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Rutiner for fargeendring på utstilling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katten må ha stamtavle/midlertidig registreringsbevis på den fargen oppdretteren tror er riktig.
Katten blir påmeldt i den fargen som stamtavlen/midlertidig registreringsbeviset lyder på.
Om utstiller ønsker fargebedømmelse før ordinær bedømmelse skrives et eget påmeldingsskjema for
dette. I rubrikken klasse skrives Fargebedømmelse.
Om det er et ungdyr under 10 måneder holder det at 1 dommer som har kompetanse i kategorien
bestemmer fargen.
Om katten er over 10 måneder må 2 dommere med kompetanse i kategorien bestemme fargen.
Utstillingsarrangøren plikter å ha dommere på plass i god tid før ordinær bedømmelse begynner for å
gjennomføre dette.
Om katter blir flyttet fra den fargen de er påmeldt i, må dommerpapirer rettes og eventuelt flyttes til den
dommer som skal dømme fargen.
Som bevis for fargeendring skal skjemaet: Endring av farge under utstilling brukes. Fargeendringen og
kattens data påføres dette skjemaet og stemples av arrangørklubben. Dette skjema er gyldig som
midlertidig registreringsbevis i 1 måned.
Utstillingsarrangøren plikter å offentliggjøre for andre utstillere de katter som blir flyttet til annen
farge/gruppe i forhold til det som står i katalogen.
En katt kan ikke flyttes fra en farge til en annen under ordinær bedømmelse og bedømmes i ny farge
samme dag
Utstillingsarrangøren bestemmer selv hva de skal ta i avgift for fargebestemmelse.

Rutiner for endring av farge på stamtavlen
•
•

Kattens eier må umiddelbart etter fargeendring sende stamtavlen med endringsbevis via egen klubb inn til
NRR kontoret for å få utstedt ny stamtavle.
Fargeendringen sendes til AR for godkjennelse og behandles på vanlig måte i forhold til genetisk
nedarving.

Ofte kan dommere forslå en farge som er genetisk umulig i forhold til foreldrenes farge på stamtavlen. Spesielt
med fargene som inneholder rødt/krem er dette ikke uvanlig.
I slike tilfeller vil katten bli registrert genetisk med ”riktig” farge og fenotypisk for utstilling.
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