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Stamnamnsreglemente för nordiska WCF 

1. Uppfödare 
 

1.1. Uppfödare är den person, som ansöker om stamtavlor hos sin förening för kattungar födda i 
hushållet (eller födda hos uppfödare som man har gemensam uppfödning med). 
 

1.2. Medlem som ansöker om stamnamn måste vara myndig och huvudmedlem i sin förening.  
 

1.3. Med uppfödare menas alla som tar kull på raskatthona. 
 

 

2. Kattungar - Kull 
 

2.1 Alla kattungar som föds inom hushållet (eller inom det andra hushållet vid gemensam 
uppfödning) måste ha stamnamn och en stamtavla som är utfärdad av den förening man är 
huvudmedlem i. 

 
 

3. Stamnamn 
 

3.1 Ett stamnamn är ett påhittat (konstruerat) namn, som man ansökt om och fått registrerat i WCF, 
och som därmed är skyddat. 

 
3.2 Varje stamnamnsansökan måste sändas till WCFs kansli i Essen för godkännande. 

*  Undantag för Nordiska WCF  
 Stamnamnsansökningar skickas till WCF via den nordiska stamnamnsregistratorn. Denna utses 

normalt på de nordiska WCF-föreningarnas årliga samrådsmöte. 
 Respektive förening utser inom sig stamnamnsfunktionär. 
 
 *  Undantag för Nordiska WCF   
 Stamnamn betalas i förskott till sökandens egen förening. Kvittokopia bifogas med ansökan när denna 

sänds till den nordiska stamnamnsregistratorn fvb till WCF. Sökandens egen förening överför avgiften 
(fn 8 €) till WCF. För sökanden som är medlem i dotterförening, gäller att förskottsbetalning sker till 
den egna dotterföreningen. Den skriftliga stamnamnsansökan sänds av sökanden direkt till den 
nordiska stamnamnsregistratorn f.v.b. till WCF. 

 
3.3 Tre rangordnade förslag till stamnamn (med första val som #1) ska anges i stamnamnsansökan 

som skickas till den nordiska stamnamnsregistratorn fvb till WCF. 
 
3.4 Uppfödarens hela namn (utskrivet och utan förkortningar), fullständig adress, telefonnummer, 

e-postadress (om sådan finns) måste uppges på ansökan. 
 
3.5 De föreslagna namnen kontrolleras så att stamnamnet inte redan finns eller att det är mycket 

likt ett befintligt stamnamn. 
 

 *  Undantag för Nordiska WCF  
 Den nordiska stamnamnsregistratorn kontrollerar alla ansökta namn mot i första hand de nordiska 

WCF-föreningarnas eget register, i andra hand mot FIFes nordiska stamnamnslistor och i 
förekommande fall även mot andra befintliga listor i syfte att undvika dubbletter eller liknande namn, 
som kan leda till sammanblandningar. Denna kontroll görs innan stamnamnsansökan vidarebefordras 
till WCFs kansli. 

 
3.6 Det är inte tillåtet att föreslå namn på personer (på grund av vissa länders lagar om 

namnrättigheter) – frånsett det egna namnet – på offentliga inrättningar eller på 
copyrightskyddade dokument (till exempel romaner, noveller eller andra litterära verk). Inte 
heller namn på kattraser är tillåtna. 
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3.7 WCFs kansli bekräftar därefter det godkända stamnamnet. 
 

 *  Nordisk regel  
 WCFs besked om godkänt stamnamn sänds till den nordiska stamnamnsregistratorn som i sin tur 

meddelar stamnamnsfunktionären inom sökandens förening. Stamnamnsfunktionären meddelar i sin 
tur sökanden. Den nordiska stamnamnsregistratorn ansvarar för uppdatering av det nordiska 
stamnamnsregistret. 

 *  Nordisk regel 
 Varje förening bestämmer själv i vilken form ett godkänt stamnamn meddelas den ansökande. 
 
 

4. Skydd av stamnamn 

4.1 Ett registrerat stamnamn är skyddat i 20 år och kan ej bli ledigt på nytt. 

  Detta gäller också om uppfödaren lämnar WCF. Om sökanden är medlem i WCF, gäller 
stamnamnet vederbörandes livstid.  

 *  Undantag för Nordiska WCF  
 Uppfödaren som sökt om ett stamnamn har ensamrätt till namnet. Namnet kan aldrig bli ledigt för 

användning av ny sökande. 
 
 

5. Övertagande av stamnamn 

5.1 Ett stamnamn kan överföras från en uppfödare till en annan genom att båda uppfödarna 
undertecknar ett skriftligt avtal, som därefter måste skickas in till WCFs kansli för registrering. 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Stamnamnsinnehavaren har rätt att: 
 - begära ändring av namnet (t.ex. stavning)  
 - överlåta namnet på annan person, som är medlem i en WCF-ansluten förening. 
 - ändra ägandet, d.v.s. begära delat ägande med annan person 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Ett stamnamn får endast ändras av dess registrerade ägare, skriftligen. 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Alla ändringar som rör ett stamnamn träder i kraft först efter WCFs godkännande. 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Ett stamnamn måste användas i exakt den form den har ansökts om och godkänts i. Inga ändringar får 

göras utan att dessa först begärts av och godkänts samt registrerats av WCF. En stambokförare har 
rätt att korrigera stamnamnet vid registrering av kattungar om namnet är felskrivet på 
parningsbeviset. 

 
5.2 Om en uppfödare avlider, måste en arvinge intyga att denne är den legala arvingen för att 

kunna överta stamnamnet. 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Nordiska WCF har inget nationstillägg/organisationstillägg vid sina stamnamn. Undantag görs om WCF 

själva sätter ett tillägg för att hålla isär eventuella dubbletter. 

 *  Undantag för Nordiska WCF: 
 Uppfödare med befintligt stamnamn skall vid byte av organisation skicka in skriftligt bevis på sitt 

stamnamn tillsammans med sedvanlig stamnamnsansökan för vidarebefordran till WCF för 
godkännande och registrering.  

 
 I händelse av att namnet redan finns i WCF måste den senast tillkomna medlemmen ansöka om nytt 

namn. Allt detta måste ske skriftligt. 
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 *  Undantag för Nordiska WCF:: 
 När ett stamnamn överförs till WCF från annan organisation tas eventuellt 

nationstillägg/organisationstillägg bort. 
 

6. Gemensam uppfödning/gemensamt stamnamn 

6.1 Två eller fler uppfödare, kan också ansökan om ett gemensamt stamnamn om de tillsammans 
ska bedriva uppfödning. 

 
6.2 Dock måste en huvudinnehavare anges, denne är den som behåller stamnamnet om den 

gemensamma uppfödningen upphör. 
 Den eller de uppfödare som lämnar samarbetet (= dvs som inte är huvudinnehavare) måste 

ansöka om ett nytt stamnamn. 
 
 

7. Kattens namn 

7.1 Vanligen består kattens namn av egennamn och stamnamn. Kattens hela namn – egennamn och 
stamnamn – får inte vara längre än 25 tecken. 

 * Undantag för Nordiska WCF: 
 Om någon nordisk WCF-förening har ett högre maxantal positioner/tecken för stamnamn + 

egennamn, accepteras detta så länge som det ej överstiger 35 positioner. Det finns fullvärdiga WCF-
medlemsföreningar som i sina regler tydligt anger högre maxantal än WCFs eget. 

 
 Ett kattnamn får inte bestå av flera ord tillsammans med prefix af, von, av om det inte är fråga om ett 

begrepp (ex Jumping for Joy, ). Risken är annars att det kan uppfattas som ytterligare ett stamnamn, 
vilket inte är tillåtet. 

 * Undantag för Nordiska WCF 
 Annat stamnamn än uppfödarens eget, får inte ingå i kattens namn. 
 
 

8. Stamnamnets placering 

8.1 Stamnamnet kan placeras före eller efter kattens egennamn. Placeringen ska anges vid 
stamnamnsansökan. 

 * Undantag för Nordiska WCF 
 Ett stamnamn får inte innehålla suffix, det vill säga af, av, de, von, of och liknande. Ett stamnamn ska 

vara ett ord och skrivas framför kattens namn. Stamnamn godkända före 2009-01-01 behöver inte 
ändras. 

 
 

9. Lokala nordiska regler (finns ej hos WCF): 

9.1 Ändringar i det lokala stamnamnsreglementet får endast ske via sedvanligt motionerande till de 
nordiska WCF-föreningarnas årliga samrådsmöte. 

 
9.2 Ändringar i WCFs stamnamnsreglemente sker endast via sedvanligt motionerande till WCFs GF 

(generalförsamling). 
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