NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Mottatt NRR
Klubb
Saksnummer

Oppheving av stamtavle 2 - avlsforbud
Oppheving av avlsforbud i henhold til OR § 4.2 A, Klasse 2
(Se også veiledningen for Avlsgodkjenning.)
Registrert NRR-oppdretter:
Klubb:

Dette dokumentet oversendes/mailes til NRR. Den
originale stamtavlen sendes inn til NRR pr. post.

OR § 3.1: Alle katter innført i en FIFe-stambok tillates brukt i avl med mindre dette begrenses av
- Oppdretts- og Registreringsreglementet (§§ 3, 6, 7, 8 eller 9), eller av
- nasjonale regler som gjelder helsespørsmål.
FIFe-medlemmer tillates ikke å innføre strengere avls- eller registreringsbegrensninger.
OR §§ 3.5, 3.6, 3.6.1 osv. t.o.m. 3.6.4
- har spesifisert hva FIFe legger til grunn for avlsforbud. Under OR § 6 er det også egne særbestemmelser for enkelte
raser.
FIFe’s overordnede bestemmelser forutsetter altså at en katt har et eller annet dokumentert helseproblem i henhold til
ovenstående bestemmelser for at oppdretter skal kunne utelukke katten fra avl – eller at katten ikke er fullt ut godkjent (se
OR §§ 7, 8 og 9, jf. Appendiks I, II).
OR § 4.2 A:
Hvis et slikt oppgitt og dokumentert helseproblem skulle bli borte, kan oppdretteren av en katt med avlsforbud etter
FIFe’s bestemmelser i OR § 3.1, få opphevet avlsforbudet i medhold av OR § 4.2 A under Klasse 2 hos NRR «dersom
forutsetningene for avlsforbudet ikke lenger er til stede». Veterinær bekrefter dette gjennom en attest som følger saken.
Oppgi angitt og dokumentert grunn til at katten er blitt registrert med avlsforbud i henhold til § 3.1 ovenfor, en grunn
som ikke lenger er relevant/til stede:
Kattens tittel og navn
Stamboknr.

EMS-kode

Kjønn

Fødselsdato

Chip.nr. (ID-nr.):

Original stamtavle er
returnert NRR.
Vet.attest vedlagt.
Kopi av innbetalt avgift
m.m. er vedlagt saken.

Oppdretters navn:
Fulle adresse:
Eiers navn:
Fulle adresse:

Klub b:

______________________________________________________________________________________________
Sted/dato
Oppdretters signatur
Klubbens saksnr. fremgår av oversendelsen (hvis klubben har tatt seg av dette).

Pancoveien 22a – 1624 Gressvik
 (+47) 69 61 27 54
kontoret@nrr.no - www.nrr.no

Vår hovedsponsor:
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