
 
 

5.4 Konkurransebetingelser i de ulike klassene 

Klubber og forbund må anvende FIFes regler for følgende klasser: 
 

Klasse Navnet på klassen Sertifikat 

1 Supreme Champion (og European Champion/FIFe American 
Champion) 

- 

2 Supreme Premier (og European Premier/FIFe American Premier) - 

3 Grand Internasjonal Champion CACS 

4 Grand Internasjonal Premier CAPS 

5 Internasjonal Champion CAGCIB 

6 Internasjonal Premier CAGPIB 

7 Champion CACIB 

8 Premier CAPIB 

9 Åpen CAC 

10 Kastrat CAP 

11 Ungdyr, 7-10 md. - 

12 Kattunger, 4-7 md. - 

13a Noviser - 

13b Kontroll1 - 

13c Bestemmelsesklasse - 

14 Huskatter - 

 
 
I alle kategorier er klassene 1-12 oppdelt etter rase, variant 2 og kjønn. 
 
Katter i klassene 1-12 kan konkurrere om tittelen BIV i henhold til § 4.8 og BIS i henhold til 
§§ 4.9 og 5.5.4. 
 
Katter i kl. 14 kan konkurrere om tittelen BIS i henhold til § 4.9. 
 
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.  
I denne klassen utdeles CACS. 
 
Klasse 4 - GRAND INTERNASJONAL PREMIER 
Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Grand Internasjonal 
Premier. 

                                                
1 Her stiller katter som er resultat av rasekryssing etter OR § 4.3, 6.17, 9 
2 Variant er her farge eller fargegruppe. 



I denne klassen utdeles CAPS. 
 
Klasse 5 - INTERNASJONAL CHAMPION 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Champion. 
I denne klassen utdeles CAGCIB. 
 
Klasse 6 - INTERNASJONAL PREMIER 
Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Internasjonal Premier. 
I denne klassen utdeles CAGPIB. 
 
Klasse 7 - CHAMPION 
Klassen er åpen for katter som allerede har oppnådd tittelen Champion. 
I denne klassen utdeles CACIB. 
 
Klasse 8 - PREMIER 
Klassen er åpen for kastrerte katter som allerede har oppnådd tittelen Premier. 
I denne klassen utdeles CAPIB. 
 
Klasse 9 - ÅPEN KLASSE 
Klassen er åpen for katter som er minimum 10 md. i løpet av utstillingen under hensyntagen 
til § 1.17 e og § 3.1.  
I denne klassen utdeles CAC. 
 
Klasse 10 - KASTRATKLASSE 
Klassen er åpen for kastrerte katter som er minimum 10 md. i løpet av utstillingen under 
hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1.  
I denne klassen utdeles CAP. 
 
Klasse 11 - UNGDYR (7-10 MD.) 
Klassen er åpen for katter som er minimum 7 måneder i løpet av utstillingen men ennå ikke 
har fylt 10 md. under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1. 
 
Klasse 12 - KATTUNGER (4-7 MD.) 
Klassen er åpen for katter som er minimum 4 måneder i løpet av utstillingen men ennå ikke 
har fylt 7 md. under hensyntagen til § 1.17 e og § 3.1. 
 
Klasse 13a - NOVISEKLASSE 
En novise er en katt med ukjente foreldre eller som er uten stamtavle 
 
En novise kan bare stilles ut i noviseklassen i sitt hjemland3 på en internasjonal utstilling fra 
fylte 10 md. etter å ha blitt kontrollert av det nasjonale FIFe-medlemmet under hensyntagen 
til FIFes oppdretts- og registreringsregler. 
 
En katt kan bare stilles ut én gang i noviseklassen. 
 
I denne klassen vurderes kattene av to internasjonale FIFe-dommere. 
I land utenfor Europa kan vurderingen også gjøres av 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 
- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer 

 
Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategori. 
 

                                                
3 En novisegodkjent katt får RIEX-stamtavle i medhold av FIFes Oppdretts- og registreringsreglement. En novise 
godkjent i et annet land kan importeres til Norge, og blir behandlet ut fra gjeldende FIFe-regler. 



Dommerne skal skriftlig informeres om årsaken til at katten stilles i denne klassen.  
 
En novise må få bedømmelsen "Excellent" (i forhold til målrasens standard for godkjente 
raser) henholdsvis "1"  (i forhold til foreslått standard for ikke-godkjente raser) for å få 
godkjent re-registrering i en målrase slik at den kan brukes i et avlsprogram innenfor 
målrasen (se OR § 9.2.3).  
 
Det kreves underskrifter fra begge dommerne. 
 
Klasse 13b - KONTROLLKLASSE 
Kontrollklassen er for de raser som er under utvikling, og for rasekryssinger der formålet er 
forhåndsgodkjent av det nasjonale FIFe-medlemmet.  
 
En katt som er i Kontrollklassen kan kun stilles ut under en internasjonal utstilling i sitt 
hjemland, ved minimum fire (4) måneders alder, og etter å ha blitt kontrollert av det nasjonale 
FIFe-medlemmet under hensyntagen til FIFes Oppdretts- og registreringsreglement. 
 
I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale dommere, og dette kan skje før den 
offisielle bedømmelsen tar til.  
I land utenfor Europa kan vurderingen også gjøres av 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 
- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer 

 
Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategori. 
 
Utstillingsarrangøren må sørge for at dommerne får en skriftlig forklaring på hvorfor katten 
stilles ut i denne klassen 4. 
 
Katten får ingen skriftlig evaluering, men må oppnå bedømmelsen "Excellent" (i forhold til 
målrasens standard for godkjente raser) henholdsvis "1"  (i forhold til foreslått standard for 
ikke-godkjente raser) for å få godkjent omregistrering til en målrase slik at den kan brukes i 
et avlsprogram innenfor målrasen (se OR § 9.1). 
 
Det kreves underskrifter fra begge dommerne. 
 
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 eller utstilleren. 
 
I denne klassen sjekkes katten av to internasjonale dommere, og dette kan skje før den 
offisielle bedømmelsen tar til.  
I land utenfor Europa kan vurderingen også gjøres av 

- to ikke-europeiske FIFe-dommere, eller av 
- en internasjonal FIFe-dommer sammen med en ikke-europeisk FIFe-dommer 

 
Dommerne må være kvalifisert for den relevante kategori. 
 
Katten får ingen skriftlig evaluering, verken kvalifisering eller klassifisering, kun en 
bekreftelse på sin fullstendige EMS-kode, som må være signert av begge dommerne. 
   

                                                
4 Jf. OR § 4.3. 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. 



Klasse14 - HUSKATTKLASSE5 
Huskatter skal bedømmes i henhold til FIFes standard (Se den generelle delen for 
standarder). 
 
Tillegg for NRR: 
FIFes utstillingsklasser fra 1 - 14 følges, men i kl. 13a - noviseklassen og kl. 14 - 
huskattklassen - gjelder også følgende: 
 
NOVISEKLASSE: 
Det er en forutsetning at katter som blir godkjen av de to dommerne, skal kunne forbedre 
avlsmaterialet og kunne antas å tilføre avlsmaterialet betydelige positive egenskaper. I NRR 
kreves det derfor 93 poeng for å bli godkjent. 
 
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 det på en utstilling bare er én kompetent dommer, kan katten fremstilles for en 
annen dommer på en annen utstillingi Norge (jf. FIFes krav ovenfor i kl. 13 a.) 
 
 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 (Jf. NRRs tillegg til OR § 4.2.b) (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) 
 
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. 
(GF2003) 
    
Alle utstillinger: Pokal/premie til Beste huskatt. (GF 2005 – Endret 2009) 
 
 

                                                
5 Jf. UR § 3.4 ovenfor: Fra fylte 10 måneder må en huskatt som skal stilles ut være kastrert (sterilisert). Se også 

tabell over diskvalifiserende og generelle feil nedenfor, p.t.punkt 1.8. 


