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Följande utställnings- och bedömningsregler
tillämpas på utställningar som
arrangeras av NFCO-anslutna föreningar
i Sverige och Norge

UTSTÄLLNINGSREGLER
BOKNING AV UTSTÄLLNINGSDATUM OCH INBJUDAN
•

När datum och ort för utställning är beslutad skall det skickas till utställningsansvarig i
NFCO.

•

Man kan boka in fler utställningar under samma år.

•

Det är tillåtet att boka utställningsdatum flera år framåt

•

Man ska så snart man vet ort eller ev. ändringar information lämnas ut.

•

På inbjudan till utställning skall sista anmälningsdag, sista avanmälningsdag samt
sista betalningsdag anges.

•

Gällande klockslag för utställningen skall stå på inbjudan. Katterna måste sitta kvar i sina
utställningsburar till dess att prisutdelningen avslutats, dock senast en (1) timme efter
stängningstiden som angivits på inbjudan. Om utställare packar ihop och plockar ut sina
katter innan prisutdelningen avslutats, fråntas utställaren de erövrade bedömningarna och
kan beläggas med utställningsförbud på nästföljande sex (6) utställningar. Hemmaklubben
fattar sådant beslut efter rapportering från arrangören.

KRAV PÅ ARRANGÖREN
•

Resultatkatalog med uppgifter om vilka domare som dömt vilka katter skickas till samtliga
föreningars sekreterare alternativt utställningssekreterare senast två (2) veckor efter
utställningen.

•

Arrangerande klubb, utställningsdatum samt kattens födelsedatum, färg, klass, EMS-kod,
ras, kön, skall skrivas på bedömningssedeln.

•

Enhetliga uppgifter av certifikat för alla NFCO-föreningar, certifikatet skall utgöra ett tydligt
dokument beträffande kattens identitet, utställningsarrangörens namn, utställningsdatum,
domarens namn samt i vilken klass certifikatet tilldelats. Utställningsarrangören ansvarar för
att samtliga uppgifter intygas på certifikatet.

•

Trecertsutställningar kräver ett speciellt tillstånd från NFCO rådet.

•

Alla avvikelser från reglerna fordrar speciellt tillstånd från NFCO rådet.

•

Ändring av domare skall, om möjlighet finns, alltid meddelas.

•

Varje utställning skall ha minst en (1) ansvarig utställningskommissarie.

ATT ORGANISERA EN WORLD SHOW
•

Detta är en NFCO-utställning som arrangeras av en klubb och för vilken ett speciellt tillstånd
från NFCO rådet fordras. Rådets tillstånd är obligatoriskt. En WS får arrangeras högst en
gång per år.

•

En titel är godkänd som erhållits i ett annat land
En av titlarna på en WS räknas som om den erövrats i ett annat land.

•

Inget pågående disciplinärende
Klubbar som arrangerar en World Show får inte ha några disciplinära sanktioner vilande
över sig eller vara föremål för ett pågående disciplinärende.

•

Ansökan minst 6 månader före utställningsdatum
Klubbar som vill ansöka om en World Show måste ansöka minst 6 månader i förväg.

ANMÄLNINGSBLANKETT
•

Samtliga föreningar använder en gemensamt utformad anmälningsblankett. Denna blankett
ska även användas av icke NFCO-anslutna utställare.

•

Endast en (1) klass anmäls på varje blankett. Färg och ras skrivs ut i klartext och EMS-kod.
Samtliga certifikat i den klass katten tävlar i skall vara ifyllda. Klubbsekreteraren eller
motsvarande funktionär i hemmaklubben ansvarar för att blanketterna är rätt ifyllda.

•

Efteranmälan till utställning är inte giltig om inte signerad anmälningsblankett eller klartecken
via email kommer från utställningssekreteraren i den förening kattens ägare är medlem i.

•

Anmälningar kan göras/skickas per e-post. Anmälan ska skickas till utställningssekreteraren i
egen förening som vidarebefordrar den till utställningsarrangören.

•

Om anmälan sker via webbformulär är det utställarens ansvar att en kopia skickas till den
egna klubbens utställningssekreterare.

REGISTRERING
•

Alla raskatter som skall ställas ut på en NFCO-utställning, internationell eller nationell, skall
vara registrerade i en etablerad kattklubb, vara under registrering eller omregistrering.

•

Att raskatter är under registrering eller omregistrering skall kunna styrkas med intyg från egen
förenings stambokförare. Katten ska vid anmälan till utställning anmälas i sitt fullständiga
registrerade namn.

• En katt som ägs av NFCO-medlem men har stamtavla från annat förbund, får ställas ut med
denna så länge katten inte börjat användas i avel.
•

En katt får ställas ut "under registrering" högst en gång. Vid särskilda omständigheter kan
dispens medges av styrelsen.

•

Med utställning menas nationell eller internationell med certifikat.

•

Huskatter skall ha huskattbevis eller intyg på att den är under registrering för att få delta i
utställningar.

REGLER FÖR UTSTÄLLARE
•

Om katten ännu ej fått stamtavla, skall ägaren ta med av stambokförare utfärdat intyg, som
bekräftar att stamboksansökan är inlämnad.

•

Katt får tas ut ur buren och prepareras på därtill avsedd plats, men måste finnas till hands i
sin bur när den skall bedömas. Katt, som ej finns på plats, kan diskvalificeras.

•

Huskatter får ej säljas eller skänkas bort på utställning, ej heller genom skylt på bur eller
anslagstavla.

•

Om överträdelse av fastställda utställningsregler konstateras, skall skriftlig protest inlämnas
till arrangerande klubb under utställningens gång.

•

Utställare, som ej avanmält sig i tid måste betala full avgift om inte veterinär- eller eget
sjukintyg kan uppvisas. Intygen skall vara arrangerande klubb tillhanda senast tio (10)
arbetsdagar efter avslutad utställning.

•

Om avgiften eller veterinär/sjukintyg ej inkommer inom stipulerad tid skall arrangerande
klubb skicka en skriftlig påminnelse till utställaren. Om avgift ej erläggs trots påminnelsen
meddelas hemmaklubben som stoppar vidare utställningsdeltagande tills förfallen avgift
erlagts.

•

När påminnelse skickas äger arrangerande klubb rätt att påföra en påminnelseavgift.

•

Om utställare uppvisar veterinärintyg eller eget sjukintyg inom föreskriven tid skall
arrangerande förening återbetala anmälningsavgiften inom en (1) månad från
utställningsdagen. Veterinär och läkarintyg skall vara skrivet på veterinär/läkares papper och
vara signerat.

•

Utställare som på grund av sjukdom eller smitta/smittorisk på anmäld katt blir avvisad från
utställningen av veterinär vid veterinärkontrollen, skall betala full utställningsavgift.
Veterinärbeslut kan ej överklagas.

•

Det är absolut förbjudet att använda medicinska preparat på katt i syfte att tävla. Den som
ertappas med att bryta mot detta förbud avvisas omedelbart från utställningen med alla
sina katter och äger inte rätt att få tillbaka anmälningsavgiften.
Hemmaklubben skall alltid meddelas denna förseelse för vidtagande
av ev. ytterligare åtgärder.

BEGRÄNSNINGAR FÖR KATTER PÅ UTSTÄLLNING
•

Kattungar yngre än tre (3) månader får inte komma in på utställningen.

•

Dräktiga honkatter får inte ställas ut. En nyligen parad hona antas vara dräktig och får inte
ställas ut.

•

Monorchida eller kryptochida hanar över 10 månader måste vara kastrerade för att ställas
ut.

•

Huskatt skall bedömas av utbildad domare på våra utställningar.

•

Kontrasignering skall ske om katt tidigare fått högsta tillåtna antal certifikat för samma
domare.
Kontrasignering måste begäras av utställaren själv.

•

Domarens Bästa-katter skall ha utmärkelse.

•

Huskatt får ej delta i Best in Show-uttagningen för raskatt.

KRAV PÅ SÄRSKILDA INTYG FÖR DELTAGANDE
•

Hörselintyg på vita katter krävs för att få ställas ut på NFCO-utställning. Kopia på
hörselintyget skall bifogas anmälningsblanketten första gången katten skall ställas ut.
Intyget förvaras sedan hos den egna föreningen.

•

Kopia av stamtavla för raskatter ska kunna visas upp vid begäran.

•

Huskatter skall ha huskattbevis eller intyg på att den är under registrering för att få delta i
utställningar. Huskatter över tio (10) månader skall vara kastrerade. Intyg på kastrering skall
visas upp vid veterinärbesiktningen.

ÖVRIGA REGLER
Uppfödare/kattägare, som fått smittsam sjukdom på sina katter, måste sätta sig själv i karantän och
inte ställa ut sina katter förrän SAMTLIGA katter är friskförklarade.
Det är inte tillåtet för utställare att:

o Förhandsorientera domare eller domarelev om utställd katt.
o Protestera mot domslut.
o Ta bort katt från utställningslokalen under pågående utställning utan tillstånd från arrangerande
förening.
o Ställa frågor angående bedömningsresultat och nomineringar till domaren under utställning,
frågorna ska ställas till utställningssekretariatet.
o Reservera sig mot viss eller vissa domare, som dömer på utställningen.
•

Utställare som bär fram egen eller annans katt till bedömning måste rätta sig efter gällande
regler för assistenter.

•

Katt, som efter flera eftersökningar inte infinner sig vid domarbordet för bedömning,
riskerar att bli diskvalificerad.

•

Utställare/kattägare som fått smittsam sjukdom på sina katter måste sätta sitt hushålls
katter i karantän och avstå från att ställa ut till dess att samtliga katter i hushållet
friskförklarats. För riktlinjer hänvisas till SVA:s hemsida.

•

Utställare ska under utställning uppträda så, att ingen annan utställare eller arrangörens
funktionärer upplever sig trakasserade eller på annat sätt blir utsatt för obehag.
Sker detta, och om utställaren inte ändrar beteende efter tillsägelse av utställningens
kommissarie eller
av denna utsedda person har arrangörsklubben rätt att avvisa utställaren/utställarna och
hushållets/hushållens katter från utställningen. Arrangörsklubben är i sådant fall inte skyldig
att återbetala anmälningsavgifterna.

VETERINÄRBESIKTNING VID UTSTÄLLNING
•

Ingen katt får komma in på utställningen utan att vara veterinärbesiktad.
Arrangerande klubb är skyldig att hålla med veterinärbesiktning.

•

Veterinär beslutar ensam om eventuell avvisning från utställningen.

•

Vid smittorisk avvisas samtliga katter från samma hushåll. Vid avvisning äger utställaren ingen
rätt att få tillbaka redan inbetald anmälningsavgift. Skulle anmälningsavgiften ännu inte vara
betald, måste detta göras snarast. Vid fakturering av densamma debiteras en tilläggsavgift.

•

När en utställare avvisas från en utställning skall arrangören skriftligen meddela utställarens
förening samt ange orsaken till avvisningen.

•

Alla katter skall vara vaccinerade mot kattpest. Vaccinationen skall göras varje år så länge
katten ställs ut. Revaccinationen får inte vara äldre än ett (1) år och den första
vaccinationen får inte göras senare än fjorton (14) dagar före utställningen.

•

Utställningsveterinären har ingen skyldighet att medföra vaccin till utställningen.

NATIONELLA REGLER SOM RÖR BEDÖMNINGAR
•

Kullar skall bedömas först på utställning.

•

Titlar uppnådda inom annat förbund godkänns inte inom NFCO.
(Var god se övergångsregler)

•

Nya medlemmar till NFCO som kommer från annat förbund och vars katt har en titel får ta
med sig den.

•

Katter, som fått KIB (Kan Inte Bedömas) tre (3) gånger utestängs från vidare deltagande i
utställningar. Det åligger sekreterare eller annan funktionär i medlemmens förening att
kontrollera detta.

KLASSBESKRIVNINGAR
Gruppindelning för BIG Perser och Exotic
Grupp 1: Solid
Grupp 2: Vitfläck
Grupp 3: Tabby
Grupp 4: Silver
Grupp 5: Colourpoint
Gruppindelning för BIG Norsk Skogkatt, Maine Coon, Turkisk Angora och Sibirisk Katt
Grupp 1: Non-agouti Grupp 2:
Non-agouti-vit
Grupp 3: Agouti
Grupp 4:
Agouti-vit
Gruppindelning för Ragdoll
Grupp 1: Bicolour Grupp 2: Mitted

Grupp 3: Colourpoint

Gruppindelning för Siames, Balines, Birma och Neva Maquerade
Grupp 1: Solidmaskad Grupp 2: Tabbymaskad
För övriga raser tas BIG ut enligt gruppindelningen för Perser.

NFCOs REGLER
NFCOs REGLER FÖR ASSISTENTER
• Assistenten ska bära skyddsrock/skjorta och rengöra domarbordet, burar,
sin klädsel och sina händer efter varje bedömning.
• Assistenten ska klara av att ta ut en katt ur buren för bedömning.
• Assistenten får inte lämna domaren förrän bedömningarna är avslutade och måste vara
tillgänglig vid nomineringar och Bästa-uttagningar.
• Assistenten får inte lämna några som helst kommentarer om katten eller dess identitet.

• Assistenten får inte informera utställare om bedömningsresultatet, utom då domaren ger
tillåtelse och/eller översättning behövs.
• Assistenten måste informera sekretariatet/chefsassistenten om en katt är frånvarande (ABS)
• Assistent måste vara minst 16 år fyllda.
• Chefsassistent, ansvarig för instruktioner och hjälp till assistenterna, bör finnas på varje
utställning.
•

Assistenten får ställa ut egna katter, men skall undvika att bära fram dem till bedömning.

• Assistenten måste ha tjänstgjort minst en hel dag för att få assistentintyg.
•

Assistenten får ej medföra utställningskatalog vid bedömningarna.

REGLER FÖR DOMARE OCH DOMARELEV
•

Domare och domarelev har ej rätt att titta i utställningskatalogen förrän efter
bedömningarnas slut.

•

Domare får ej delta med egna katter, ej heller domarens familj.

•

Domarelev får ställa ut katter i annat hårlag än där hon/han själv går elev.

•

Domare har rätt att avvisa domarelev eller assistent.

•

Domare avgör om utställd katt skall bedömas eller ej.

•

Övriga rekommendationer:
Alla deltagande domare uppmanas vid inbjudan att skriva sina bedömningar på engelska.

•

ALLA domare bör ges instruktioner om att hålla en mer öppen bedömning,
dvs prata mer och motivera om katterna de dömer, dvs varför de tycker/handlar si eller så.

BEDÖMNINGS REGLER
För samtliga NFCO-klubbar gäller följande klassindelning vid internationella utställningar:
Klass 1
HP
Klass 2
HP
Klass 3
CACM
Klass 4
CAPM
Klass 5
CAGCE
Klass 6
CAGPE
Klass 7
CACE
Klass 8
CAPE
Klass 9
CAGCIB
Klass 10 CAGPIB
Klass 11 CACIB
Klass 12 CAPIB
Klass 13 CAC
Klass 14 CAP
Klass 15 CACJ
Klass 16 CACP
Klass 17 Godkänd
Klass 19 NR1
Klass 19A NR1
Klass 19B M1
Klass 19C ACC1
Klass 19D HP
Klass 19E V1
Klass 20 EX1
Klass 21 V1
Klass 24

HP klass World Champion
HP klass World Premier
Grand Champion of Europe klass
Grand Premier of Europe klass
Champion of Europe klass
Premier of Europé klass
Grand Champion klass
Grand Premier klass
Internationell Champion klass
Internationell Premier klass
Champion klass
Premier klass
Öppen klass
Öppen kastratklass
Ungdjur 6–10 månader
Ungdjur 3–6 månader
Novisklass
Huskattklass ungdjur 3–10 mån
Huskattklass vuxna över 10 mån
Huskattklass Mästare
Huskattklass Alley Cat Champ
Huskattklass EUROMASTER
Veteranklass
Kull klass
Veteranklass
Bedömning utom tävlan

Klass 25
Klass 26

Avel klass
Uppfödar klass

HÅRLAGSINDELNING
Vid bedömning delar man in katterna i fem hårlag:
•

Långhår - Perser, Brittiskt långhår, Scottish fold långhår,
Scottish straight långhår, Selkirk rex långhår.

•

Semilånghår – Katter med semilång päls.

•

Korthår – Katter med kort päls. (Exotic ingår i denna grupp).

•

Siames/Oriental – Siames, Orientaliskt korthår, Seychelliskt korthår, Seychelliskt långhår,
Mekong bobtail, Thai, Tonkanes, Balines, Orientaliskt långhår.

•

Hårlösa katter Peterbald, Sphynx, Don Sphynx.

•

Alla raser och klasser måste dömas färdigt i varje hårlag
Domarna måst döma färdigt alla sina katter innan bästa-uttagningarna startar.

•

Sammanslagning av hårlag
Om det finns mindre än 15 katter anmälda i ett hårlag, slås de samman med
ett annat hårlag enligt nedan:
Långhår med Semilånghår och Korthår med Siames/Orientaliskt korthår samt Hårlösa om
SIA/ORI och Hårlösa blir 15 st slås de inte ihop med korthåren
Om man trots detta inte får ihop minst 15 katter efter en sådan sammanslagning görs Bästauttagningarna gemensamt med alla hårlag.

•

Katterna åtskiljs utgående från ras, färg och kön
Inom varje hårlag åtskiljs katterna först med avseende på ras, därefter färg, inom varje färg i
kronologisk ordning av utställningsklassen stigande eller fallande ordning, och varje klass
med avseende på kön (hanar först) och därefter efter ålder.

KLASSINDELNING
Klass 1: World Champion – H.P.
I denna klass tävlar katterna som är World Champion om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp Bäst i
Ras och
Best in Show. De kan få Hederspris.
Klass 2: World Premier – H.P.
I denna klass tävlar katterna är World Premier om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och
Best in Show. De kan få Hederspris.
Klass 3: Grand Champion of Europe – CACM
I denna klass tävlar katterna som är Grand Champion of Europe för att bli World Champion.
De måste erövra CACM vid 3 internationella NFCO-utställningar i 3 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 98 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 4: Grand Premier of Europe – CAPM
I denna klass tävlar katterna som är Grand Premier of Europe för att bli World Premier.
De måste erövra CAPM vid 3 internationella NFCO-utställningar i 3 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 98 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 5: Champion of Europe – CAGCE
I denna klass tävlar katterna som är Champion of Europe för att bli Grand Champion of Europe. De
måste erövra GCACE vid 3 internationella NFCO-utställningar i 3 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 6: Premier of Europe – CAGPE
I denna klass tävlar katterna för som är Premier of Europe för att erövra titeln Grand Premier of
Europe. De måste erövra GCAPE vid 3 internationella NFCO-utställningar i 3 olika länder av 3 olika
domare.
De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön.
De tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Best i Ras och Best in Show.

Klass 7: Grand International Champion - CACE
I denna klass tävlar katterna som är Grand International Champion för att erövra titeln Champion of
Europe. De måste erövra CACE vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika
domare. De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De
tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 8: Grand International Premier - CAPE
I denna klass tävlar katterna som är Grand International Premier för att erövra titeln Premier of
Europe. De måste erövra CAPE vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika
domare. De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De
tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 9: International Champion - CAGCIB
I denna klass tävlar katterna som är International Champion för att bli Grand International
Champion.
De måste erövra CAGCIB vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 10: International Premier - CAGPIB
I denna klass tävlar katterna som är Internationell Premier för att bli Grand International Premier.
De måste erövra CAGPIB vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika
domare. De måste erhålla 97 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De
tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 11: Champion - CACIB
I denna klass tävlar katterna som är Champion för bli International Champion.
De måste erövra CACIB vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 95 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst Ras och Best in Show.
Klass 12: Premier - CAPIB
I denna klass tävlar katterna som är Premier för att bli International Premier.
De måste erövra CAPIB vid 3 internationella NFCO-utställningar i 2 olika länder av 3 olika domare.
De måste erhålla 95 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar
också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 13: Öppen klass, över 10 månader - CAC
I denna klass tävlar katterna för att bli Champion.
De måste erövra CAC vid 3 internationella NFCO-utställningar av 3 olika domare. De måste erhålla
93 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar också om titeln Bäst
i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 14: Öppen kastratklass, över 10 månader - CAP
I denna klass tävlar katterna för att bli Premier.
De måste erövra CAP vid 3 internationella NFCO-utställningar av 3 olika domare. De måste erhålla
93 poäng jämfört med standard. Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De tävlar också om titeln
Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.

Klass 15: CACJ - kattungar 6 – 10 månader
För katter som tävlar om titeln Junior Champion.
De måste erövra 3 CACJ på 3 NFCO-utställningar för 3 olika domare. Katterna får inte vara yngre
än 6 månader på utställningens första dag och inte äldre än 10 månader. Katten måste ha en
stamtavla eller kontrollstamtavla utfärdad av en godkänd förening. Katterna åtskiljs av ras, färg och
kön. De rangordnas och tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i Grupp, Bäst i Ras och Best in
Show.
Klass 16: CACP - kattungar 3 – 6 månader
För katter som tävlar om titeln Kitten Champion.
De måste erövra 3 CACP på 3 NFCO- utställningar för 3 olika domare. Katterna får inte vara yngre
än 3 månader på utställningens första dag och inte äldre än 6 månader. Katten måste ha en
stamtavla eller kontrollstamtavla utfärdad av en godkänd förening.
Katterna åtskiljs av ras, färg och kön. De rangordnas och tävlar också om titeln Bäst i Variant, Bäst i
Grupp, Bäst i Ras och Best in Show.
Klass 17: Novisklass
En novis kan ställas ut om den är minst 6 månader gammal i den organisation ägaren tillhör och med
godkännande av stambokförarna. Domaren måste informeras om orsaken till att katten ställs ut i
denna klass. En katt kan endast tävla en gång i Novisklassen. Två domares godkännande fordras och
katten måste få bedömningen Excellent för att få bli registrerad och få stamtavla.
Klass 18: Färgbedömningsklass
En katt som är minst 3 månader gammal kan bli bedömd med avseende på sin färg. Den kan få ett
utlåtande om detta utan att bedömas på annat sätt.
Klass 19: Huskatter – Kattungar 3-10 månader
I denna klass kan katter 3-10 månader gamla, som inte tillhör någon godkänd ras med avseende på
fenotyp, ställas ut. Klassvinnare, hane och hona tilldelas No 1. De rangordnas och kan bli
nominerade till Best in Show Huskatt.
Klass 19 A-C: Huskatter över 10 månader
19 A: Huskatt som erövrat No1 3 gånger för 3 olika domare får titeln Mästare.
I dessa klasser kan kastrerade katter över 10 månader gamla, som inte tillhör någon godkänd ras
med avseende på fenotyp, ställas ut. Vinnare, hane och hona, tilldelas No 1 i den klass de anmälts i.
De rangordnas och kan bli nominerade till Best in Show Huskatt.
19 B: Huskatt som erövrat M1 3 gånger för 3 olika domare i 2 olika länder får titeln Alley Cat
Champ.
I dessa klasser kan kastrerade katter över 10 månader gamla, som inte tillhör någon godkänd ras
med avseende på fenotyp, ställas ut. Vinnare, hane och hona, tilldelas M1 i den klass de anmälts i.
De rangordnas och kan bli nominerade till Best in Show Huskatt.
19 C: Huskatt som erövrat ACC1 3 gånger för 3 olika domare i 3 olika länder får titeln Master of
Europe.
I dessa klasser kan kastrerade katter över 10 månader gamla, som inte tillhör någon godkänd ras
med avseende på fenotyp, ställas ut. Vinnare, hane och hona, tilldelas ACC1 i den klass de anmälts i.
De rangordnas och kan bli nominerade till Best in Show Huskatt.

Klass 19 D: Huskatter Hedersklass
I denna klass kan kastrerade katter över 10 månader gamla och som har erövrat titeln Master of
Europe och som inte tillhör någon godkänd ras med avseende på fenotyp, ställas ut. Vinnare, hane
och hona, tilldelas HP. De rangordnas och kan bli nominerade till Best in Show Huskatt.
Klass 19 E: Huskatter Veteranklass
I denna klass tävlar endast huskatter, som är äldre än 8 år. De får bedömningen V1.
De ska också uppnå minst 95 poäng vid bedömningen. De tävlar också om titeln Best in Show
Veteran Huskatt.
Klass 20: Kullklass, 3 – 6 månader
För raskattkull om minst 3 ungar. En kull ska dömas med avseende på standard för sin ras och med
avseende på utveckling. Ju fler excellenta karaktärsdragkattungarna har, ju bättre är kullen. Katter
som ställs i denna klass får inte vara yngre än 3 månader den första utställningsdagen och inte äldre
än 6 månader. När en kull anmäls, ska förutom stamnamnet även antalet kattungar i kullen
anmälas. Kullen kan nomineras till Best in Show Kull.
Klass 21: Veteranklass
I denna klass tävlar endast stambokförda katter, som är äldre än 8 år. De får bedömningen V1.
De ska också uppnå minst 95 poäng vid bedömningen.
De tävlar om titeln Best in Show Veteran.
Klass 24: Utom tävlan
För att katt, som inte kan tävla i annan klass, skall kunna få en bedömning. Stamtavla krävs för att
katten skall få delta.
Klass 25: Avelsklass
För avelshanar och avelshonor, som har minst tre (3) avkommor, med på utställningen.
Katterna måste vara fysiskt närvarande på utställningen. Samtliga katter från tävlande förälder i
avelsklass ska tas med i beräkningen.
De tre bästa resultaten räknas, därav måste minst en (1) katt vara ungdjur och en (1) vuxen.
Det är frivilligt för arrangören att ha denna klass på utställningen.
Minst två (2) deltagare krävs. Om det inte finns 2 deltagare i varje hårlag, kan hårlagen slås
samman. Gemensamt framtaget uträkningssystem skall användas.
Klass 26: Uppfödarklass
För uppfödare som har minst tre (3) djur. Uppfödaren måste fysiskt närvara och ställa ut vid
utställningen samt vara medlem i en kattförening. Samtliga katter från uppfödningen ska tas med i
beräkningen. De tre bästa resultaten räknas, därav måste minst en (1) katt vara ungdjur och en (1)
vuxen.
Det är frivilligt för arrangören att ha denna klass på utställningen.
Minst två (2) deltagare krävs. Om det inte finns 2 deltagare i varje hårlag, kan hårlagen slås
samman. Gemensamt framtaget uträkningssystem skall användas.

BÄST I VARIANT, BÄST I GRUPP, BÄST I RAS
BIV (Bäst i Variant)
Titeln Bäst i Variant får bara tilldelas katter, som blivit bedömda med EX 1 i kattungeklasserna
(minst 90 poäng) eller i vuxenklasserna (minst 93 poäng).
För att kunna dela ut titeln Bäst i Variant för katter i samma färg ska det finnas minst 3 katter
(vuxna, kastrater, ungdjur 6-10 månader, ungdjur 3-6 månader kattungar) närvarande på
utställningen. BIV på vita katter kan tas ut oavsett ögonfärg.
BIG (Bäst i Grupp)
Titeln Bäst i Grupp får bara tilldelas katter, som blivit bedömda med EX 1 i kattungeklasserna (minst
90 poäng) eller i vuxenklasserna (minst 93 poäng).
För att kunna dela ut titeln Bäst i Grupp för katter i samma färggrupp ska det finnas minst 2 BIV
färggrupper (vuxna, kastrater, ungdjur 6-10 månader, ungdjur 3-6 månader kattungar) närvarande
på utställningen men minst 3 stycken katter i Rasen.
BIR (Bäst i Ras)
Titeln Bäst i Ras får bara tilldelas katter, som blivit bedömda med EX 1 i kattungeklasserna (minst 90
poäng) eller i vuxenklasserna (minst 93 poäng). För att kunna dela ut titeln Bäst i Ras för katter i
samma Ras skall det finnas minst 3 katter (vuxna, kastrater, ungdjur 6-10 månader, ungdjur 3-6
månader kattungar) närvarande på utställningen.

TABELLER
Uträkning av resultaten i klasserna 25 och 26 (Uppfödar klass och Avels klass)
HP 1, CACE, CAP
100 Poäng
CAGCE, CAGPE
100 Poäng
CACM, CAPM
100 Poäng
CAGCI, CAGPI
98 poäng
CACIB, CAPIB
96 poäng
CAC, CAP
93 poäng
Excellent 1 i klasserna 16, 15,
21 och 20
90 poäng
(Klass 21 räknas med, under förutsättning att katten
enbart tävlar i denna klass.)
Excellent 1, ej cert.
88 poäng
Excellent 2
86 poäng

Excellent 3
Excellent 4,5 och 6
Excellent oplacerad
VG
Good
Varje Bästa-titel
Domarens Bästa

84 poäng
82 poäng
80 poäng
75 poäng
70 poäng
7 poäng
5 poäng

Den sammanlagda poängen delas med antalet tävlande katter. Alla avkommor som är med på
utställningen med denna förälder skall tas med i beräkningen.

BÄSTATITLAR
Inom varje hårlag kan följande bästa-titlar ges, under förutsättning att domare nominerat den
aktuella katten och att katten blir godkänd i panel.
Undantag görs för veteran- och kullklass, där det krävs minst två (2) djur respektive två (2) kullar.
Raskatter
Öppen uttagning
Alla uttagningar sker öppet inför publik.
Omröstning
Omröstningen kan vara sluten eller öppen då domarna väljer bland de nominerade katterna.
Domaren måste vara licensierad för hårlaget
Domare kan delta i omröstningen för Bästa-uttagningarna bara inom de hårlag, för vilken han/hon
är licensierad (har examen.)
Vid händelse av lika antal röster
Vi utser en ny skiljedomare för varje uttagning.
Bästauttagning
Domaren får nominera följande katter, som han/hon dömt under dagen. Detta gäller inom varje
hårlag (LH, SLH, SH, SOSH och HL):
• Bästa vuxen hane Bästa vuxen hona
• Bästa kastrat hane Bästa kastrat hona
• Bästa Veteran hane Bästa Veteran hona
• Bästa Junior 6–10 månader hane Bästa Junior 6–10 månader hona
• Bästa Kitten 3–6 månader hane Bästa Kitten 3–6 månader hona
• Bästa kull om det är minst 2 kullar oavsett hårlag på utställningen.

Ytterligare Bästa katter kan nomineras, om arrangören så önskar (vid till exempel en rasspecial).
Bästa Total
Bästa Totalt tävlingarna kan bara genomföras, om minst en av domarna är All Breed (AB). Tävlingen
ska vara offentlig och genomföras på slutet, efter uttagning av Bästa-katterna. Endast AB-domare
får alltså rösta för Bästa katt totalt alla kategorier (LH, SLH, SH, SOSH och HL).
Bästa Total tävlingarna är fyra (4): Bästa Total Ungdjur, Bästa total Junior, Bästa Total Vuxen och
Bästa Total Kastrat
Best in Show - BIS
De fyra totalvinnarna tävlar om Best In Show titeln:
• Bästa Total Kitten
• Bästa Total Junior
• Bästa Total Vuxen
• Bästa Total Kastrat

Veteraner
Bästauttagning
Domarna får nominera följande katter per hårlag, som han/hon dömt under dagen:
• Bästa Veteran Hane
• Bästa Veteran Hona
Domarna utser därefter den bästa katten av de två, det vill säga fem (5) katter kan bli nominerade
om alla fem hårlagen är representerade. Sammanslagning kan ske mellan KH/veteran,
SOSH/Veteran och Hårlösa/Veteran samt mellan LH/Veteran och SLH/Veteran.
Uttagning av Best in Show Veteran
Bästa Veteranen erövrar titeln Best in Show Veteran (BIS).

Huskatter
Bästauttagning
Domaren får nominera följande katter, som han/hon dömt under dagen:
• Bästa Huskatt under 10 månader hane
• Bästa Huskatt under 10 månader hona
• Bästa Huskatt vuxen hane
• Bästa Huskatt vuxen hona

Veteraner
Bästauttagning
Domarna får nominera följande katter, som han/hon dömt under dagen:
• Bästa Veteran Hane
• Bästa Veteran Hona

Uttagning av Best in Show Huskatt (BIS)
Huskatterna kan bli nominerade till Best in Show Huskatt och Veteranerna till Best in Show Veteran.
Domarna utser bland de fyra nominerade huskatterna den bästa, som erövrar titeln Best in Show
Huskatt och en Best in Show Veteran Huskatt.

REGLER FÖR RINGAR
Ringar för alla raser och färger som ar godkända.
En ring för fertila katter, en ring för kastrerade katter och en ring för kattungar 3-10 månader. Alla
tävlande katter i utställningsklasserna 1 till 16a kan delta i denna ring, oavsett ras, färg, klass och
kön:
Vuxen Ring
Alla fertila katter äldre än 10 månad (10 månader ingår) bedöms tillsammans i denna ring, domaren
tar ut placering från 1 till 10.
Kastrat Ring
Alla Kastrerade katter bedöms tillsammans i ringen, domaren tar ut placering från 1 till 10.

Kattunge Ring
Alla kattungar från 3 till 10 månader (10 månader ingår ej) bedöms tillsammans i ringen, oavsett
domaren tar ut placering från 1 till 10.
Huskatts Ring
För alla huskatter 3-10 mån och vuxna bedöms tillsammans i ringen.
Domaren tar ut från placering 1 till 10.
Huskatter kan gå vidare till Mästarring så som raskatter men i egen ring.
(Läs regler för Mästarring)
Kvalificering av domare i en Ring
Endast domare som innehar en domares tillstånd för de kategorier av katter som deltar i ringen.

Mästarring
Katter, som har fått 1:a och 2:a pris i en NFCO-ring, får deltaga i den årliga Mästar-ringen på en
NFCO-utställning. Om en NFCO-ring var delad, får endast de som kom på första plats i de båda
delade ringarna delta i Mästar-ringen.
NFCOs Mästar-ring få bara hållas en gång per år under en World Show.
Tillåtelse att genomföra en Mästar-ring ges av NFCO-rådet.
Om en katt ska delta i en Mästar-ring fordras att ägaren visar upp originaldokument eller kopior
från arrangerande medlemsförening, som styrker att katten vunnit eller kommit på andra plats i en
NFCO-ring.
Minst en domare som är All Breed och är licensierad fordras för att döma i en Mästar-ring.
Högsta antal priser i Master-ringen är 10, oavsett antal deltagare. Katterna rangordnas på samma
sätt som i WCF-ringen.
Mästar-ringarna kan delas till tre ringar precis som NFCO-ringarna om antalet deltagare är
tillräckligt många. (Vuxna, kastrater och kattungar) Det får inte vara mindre än 4 deltagande katter i
varje Mästar-ring. Om så är fallet, bedöms vuxna, kastrater och kattungar i samma ring.
Om antalet deltagande katter överstiger 39 stycken, kan Mästar-ringen delas på samma sätt som
NFCO-ringen kan göra det. Men antalet katter i den delade ringen får inte vara färre än 4.
Dubbel Mästarring
Katter, som har fått 1:a och 2:a pris i en NFCO-Mästar ring, får deltaga i Dubbel Mästar-ringen på en
NFCO-Wold show utställning. Minst 4 katter måste deltaga i ringen.
Trippel Mästarring
Katter, som har fått 1:a och 2:a pris i en NFCO-Dubbel Mästar ring, får deltaga i Trippel Mästarringen på en NFCO-Wold show utställning. Minst 4 katter måste deltaga i ringen.

Placering och antal deltagare
Rankning av de 10 bästa deltagarna på maximum

Minst 4 katter måste delta i en Ring.
Inte fler än de
10 bästa
deltagarna
kommer att
placeras. Antal
deltagande
katter i finalen

4
5 eller 6
7 eller 8
9 eller 10
11 eller 12
13 eller 14
15 eller 16
17 eller 18
19 och mer

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Split av en Ring
Om antalet deltagare i en ring är mindre än 39 (inklusive) får Ringen inte delas upp.
Om antalet deltagare är mer än 39, kan Ringen delas upp i två delningar, men inte mindre än 4
deltagare måste vara närvarande i den andra del-ringen.
Vid en split är de bästa katterna rankade som en vanlig ring.

ÖVERGÅNGSREGLER
•

Certifikat tagna inom WOC, WCF och IDP klubbar med certifikatliknande stege
som NFCO får tillgoräknas mot uppvisande av certifikat och bedömningssedlar som skickas
till utställningsrekreteraren tillsammans med anmälningsblanketterna.

•

NFCO-rådet har rätt att ändra regler om fel hittas.

Raskatter
Uttagningar per hårlag/kategori: LH, SLH, KH, SIA/ORI, HÅRLÖSA och ev. specialras.
Vinnare i nomeneringarna

UTTAGNINGS SCHEMA

3-6
Hane

6-10
Hane

3-6
Hona

Bästa
Junior

Bästa
Kitten

Vuxen
Hane

6-10
Hona

Vuxen
Hona

Kastrat
Hane

Kastrat
Hona

Bästa
Kastra
t

Bästa
Vuxen

Nu slås hårlagen samman och tävlingen fortsätter med uttagningar för:

Kitten
LH

Kitten
SLH

Domaren utser segraren som
går vidare till Kitten, Junior,
Vuxen och Kastrat TOTAL.

Kitten
KH

Kitten
Total

Kitten
SIA/ORI

Kitten
Hårlösa

Junior
LH

Junior
SLH

Junior
KH

Junior
Hårlösa

Junior
SIA/ORI

LH

Junior
Total

Vuxen
LH

Vuxen
SLH

Vuxen
KH

Vuxen
SIA/ORI

Vuxen
Hårlösa

Vuxen
Totalt

Kastrat
LH

Kastrat
SLH

Kastrat
KH

Kastrat
Totalt

Vinnaren bland dessa fyra
TOTALER (Kitten,
Junior, Vuxen och
Kastrat blir BIS BEST IN SHOW

BIS
Raskatt

Kastrat
SIA/ORI

Kastrat
Hårlösa

Veteraner
Uttagningar per hårlag:
Veteraner från 8 år.
Vinnare i nomineringarna

Veteran
Hane

Veteran
Hona

Bästa
Veteran

Nu slås hårlagen samman och tävlingen fortsätter med uttagningar för:

Veteran
LH

Veteran
SLH

Veteran
KH

Veteran
SIA/ORI

BIS
Veteran

Huskatter
Vinnare i nomineringarna

Ungdjur
Hane

Ungdjur
Hona

BIS
Huskatt

Vuxen
Hane

Vuxen
Hona

Veteran
Hårlösa

