren er medlem. 
 
2.4 World Winner-tittel (WW) 
Katter som blir Best in Show mottar tittelen World Winner der også året for utstillingen 
oppføres. Vinnerkattene vil få titlene registrert i stamtavlene på samme måte som andre 
offisielle FIFe-titler. 
 
2.5 Utstillingsbegrensninger på dato for Verdensutstillingen  
Ingen annen FIFe-utstilling vil bli tillatt avholdt i Europa samme helg som Verdensutstillingen.  
Denne regel gjelder ikke for Norge, Sverige, Storbritannia og Island. 
 
 
2.6 Skandinavisk Vinnerutstilling  
Skandinavia (Norge og Sverige) kan en gang i året arrangere en utstilling i 
overensstemmelse med de reglene som gjelder for FIFes Verdensutstilling, med unntak for 
Utstillingsreglementets § 2.2 og 2.4 og: 
                                                
10 Det samme gjelder Scandinavian Winner Show (SWS).  
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Kattunger (3-6 mnd.): – BIV eller Dommerens Beste eller 1 x Ex.1 

Junior (6-10 mnd.)  – BIV eller Dommerens Beste eller 3 x Ex.1 

Hver katt som blir Best in Show, mottar tittelen Scandinavian Winner (SW) der også året for 
utstillingen oppføres. Vinnerkattene vil få sin tittel registrert i stamtavlen på samme måte som 
andre offisielle FIFe-titler.  
 
Tillegg for NRR: 
Det skal ikke arrangeres andre utstillinger i Norge samtidig med Skandinavisk 
Vinnerutstilling. (GF 2001)  

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 mnd før arrangement skal 
gjennomføres.   
 
Arrangørklubben(e) er selv økonomisk ansvarlig for arrangementet.  (GF 2009) 
 
 
 

3 Adgang til utstillinger 
3.1 Registrering i LO eller RIEX 
Alle katter som stilles ut, må være registrert enten i hovedstamboken (LO) eller i 
kontrollstamboken (RIEX) i et FIFe-tilsluttet forbund, med unntak av huskatter og noviser. 
 
3.2 Microchip 
Det anbefales at microchip anvendes som identifikasjon for utstillings- og avlskatter når dette 
er mulig. 
 
Tillegg for NRR: 
 
Alle utstillingskatter eldre enn 10 måneder skal være ID-merket med microchip eller 
øretatovering.  
Kattens utstillingsdokument (stamtavle, vaksinasjonskort /pass o.l.) skal være merket med 
kattens ID-nummer på en permanent måte.  
Dispensasjon fra denne bestemmelsen gjelder katter født før 1/1-1999. (GF 2009) 
 
3.3 Minimumsalder 
Minimumsalderen på en katt kan ikke være under 3 måneder under en utstilling. Denne regel 
gjelder internasjonale and nasjonale utstillinger, seminarer samt rase- og 
propagandautstillinger. 
 
Tillegg for NRR: 
Kattunger som er yngre enn 3 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 utstillingslokalet eller på 
annen anvist plass. 
 
3.4 Adgang til utstillinger  
Kattenes klør må være klippet før de ankommer utstillingshallen.  
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Adgang til utstillinger har:  
- tatoverte katter 
 
Følgende katter har ikke adgang til utstillinger: 
- diegivende katter 
- drektige katter11

- katter som har fått klørne fjernet  
  

- døve katter 
- katter med kupert hale eller ører 
- ukastrerte huskatter som er 10 måneder eller eldre. 
 
3.5 Hvite katter 
Hvite katter må ha en veterinærattest som fastslår ar de ikke er døve. 
 
Tillegg for NRR: 
En hvit katt skal ha en veterinærattest som bekrefter at den ikke er døv før den tillates utstilt.  
Originalattesten skal sendes til NRR gjennom egen klubb. Eieren beholder en rettkjent kopi 
som må forevises sammen med andre veterinærattester m.m. ved ankomst til utstilling. 
 
3.6 Det konkurreres i henhold til fenotype/genotype 
En katt kan konkurrere på utstilling i henhold til sin fenotype hvis denne avviker fra dens 
kjente genotype. I slike tilfeller skal ikke bare den kjente genotypen, men også kattens 
fenotype stå oppført i stamtavlen. Fenotypen må stemme overens med EMS-systemet, og 
skal settes i parentes. 
 
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 12

 
 før bedømmelsen er avsluttet. 

3.8 Sykdomssymptomer under utstillingen 
Dersom den fungerende veterinæren under en utstilling oppdager en katt som viser 
symptomer på noen som helst sykdom, skal den aktuelle katten samt de øvrige katter som 
tilhører samme utstiller, umiddelbart fjernes fra utstillingshallen.  
 
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 avvist i veterinærkontrollen p.g.a. mistanke om smittsom 
sykdom. (Jf. også Karantenereglementet). 
 
 
 
3.9 Utelukket fra konkurranse 
Følgende katter tillates ikke å konkurrere: 
 

a. 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 

                                                
11 Man må gå ut i fra at katten er drektig, hvis den nylig er paret.  
12 Arrangøren kan etter avtale gi en utstiller tillatelse til å bytte bur. Utstillingssekretariatet 
godkjenner ny plassering og informerer dommeren. Se § 7.1. 
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forbundet eller den nasjonale klubben hvorvidt katten skal utestenges fra fremtidig 
konkurranse eller ikke13

b. Katter som viser noe som helst tegn på testikkelfeil. Denne regel gjelder ikke for 
katter under 10 måneder. Den fungerende veterinær tar endelig avgjørelse. 
Dommeren skal påpeke dette forholdet på bedømmelsesseddelen. Attest som 
bekrefter at begge testiklene er normalt plassert, må fremvises for hannkatter som 
har fylt 10 måneder. 

. 

c. Dopede katter. Katter som har fått beroligende midler, som påvirker nervesystemet 
og/eller midler som utvider øyets pupiller. Den fungerende veterinær tar endelig 
avgjørelse. 

d. Katter som har fått kosmetisk behandling (farging, fargerensing). 
e. Katter som har fått fjernet klørne (amputert).    
f. Katter som viser åpenbare tegn til dårlig helse. 
      Den fungerende utstillingsveterinæren tar den endelige avgjørelse. 
g. Katter som viser mangel på renslighet, f.eks. urene ører, nærvær av parasitter. 
h. Katter med polydaktyli eller oligodaktyli.14

i. Katter som ikke godkjennes i veterinærkontrollen ved utstillingens begynnelse, 
eller katter som av fungerende veterinær erklæres syke under utstillingen. Slike 
katter skal umiddelbart settes i karantene. 

  

j. Katter som viser dvergvekst/underutviklede katter. 
k. Døve katter 
l. Blinde katter 
m. Katter som skjeler 15

n. Katter med hvite flekker som ikke er tillatt i standarden. 
 

o. Katter som viser navlebrokk. 
p. Drektige eller ammende katter. 
q. Misdannelse16

r. Enhver synlig svekkelse som begrenser bevegelsesevnen. 

 i benstrukturen, misdannelse i ribbena inkl. flat brystkasse, og 
enhver synlig misdannelse av ryggraden. 

s. Misdannelse i kraniet som resulterer i et asymmetrisk ansikt og/eller hode. 
t. Unormal form og størrelse på øyne og øyenlokk. (Entropium, Ectropium) 
u. Katter med kupert hale eller ører 

 
Tillegg for NRR: 
 
(To ledd strøket av GF 2009) 
 
- Hvis en katt er aggressiv ved 3 utstillinger, skal katten utestenges fra videre konkurranse. 
(GF 1996) 
 
3.10 Feil som utelukker sertifikat i alle raser 
Generelle feil som utelukker sertifikat:  

a. Ethvert varig avvik i sternum eller xiphisternum.  
      Unntak for kastrater og katter under 10 – ti – måneder. 
b. Enhver unormal fordypning, forhøyning eller spalte i kraniet.   
      Unntak for kastrater og katter under 10 – ti – måneder. 
c. Trange nesebor, høylytt og vanskelig pust. 
d. Vedvarende blottlegging av tunge og/eller tenner. 
e. Øyne som ligger for dypt eller er for utstående 
f. tendens til skjeling 17

                                                
13 Jf. NRRs tillegg til denne paragraf som sier at slike katter skal utelukkes fra videre konkurranse. 

  

14 Katter med for mange eller for få tær. 
15 Konvergerende skjeling hvor synsaksene krysses. 
16 Det engelske ordet er ”deformity”: misdannelse, feil, lyte 
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g. øyenskader, for eksempel skader på hornhinnen 

h.    Skjeve kjever 

i.    Over- eller underbitt på mer enn 2 med mer. 

j.    Nedfilte tenner, ikke Excellent eller bedre. 

k.  Utilstrekkelig kontrast mellom maskefarge og kroppsfarge på maskekatter, med 
unntak for Burmeser og Tonkineser maske.  

l.    Alle pigmentfeil som medfører fargetap på nesespeil, tråputer og/eller på lepper, som 
ikke er tillatt i rasestandarden. 

m.    Enhver halefeil.  
Det vil si at enhver knekk eller knute utelukker ethvert sertifikat og enhver 
kvalifikasjon høyere enn Excellent. (intet sertifikat, BIV eller NOM), unntatt for 
kastrater og Bobtail-raser. 

n. Alle tegn på dårlig kondisjon, for tynne katter osv. 

o.    Underernærte eller sterkt overvektige katter. 

p.    Katter som er overdrevet pudret. 
 
 

4 Utstillingstitler og sertifikater  
4.1 Utstillingstitler og sertifikater  
4.1.1 Forkortelser av titler 
Champion CH    

Premier PR  

International Champion IC  

International Premier IP  

Grand International Champion GIC  

Grand International Premier GIP  

European Champion EC Tildeles inntil 31.12.2008 

European Premier EP Tildeles inntil 31.12.2008 

FIFe American Champion FAC Tildeles inntil 31.12.2008 

FIFe American Premier FAP Tildeles inntil 31.12.2008 

Supreme Champion SC Tildeles fra 01.01.2009 

Supreme Premier SP Tildeles fra 01.01.2009 

Junior Winner JW  

Scandinavian Winner SW  

World Winner WW  

Distinguished Merit DM  

Distinguished Show Merit DSM  

Distinguished Variety Merit DVM  

                                                                                                                                                   
17 Divergerende skjeling hvor synsaksene spriker. Jf. § 3.9, punkt m, der det er tale om sterk skjeling med 
kryssende synsakser (konvergerende skjeling). 



FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 18 av 36  
UR10 – à jour per 1. januar 2010  

For midlertidig godkjente raser vil forkortelsene for titlene Champion, Premier, International 
Champion og International Premier få bokstaven ”P” foran seg, som indikerer en foreløpig 
(”preliminary”)  tittel (dvs. PCH, PPR, PIC og PIP).   

  

4.1.2 Forkortelser for sertifikater 
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 

CAGPIG 

Certificat d’Aptitude au Championat Suprême de Beauté CACS 

Certificat d’Aptitude au Premium Suprême de Beauté CAPS 

 
4.2 Titlene Champion eller Premier 
For å oppnå tittelen Champion eller Premier må katten ha blitt tildelt tre CAC/CAP av tre 
forskjellige dommere ved tre nasjonale og/eller internasjonale utstillinger i henhold til FIFes 
bestemmelser.  
 
Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 
- CAC utdeles i Åpen klasse 
- CAP utdeles i Kastratklassen  
 
4.3 Titlene Internasjonal Champion eller Internasjonal Premier 
For å oppnå tittelen Internasjonal Champion eller Internasjonal Premier må en katt ha blitt 
tildelt 3 CACIB/CAPIB av 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 3 internasjonale 
utstillinger arrangert i henhold til FIFes bestemmelser. 
 
Maksimum 2 CACIB/CAPIB kan vinnes i ett land.  
Unntak gjøres for medlemmer nevnt i tilleggene til UR18

 
. 

Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 
- CACIB utdeles i Champion-klassen.  
- CAPIB utdeles i Premier-klassen.  
 
4.4 Titlene Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premier 
For å oppnå tittelen Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premier må 
en katt ha blitt tildelt 6 CAGCIB/CAGPIB av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land under 
6 internasjonale utstillinger arrangert i henhold til FIFes bestemmelser.  
 
Maksimum 4 CAGCIB/CAGPIB kan vinnes i ett land. Unntak gjøres for medlemmer nevnt i 
vedleggene til UR.  
 
 

                                                
18 Se bakerst i originalreglene fra FIFe. 
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Eller: 
For å oppnå tittelen Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premier må 
en katt ha blitt tildelt 8 CAGCIB/CAGPIB av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 
8 internasjonale utstillinger arrangert i henhold til FIFes bestemmelser.  
 
Maksimum 7 CAGCIB/CAGPIB kan vinnes i samme land. Unntak gjøres for medlemmer 
nevnt i vedleggene til UR. 
 
Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 
- CAGCIB utdeles i Internasjonal Champion-klasse  
- CAGPIB utdeles i Internasjonal Premier-klasse 
 
4.5 Titlene Supreme Champion eller Supreme Premier 
For å oppnå tittelen Supreme Champion eller Supreme Premier må en katt ha blitt tildelt 9 
CACS/CAPS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land under 9 internasjonale utstillinger 
arrangert i henhold til FIFes bestemmelser.  
 
Maksimum 7 CACS/CAPS kan vinnes i ett land. Unntak gjøres for medlemmer nevnt i 
vedleggene til UR. 
 
Eller: 
For å oppnå tittelen Supreme Champion  eller Supreme Premier må en katt ha blitt tildelt 11 
CACS/CAPS av 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 11 internasjonale 
utstillinger arrangert i henhold til FIFes bestemmelser.  
 
Maksimum 10 CACS/CAPS kan vinnes i samme land. Unntak gjøres for medlemmer nevnt i 
vedleggene til UR. 
 
Forutsatt at den utstilte katten minst har oppnådd det nødvendige antall poeng (se § 6.9): 
- CACS utdeles i Grand Internasjonal Champion-klasse  
- CAPS utdeles i Grand Internasjonal Premier-klasse 
 
4.6 Godkjenning av titler 
De CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS eller CAPS som kvalifiserer til 
titlene Champion, Premier, Internasjonal Champion, Internasjonal Premier, Grand 
Internasjonal Champion, Grand Internasjonal Premier, Supreme Champion og Supreme 
Premier, blir bare gyldige etter godkjennelse av det nasjonale forbundet eller den nasjonale 
klubb utstilleren tilhører. 
 
For å kunne oppnå en tittel må kattens eier underrette det nasjonale sekretariatet innen den 
påfølgende måned etter å ha oppnådd det siste nødvendige sertifikatet.  
 
4.7 Gå over i en høyere klasse 
Når en katt har 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”. 
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4.8 Nominering til Best in Show og Best in Show (BIS) 
4.8.1 Nominering til Best in Show 
Hver dommer kan nominere en katt i hver kategori som han/hun dømmer for: 

- Voksen hann 
- Voksen hunn 
- Voksen kastrat hann 
- Voksen kastrat hunn 
- Junior 6-10 måneder (ingen kjønnsdeling) 
- Kattunge 3-6 måneder (ingen kjønnsdeling) 
- Huskatter kan nomineres uten hensyn til alder for: 
- Hann korthår 
- Hunn korthår 
- Hann langhår 
- Hunn langhår 

 
Ved utstillinger med bare én rase (der utstillingsleder kan bestemme at det også kan stilles ut 
en søskenrase) kan hver dommer nominere åtte (8) katter: 

- Voksen hann 
- Voksen hunn 
- Voksen kastrat hann 
- Voksen kastrat hunn 
- Junior hann 6-10 måneder  
- Junior hunn 6-10 måneder 
- Kattunge hann 3-6 måneder  
- Kattunge hunn 3-6 måneder. 

 
4.8.2 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 en junior 
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. 

- en junior 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 en 
junior 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, unntatt katter i ikke-godkjente varianter eller katter som 
tilhører midlertidig godkjente eller ikke-godkjente raser. 

Prøvedommere kan nominere sine beste katter. 
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4.8.3 Best in Show 
Best in Show-konkurransen kan avvikles samlet eller adskilt: 
 
Samlet: Kategori I, II, III og IV. 
 
Adskilt: Kategori I, II, III og IV. 
 
Hver kategori kan ha BIS-titler for: 

- Voksen hann 
- Voksen hunn 
- Voksen kastrat hann 
- Voksen kastrat hunn 
- Junior 6-10 måneder (ingen kjønnsdeling) 
- Kattunge 3-6 måneder (ingen kjønnsdeling) 

 
Utstillingsleder kan 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. 

Utstillinger med bare én rase kan ha følgende åtte (8) BIS-titler: 
- Voksen hann 
- Voksen hunn 
- Voksen kastrat hann 
- Voksen kastrat hunn 
- Junior hann 6-10 måneder  
- Junior hunn 6-10 måneder 
- Kattunge hann 3-6 måneder  
- Kattunge hunn 3-6 måneder. 

 
 
Tillegg for NRR: 
Kl. 6-10 og 3-6: 
Det skal under en utstilling tas ut Best in Show 6-10 måneder (beste ungdyr) og Best in 
Show 3-6 måneder (beste kattunge) i hver kategori.  
 
Best totalt:   
- Best of the Best19

 

 (BB/BOB) tas ut av allround-dommere. Hvis én eller flere kategorier ikke 
er representert, er det tilstrekkelig at avgjørelsen tas av den/de dommere som har 
kompetanse på den/de konkurrerende kategorier. 

Huskattpanel: 
Uttagning av utstillingens beste huskatt skjer i panel og vanligvis med alle dommere og 
dommerelever til stede. 
                                                
19 I denne konkurranse deltar vinnerne i hver kategori. Ukastrerte for seg. Kastrerte for seg. 
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Ved store utstillinger kan utstillingsleder bestemme om bare et utvalg av dommerne skal 
være med på uttagningen. Det forutsettes at alle de dommere som har dømt huskatter sitter i 
panelet.  
 
 
4.8.4 Betingelser for Best in Show 

- Kattene skal presenteres av assistenter. 
- Kattene skal presenteres med katalognummer og EMS-kode.        . 
- Til Best in Show-panelet plikter utstillingsarrangøren å forsyne hver dommer med en 

liste som inneholder katalognummer, kjønn og EMS-kode for de nominerte kattene 
som presenteres for Best in Show-juryen. 

- Når Best in Show-konkurransen er SAMLET, skal panelet bestå av minst én allround-
dommer 

- Når Best in Show-konkurransen er ADSKILT, kan internasjonale dommere benyttes 
innenfor sine bestemte kategorier. 

- Kattene undersøkes og håndteres av hver dommer i panelet 
- Denne bedømmelsen er offentlig. 
- Prøvedommere og dommerelever skal være til stede i panelet.  

 
4.8.5 Stemmegivning under Best in Show 
 
Arrangøren velger om det skal være hemmelig eller offentlig votering. Dommerne skal på 
forhånd være orientert om hvordan voteringen skal foregå. 
 
En dommer kan ikke avstå fra å stemme under Best in Show. 
 
Stemmer som er avgitt av dommerelever teller ikke med for resultatet av voteringen. 
Det samme gjelder stemmer avlagt 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. 
 
Den katten som oppnår det høyeste antall stemmer, utropes til Best in Show. 
 
Dersom stemmeantallet er likt, avgjøres konkurransen som følger: 

- 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. 

- 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 som har kompetanse på den relevante kategorien men 
som ikke har dømt kategorien på utstillingen. Hvis en slik dommer ikke er tilgjengelig, 
skal avgjørelsen foretas ved loddtrekning. 

 
 
 
 
4.9 Best i Variant (BIV) = 95 poeng20

a) Best i Variant velges av dommeren blant alle kattene innenfor en fargegruppe
 

21, 
uavhengig av alder eller kjønn forutsatt at minst tre katter av denne varianten 22

                                                
20 Se ”Tabell for kåring av Best i Variant” til slutt i dette reglementet. 

 er til 
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stede. 
 

b) I tilfelle av et høyt antall konkurrenter, kan det deles ut maksimum tre forskjellige BIV-
titler (kattunger 3-6 mnd., junior 6-10 mnd. og voksne) under hensyntagen til den 
ovennevnte regel. Se minimumsmulighetene i tabell på siste side. 

                                                                                                 
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 

 
 
 
4.10 BIV, NOM og BIS på resultatlistene 
Titlene Best in Show, Best i Variant og Nominert til Best in Show skal angis på resul-
tatlistene. 
 
 
 
 
 
Tillegg for NRR: 
Titlene Best in Show, Dommerens Bestekatt/nominert katt og Best i Variant påføres også 
bedømmelsesseddelen.  
 
Påskrift på bedømmelsesseddelen: 
Bedømmelsessedlene skal påføres NOM istf. DB for de kattene dommerne nominerer til 
panel. (2006) 
 
4.11 Kastraters deltakelse i BIV- og BIS-konkurransen 
Slettet 
 
4.12 Tittelen World Winner 
Slettet 
 
4.13 Distinguished Merit (DM) 
Slettet 
  
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.  
 

                                                                                                                                                   
21 Gjelder alle katter med samme farge eller som tilhører samme konkurransegruppe (f.eks. 
gruppeoppdelingen av skogkatt, maine coon, rex m.fl.) innenfor en rase i en kategori.  
22 Med «variant» menes fargevariant. Innenfor en «variant» kan det godt være flere farger 
som f.eks. i de forskjellige skogkattgruppene der blå og sorte utgjør en variant (Jf. fotnoten 
over). 
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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. 
 
4.16 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“ 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. 
 

5 Utstillingsklasser 
5.1 Konkurrere i korrekt klasse 
Klassifiseringen skjer I henhold til FIFes 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 23

 
. 

5.2 Sertifikater  
Kattens navn skal være påført de sertifikater 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. 
 
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 Premier, Internasjonal Premier, Grand 
Internasjonal Premier og Supreme Premier. 
 
5.4 Konkurransebetingelser i de ulike klassene 
Klubber og forbund må anvende FIFes regler for følgende klasser: 
Klasse 1 - Supreme Champion (og European Champion/FIFe American Champion)  
Klasse 2 - Supreme Premier (og European Premier/FIFe American Premier) 
Klasse 3 - Grand Internasjonal Champion (CACS) 
Klasse 4 - Grand Internasjonal Premier (CAPS) 
Klasse 5 - Internasjonal Champion (CAGCIB) 
Klasse 6 - Internasjonal Premier (CAGPIB) 
Klasse 7 - Champion (CACIB) 
                                                
23 Jf. § 4.7 og OR § 4.4.1 
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Klasse 8 - Premier (CAPIB) 
Klasse 9 - Åpen (CAC) 
Klasse 10 - Kastrat (CAP) 
Klasse 11 - Junior, 6-10 mnd. 
Klasse 12 - Kattunger, 3-6 mnd. 
Klasse 13 a - Noviser 
Klasse 13 b - Kontroll24

Klasse 13 c - Bestemmelse  
 

Klasse 14 – Huskatter 
 
 
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 PREMIER (og European Premier/FIFe American Premier) 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Supreme Premier, European 
Premier eller FIFe American Premier, 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, og som tilfredsstiller kravene i § 4.5.  
I denne klassen utdeles CACS. 
 
 
 
 
Klasse 4 - GRAND INTERNASJONAL PREMIER 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Grand Internasjonal Premier, og 
samme regler gjelder som for Grand Internasjonal Champions, men omfatter kun 
kastrerte/steriliserte katter. 
I denne klassen utdeles CAPS. 
 
Klasse 5 - INTERNASJONAL CHAMPION 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Champion, og 
som tilfredsstiller kravene i § 4.4. 
I denne klassen utdeles CAGCIB. 
 
Klasse 6 - INTERNASJONAL PREMIER 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Premier, og 
samme regler gjelder som for Internasjonal Champions, men omfatter kun 
kastrerte/steriliserte katter. 
I denne klassen utdeles CAGPIB. 
 
 
Klasse 7 - CHAMPION 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Champion, og som tilfredsstiller 
kravene i § 4.3. 
I denne klassen utdeles CACIB. 
                                                
24 Her stiller katter som er resultat av rasekryssing etter OR § 4.4.5.1 
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Klasse 8 - PREMIER 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Premier, og samme regler gjel-
der som for Champions, men omfatter kun kastrerte/steriliserte katter. 
I denne klassen utdeles CAPIB. 
 
Klasse 9 - ÅPEN KLASSE 
Klassen er åpen for katter som er registrert på Hovedstambok eller Kontrollstambok i et 
forbund eller klubb tilsluttet FIFe. Katten må være minst 10 mnd. i løpet av utstillingen (Jf. § 
1.17 e).  
I denne klassen utdeles CAC. 
 
Klasse 10 - KASTRATKLASSE 
Klassen er åpen for kastrerte/steriliserte katter som er registrert på Hovedstambok eller 
Kontrollstambok i et forbund eller klubb tilsluttet FIFe. Katten må være minst 10 mnd. i løpet 
av utstillingen (Jf. § 1.17 e).  
I denne klassen utdeles CAP. 
 
Klasse 11 - JUNIOR (6-10 MND.) 
Klassen er åpen for katter som er registrert på Hovedstambok eller Kontrollstambok i et 
forbund eller en klubb tilsluttet FIFe.  
Katten må være fylt 6 måneder i løpet av utstillingen, og må være yngre enn 10 måneder. 
 
Klasse 12 - KATTUNGER (3-6 MND.) 
De samme regler som for junior 6-10 mnd. gjelder også Kattunger som har fylt 3 mnd., men 
er yngre enn 6 mnd.  
 
Klasse 13a - NOVISEKLASSE 
En novise kan bare stilles ut i denne klassen i sitt hjemland fra fylte 10 mnd. etter å ha blitt 
kontrollert av det nasjonale avlsråd under hensyntagen til FIFes oppdretts- og 
registreringsregler. 
 
Dommeren skal skriftlig informeres om årsaken til at katten stilles i denne klassen. En novise 
må få bedømmelsen "Excellent" henholdsvis "1" for ikke-godkjente raser for å få godkjent 
registrering. Det kreves to underskrifter fra to forskjellige dommere. 
 
Klasse 13b - KONTROLLKLASSE 
Kontrollklassen er for de raser som er under utvikling, og for rasekryssinger der formålet er 
forhåndsgodkjent av det nasjonale FIFe-medlemmet eller dets avlsråd. En katt som er i 
Kontrollklassen kan kun stilles ut i sitt hjemland, ved minimum tre måneders alder, og etter å 
ha blitt kontrollert av det nasjonale avlsrådet med hensyn til FIFes oppdretts- og 
registreringsregler. 
 
I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale dommere, og dette kan skje før den 
offisielle bedømmelsen tar til. Utstillingsarrangøren må sørge for at dommerne får en skriftlig 
forklaring på hvorfor katten stilles ut i denne klassen 25

 
. 

Katten får ingen skriftlig evaluering, men må oppnå bedømmelsesresultatet ”Excellent”, 
respektive ”I” for ikke-godkjente raser, for at avlen skal kunne videreføres med den 
krysningen som er avlet fram. Signatur fra begge dommerne er obligatorisk.   
 
                                                
25 Jf. FIFe OR § 4.4.5.1. Man kan også tenke seg at katter som skal avlsgodkjennes kan 
registreres her. Men her har NRR et eget reglement som foreskriver prosedyrene, noe vi har 
anledning til iht. FIFes regelverk. 
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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, fra det nasjonale avlsrådet, eller fra utstilleren. 
 
I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale dommere, og dette kan skje før den 
offisielle bedømmelsen tar til. Katten får ingen skriftlig evaluering, verken kvalifisering eller 
klassifisering, kun en bekreftelse på sin fullstendige EMS-kode, som må være signert av 
begge dommerne. 
    
 
Klasse14 - HUSKATTKLASSE 
Huskatter skal bedømmes i henhold til FIFes standard (se § 5.5). 
 
 
Tillegg for NRR: 
FIFes utstillingsklasser fra 1 - 14 følges, men i kl. 13a - noviseklassen og kl. 14 - 
huskattklassen - gjelder følgende: 
 
NOVISEKLASSE: 
I NRR kreves det 93 poeng for å bli godkjent i noviseklassen eller under egne 
godkjenningsmøter. 
 
Arrangørklubben skal sende en oversikt over alle katter i noviseklassen og deres resultater til 
NRRs Avlsråd senest 10 dager etter utstillingen. Kattenes eiere anbefales å sende inn 
melding for sin(e) godkjente katte(r) gjennom egen klubb. 
 
Dersom den ene dommeren godkjenner katten og den andre underkjenner den, fremstilles 
katten for en tredje dommer som avgjør spørsmålet. 
 
Dersom det ikke er tre kompetente dommere på denne utstillingen, kan katten framstilles for 
den tredje dommeren på en senere utstilling. 
 
Dersom det på en utstilling bare er én kompetent dommer, kan katten fremstilles på senere 
utstillinger etter reglene ovenfor. 
 
Det er en forutsetning at katter som blir godkjent, skal kunne forbedre avlsmaterialet og 
kunne antas å tilføre avlsmaterialet betydelige positive egenskaper. 
 
Katt som fremstilles for novisegodkjenning skal ha fylt 10 måneder. Det samme gjelder for 
katter som fremstilles på godkjenningsmøter. 
 
 
 Huskatter: 
 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 (Jfr. NRRs tillegg til OR § 4.2.1) (GF 2002)  
 
Det nomineres til panel beste korthår hann og hunn, og beste langhår hann og hunn. I panel 
tas ut BIS korthår og BIS langhår.  
 
 
Uttaking av utstillingens beste huskatt skjer i panel og vanligvis med alle dommere og 
dommerelever til stede. (GF 2005) 
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Ved store utstillinger kan utstillingsleder bestemme om bare et utvalg av dommerne skal  
være med på uttakingen. Det forutsettes at alle de dommere som har dømt 
huskatter sitter i panelet. (GF 2005 - endret under GF 2009) 
  
 
Huskatter som blir slått ut i panel, skal ha æresbevisninger på lik linje med rasekatter 26

    
Alle utstillinger: Pokal/premie til Beste huskatt. (GF 2005 – Endret 2009) 

. 
(GF2003) 

 
5.5 Ikke-godkjente varianter og raser, midlertidig godkjente raser 
5.5.1 Ikke-godkjente varianter 
Katter som ikke tilhører en godkjent variant, kan stilles ut under det rasenummer de tilhører 
med tillegg av bokstaven "x" dersom de har en ikke-godkjent farge. F.eks.: PER x, EXO x, 
SBI x, BRI x, ABY x, og ORI x.  
 
Katter uten godkjent farge skal få et bedømmelsesresultat (Excellent - Meget god - God) og 
rangeres, men de vil ikke kunne oppnå sertifikat (CAC, CAP eller mer). Disse kattene kan 
ikke konkurrere om Best in Show. 
 
Disse kattene kan i stedet konkurrere om ”Best av ikke-godkjent variant”, men denne 
uoffisielle tittelen teller aldri i å oppnå DVM-tittel, selv ikke etter at den aktuelle varianten er 
godkjent.  
 
5.5.2 Ikke-godkjente raser 
Katter som tilhører en ikke godkjent rase, skal kun rangeres "I, II, III, osv.", og skal ikke få 
noe bedømmelsesresultat.27

alle XLH langhårsavkom 
 Dette gjelder: 

alle XSH korthårsavkom 
alle huskatter 
alle ikke-godkjente raser som er listet opp i FIFes Oppdretts- og registreringsreglement  
 
Med unntak av huskatter, som har deres egen Best in Show i henhold til § 4.5, kan disse 
kattene ikke konkurrere om Best in Show. Disse kattene kan i stedet konkurrere seg imellom 
om tittelen "Best i ikke-godkjent rase", men denne uoffisielle tittelen teller aldri i å oppnå 
DVM- eller DSM-tittel, selv ikke etter at den aktuelle rasen er godkjent.  
  
5.5.3 Midlertidig godkjente raser 
Utstilte katter som tilhører midlertidig godkjente raser vil få bedømmelse og kunne oppnå 
sertifikat, men kan ikke oppnå en høyere klasse enn klasse 7 og 8, dermed kan de heller 
ikke oppnå høyere sertifikater enn CACIB eller CAPIB. Katter som har oppnådd de siste 
nødvendige sertifikater i klasse 7 og 8, kan bare stilles ”Utenfor konkurranse”. 
Utstilte katter som tilhører midlertidig godkjente raser kan konkurrere om Best i Variant, men 
de kan ikke nomineres eller kåres til Best in Show 
 
 
 

                                                
26 NRR har utarbeidet en orientering om hva dette innebærer. 
27 Med bedømmelsesresultat menes Excellent (inkl. sertifikatforkortelser som CAC osv.), 
Meget god og God.  
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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       
 
Tillegg for NRR: 
Alle nasjonale klasser skal være tilgjengelige på hver utstilling. 
 
Klasse 15 - Veteraner - deles i to: 
            15 a - Senior 7 - 10 år 
            15 b - Veteran 10 år og eldre 
Klasse 16 – Avlsklasse 
Klasse 17 – Oppdretterklasse 
Klasse 18 – Kull 
 
VETERANKLASSENE 
Klasse 15 a - Seniorer

Kattene konkurrerer kategorivis og rangeres 1, 2, 3, osv.  

: Katter som har fylt 7 år senest i løpet av utstillingen, men er yngre 
enn 10 år. 

Klasse 15 bVeteraner

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

: Katter som har fylt 10 år senest i løpet av utstillingen. Kattene 
konkurrerer kategorivis og rangeres 1, 2, 3, osv.  

 
Katter som er påmeldt i veteranklassen trenger ikke å være påmeldt i annen klasse på 
utstillingen. 
 
Klasse 16 - AVLSKLASSE 
Ukastrerte/usteriliserte katter med minst 3 utstilte avkom fra minst 2 forskjellige kull. 
Påmelding til denne klasse skjer på egen blankett for å være gyldig. Hannkatter og 
hunnkatter stiller hver for seg og konkurrerer kategorivis. (Endret GF 2005) 
 
Bare ukastrerte/usteriliserte katter kan delta i avlsklassen – på utstilling og i Årets-katt-
konkurranse. (GF 2005) 
 
Katter som stiller i avlsklassen trenger ikke å bli bedømt, men må være til stede på 
utstillingen. 
 
Kopi av utregningene for avlsklassen skal henges ut på burene 28

 
. 

Protest på resultatet i avlsklassen må være sendt til NRRs utstillingskomité innen 4 uker etter 
utstillingen. 
 
                                                
28 Evt. leveres ut til eier i løpet av utstillingen, for eksempel i forbindelse med 
premieutdelingen. 
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Klasse 17 -OPPDRETTERKLASSE 
Samme stamnavn på minst 3 utstilte avkom fra minst 2 forskjellige kull i samme kategori. I 
denne klassen deltar norske og 29

Påmelding til denne klasse skjer på egen blankett.  
 
Kopi av utregningene for oppdretterklassen skal henges ut på burene 

svenske oppdrettere som stiller katt i annen klasse på 
utstillingen. 

30

 
. 

Protest på resultat i oppdretterklassen må være sendt til NRRs utstillingskomité innen 4 uker 
etter utstillingen. 
 
POENGBEREGNING FOR AVL OG OPPDRETT  
Plassering Grunn poeng Tilleggspoeng 
BEST IN SHOW (BIS) 
Voksen og kastrat totalt, 
begge ungdyr 

 
 
100 

 
 
4 

NOMINERT (NOM) 
Absolutt alle 

 
97 

 
3 

BEST I VARIANT (BIV) 
Voksen, ungdyr, kastrat 

 
97 

 
2 

Kl. 1-2:     HP 97 1 
Kl. 3-4:     CACS/CAPS 
Ex. 1 u/sert, Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

97 
96 

1 
0 

Kl. 5-6:     CAGCIB/CAGPIB 
Ex. 1 u/sert, Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

96 
95 

1 
0 

Kl. 7-8:     CACIB/CAPIB 
Ex. 1 u/sert, Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

95 
93 

1 
0 

Kl. 9-10:   CAC/CAP 
Ex. 1 u/sert, Ex. 2, Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

93 
88 

1 
0 

Kl. 11: 
EXCELLENT 1 
Ex. 2 
Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

 
88 
88 
88 

 
2 
1 
0 

Kl. 12: 
EXCELLENT 1 
Ex. 2 
Ex. 3, Ex. 4, Ex. 

 
88 
88 
88 

 
2 
1 
0 

MEGET GOD 76 0 
GOD 61 0 
KIB (Kan ikke bedømmes) 0 0 

 
Klasse 18 - KULLKLASSE 
Kriterier for deltagelse: 
- Kullet skal bestå av minimum 3 avkom – i alderen 3-6 måneder. 
Kriterier for bedømmelse: 
- Det skal legges vekt på den høyeste gjennomsnittlige kvaliteten i kullet i forhold til 
standarden. (Utstillingsarrangøren orienterer dommerne om dette.) 
Plassering i lokalet: 
- Det henstilles til klubbene om å sette kattunger fra samme kull i bur ved siden av eller i 

                                                
29 Dansker og utstillere fra andre land har også fått tillatelse til å delta etter at 
karantenereglene er blitt endret. 
30 Evt. leveres ut til eier i løpet av utstillingen, for eksempel i forbindelse med 
premieutdelingen. 
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nærheten av hverandre dersom kattungene av en eller annen grunn ikke kan sitte i samme 
bur. 
 
BESTE KLUBBKATT 
Fellesregler for beste klubbkatt på utstilling: 
 
1. Den katt som er kommet lengst i den ordinære konkurransen er klubbens beste katt 
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 FIFes kategorier, p.t. I, II, III og IV - og Huskatt. 
 Hvis kattene tilhører forskjellige kategorier, avgjør den/de dommerne som er kompe-
tent(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 likt. 
 
 

6 Regler vedrørende bedømmelse - bedømmelsesresultat og rangering 
 

6.1 Godkjente dommere  
a) Kun dommere som er godkjent av FIFe kan dømme ved nasjonale og internasjonale 

utstillinger arrangert av forbund eller klubber tilsluttet FIFe. 
b) Minst 75 % av dommerne som dømmer under en FIFe-utstilling skal være FIFe-

dommere. 
FIFe godkjenner dommere fra andre organisasjoner etter at de er akseptert av FIFes styre 
enkeltvis for hvert oppdrag. Disse dommerne tillates å dømme i henhold til FIFes standard, 
de raser de er autorisert til å dømme av sin egen organisasjon.  
De kan ikke gjøre følgende: 

- ha ansvar for stadier 
- være eksamensdommere 
c) 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 FIFes styre. 
d) Hvis en ikke-FIFe-dommer dømmer under en FIFe-utstilling, skal forbundet der 

vedkommende er godkjent, stå oppført i katalogen. 
e) Arrangøren av en utstilling der en ikke-FIFe-dommer skal dømme, må på forhånd 

forsyne dommeren med FIFes utstillingsregler, dommerregler og standarder. 
 
6.2 Dommeravgjørelser 
Dommernes avgjørelser kan ikke overprøves. 
 
6.3 Utstilte katter som er borte  
Katter som ikke er til stede i burene under bedømmelsen av den klassen de tilhører, kan ikke 
rangeres senere. De kan få en bedømmelse senere av dommeren, men ingen rangering. 
Katter kan kun erklæres "ABSENT" på bedømmelsesseddelen etter at det er konferert med 
utstillingssekretariatet. 
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6.4 Ingen bedømmelse foran burene 
Bedømmelse av katter foran utstillingsburene er ikke tillatt. 
 
6.5 Dommerringen31

a) Tilgang til dommerringen er forbudt for: 
 

- utstillere, med mindre utstillingen organiseres i henhold til §§ 1.10 h-b og 1.10 h-c. 

- de av organisasjonskomitéens medlemmer som også er utstillere med mindre 
utstillingen organiseres i henhold til §§ 1.10 h-b og 1.10 h-c. 

- publikum. 

-  
b) Åpen bedømmelse er obligatorisk; det er opp til dommeren å gi forklaringer og resultater. 
 
c) Det er ikke tillatt for dommere, dommerelever eller assistenter å ha mobiltelefoner eller 
liknende elektronisk utstyr påslått under bedømmelsen og under Best-in-Show-
konkurransen. Det samme gjelder for utstillere i dommerringen. 
 
6.6 Utformingen av bedømmelsessedlene 
Bedømmelsessedlene skal så langt mulig ha felles layout ved alle utstillinger som arrangeres 
under oppsyn av FIFe. Rubrikkoverskriftene skal stå på fransk, tysk og engelsk. Arrangøren 
kan fritt føye til sitt eget språk. Dommeren kan om ønskelig skrive sine bedømmelsessedler 
på det språket som benyttes i det land hvor utstillingen arrangeres eller på ett av de offisielle 
FIFe-språkene (fransk, tysk eller engelsk).  
 
6.7 Utlevering av bedømmelsessedlene 
Bedømmelsessedlene må utleveres til utstillerne i løpet av utstillingen. 

 
6.8 Bedømmelsene 
Offisielle lister og bedømmelsessedler som skal ha dommerens underskrift før bedømmelsen 
er avsluttet, kan verken ha med den utstilte kattens eller eierens navn. Kun kattens katalog-
nummer skal være påført. 
 
Bedømmelsesseddelen må minst ha med følgende opplysninger: 
sted og dato for utstillingen 
kattens katalognummer 
angivelse av rase og farge (EMS-kode) 
gruppenummer (kun for de raser som inndeles i grupper) 
fødselsdato 
kjønn 
kattens bedømmelsesklasse 
 
6.9 Bedømmelsesresultat og rangering 
Dommeren skal gi et bedømmelsesresultat til hver katt i alle klasser med unntak av:   
Supreme Champion og Supreme Premier, samt European Champion, European Premier, 
FIFe American Champion og FIFe American Premier (klasse 1 og 2) 
Huskatter (klasse 14) 
Ikke godkjente raser (non) 
 

                                                
31 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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Bedømmelsesresultater: 
minimum 88 poeng: EXCELLENT 
minimum 76 poeng: MEGET GOD 
minimum 61 poeng: GOD  
 
Innenfor samme klasse rangeres kattene som 1, 2, 3 og 4; delt plassering tillates ikke. 
 
Ingen utstilt katt kan tildeles et sertifikat med mindre den har oppnådd bedømmelsen 
EXCELLENT 1, og minimumsantallet poeng i sin klasse: 
Klasse 3-4: CACS – CAPS 97 poeng 
Klasse 5-6: CAGCIB – CAGPIB 96 poeng 
Klasse 7-8: CACIB – CAPIB 95 poeng 
Klasse 9-10: CAC – CAP 93 poeng 
 
Dommeren må angi grunnen for hvorfor et sertifikat holdes tilbake (se § 6.11). 
 
Sertifikat og titler som ikke er oppnådd i henhold til FIFes regler skal ikke anerkjennes, og 
katten oppnår ingen poeng.   
 
6.10 Kontrasignatur 
Dersom en dommer ved en tidligere anledning har tildelt en katt sertifikat og får katten til 
bedømming i samme klasse ved en senere utstilling, kan en annen tjenestegjørende 
dommer, etter eierens anmodning, tilkalles for å kontrasignere det nye sertifikatet. I slike 
tilfelle anses de to sertifikatene å være gitt av to forskjellige dommere. 
Nasjonale dommere i ikke-europeiske FIFe-forbund kan utdele CAC eller CAP uten 
kontrasignatur. 
 
6.11 Trekke sertifikat - diskvalifikasjon 
 
Dommeren kan velge å la være å utdele et sertifikat (CACS, CAPS, CAGCIB, CAGPIB, 
CACIB, CAPIB, CAC, CAP, BIV) dersom klassevinneren ifølge dommerens oppfatning ikke 
holder tilstrekkelig kvalitet. Det kreves ikke kontrasignering. Grunnen til at sertifikat ikke 
utdeles, skal påføres bedømmelsesseddelen. 
 
Dommerne utferdiger bedømmelsessedler for enhver utstilt katt, selv i tilfelle av diskvali-
fikasjon, men da uten bedømmelsesresultat.  Bedømmelsesseddel utferdiges ikke der katten 
er diskvalifisert i henhold til § 3.9 f) og 3.9 g) i tilfelle parasitter. Grunnen til diskvalifikasjonen 
skal angis på dommerseddelen og kontrasigneres av veterinæren. 
 
6.12 Antall katter som skal dømmes 
Det totale antall katter som skal dømmes av én dommer må ikke overstige det antall som er 
fastsatt i § 2.8.6.4 og 2.9.3 i Dommerreglementet. 
  
 

7 Ansvar og eksklusjon 
7.1 Overholdelse av utstillingsreglene 
Utstillingsarrangøren er ansvarlig overfor FIFe for at utstillingsreglene blir fulgt. 
 
Arrangøren må sørge for at alle dommere, - spesielt dommere tilhørende klubber ikke 
tilsluttet FIFe -, får all nødvendig informasjon om hvordan man skal følge bestemmelser om 
klasseinndeling i henhold til § 5.4 i dette reglement. 
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Tillegg for NRR: 
Utstillingsarrangør kan bortvise/innrapportere til NRR utstillere/medlemmer som på grovere 
måte bryter med FIFes og/eller NRRs lover og regler, eller som offentlig protesterer mot en 
dommers vurderinger og/eller avgjørelser. Utstillingsarrangør kan likeledes 
bortvise/innrapportere til NRR den som på annen grovere måte viser uhøvisk adferd eller kan 
være til hinder for at utstillingsarrangementet kan gjennomføres i henhold til FIFes og/eller 
NRRs lover og regler.   
 
Av hensyn til publikum skal alle katter og burenes utstyr være på plass hver utstillingsdag 
innenfor de kunngjorte tider. 
Utstillingsarrangør kan gi skriftlig dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse når særlige 
grunner taler for det. Arrangøren plikter også å ta hensyn til dokumenterte "force majeure"-
situasjoner. Arrangøren kan gi dispensasjon fra § 3.7, første punktums annen del (burbytte). 
Brudd mot regelen i dette tilleggs første ledd kan gi utstilleren og de katter utstilleren eier 
eller er medeier i, en utstillingskarantene på inntil 6 måneder. Resultatene denne utstillerens 
katter har oppnådd på utstillingen annulleres. Resultatene som inngår i andres avl og 
oppdrett blir stående.   
 
(GF 2009 strøk deler av tidligere tillegg) 
 
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 Røyking-forbudt-regelen 
Røyking i utstillingslokalene er strengt forbudt med unntak av restaurantområdene 32

 
. 

 
7.4 Brudd på reglene 
FIFe-medlemmer må gjøre FIFes 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.  
 
FIFes styre vil fatte vedtak i henhold til FIFes Statutter. 
 
7.5 Utstillingskomitéens undersøkelser 
Alle forhold som ikke er forutsatt i disse regler, og alle tvister, vil bli undersøkt av FIFes 
Utstillingskomité som så vil rapportere og rådgi FIFes 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 
Utstillere som ikke er medlem av en FIFe-klubb tillates å delta på FIFe-utstillinger33

                                                
32 I Norge er det et generelt røykeforbud i alle restauranter og kafeteriaer. 

, og FIFe-
medlemmer tillates å stille ut på utstillinger utenfor FIFe. 
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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 FIFes regler og standarder. 
b) En voksen katt eller kastrat uten FIFe-tittel skal meldes på i klasse 9 respektivt klasse 

10. 
c) En katt med FIFe-tittel eller med sertifikat mot en slik tittel, skal påmeldes i den 

aktuelle klasse. 
d) Alle påmeldinger fra utstillere utenfor FIFe skal innsendes av og medunderskrives av 

utstillerens egen organisasjon. 
e) Alle påmeldingsavgifter fra utstillere utenfor FIFe skal betales i henhold til 

arrangørkubbens bestemmelser. 
 

FIFe-sertifikater kan kun oppnås under FIFe-utstillinger, og er de eneste gyldige for å oppnå 
en FIFe-tittel. 
 
Denne regelen skal utvides for fem år inntil 31.12. 2013. 
 
 
Unntak fra Utstillingsreglementet  
Se i originaldokumentet på FIFes hjemmeside, http://www.fifeweb.org/wp/lib/lib_current.html. 
 
 
 
Tabell for kåring av Best i Variant (BIV) 
(bilag til utstillingsreglenes § 4.8) 
             

10+ = Voksen, klasse 1, 3, 5, 7 og 9       
6 – 10 = Ungdyr, klasse 11         
3 – 6 = Kattunge, klasse 12         
             
             
 
For komplett BIV-oppsett fra FIFe: Se i originaldokumentet på FIFes hjemmeside, 
http://www.fifeweb.org/wp/lib/lib_current.html. - og gå til s. 32 (siste side) i Show Rules: 
 
 
Nedenfor på neste side er det en redusert utgave (har ennå ikke fått kopi-tilgang på det nye 
oppsettet som fins på pdf-dokumentet til FIFe som det er link til ovenfor). 

                                                                                                                                                   
33 En slik katt må være FIFe-registrert som bestemt i § 3.1 i dette reglement. Det er det 
enkelte nasjonale forbund som må sørge for å påse at denne regelen overholdes. Det 
betales en engangsavgift for slik registrering.  
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