
Lathund för uppfödare i FHK 
FHK:s Stambokföringsreglemente finns på hemsidan under Uppfödning. Här är några 
punkter som är 
gemensamma för hela NFCO: 

• De kattägare och kattuppfödare, som är medlemmar i NFCO- klubbar, måste följa de lagar 
och regler för 
katthållning som gäller i respektive land. Det innebär att vi följer Jordbruksverkets regler för 
katthållning 
och uppfödning. 

• Kattungar får inte lämna mamman och syskonen förrän vid 12 veckors ålder. Då måste 
ungen vara 
avvand, avmaskad och försedd med nödvändiga vaccinationer. Chipmärkning 
rekommenderas. 

• Kattungar uppfödda hos en NFCO-medlem, måste registreras och får inte levereras utan 
stamtavla. 

• Vid leverans ska kattungen åtföljas av ett köpekontrakt. Med kontraktet ska uppfödaren 
informera den 
nya ägaren om kattungens olika behov. Uppfödaren ska vara till stöd och hjälp för den nya 
ägaren. 
1) Är du medlem i FHK? Om inte, 
a. ta kontakt med Ann ann.oberg@hallandskatten.com 
b. Betala medlemsavgiften 
2) Har du stamnamn? Om inte, ansök om ett sådant. 
A) Att ansöka nytt stamnamn 
a. Fyll i blanketten Stamnamnsansökan. 
b. Betala in stamnamnsavgiften (600 Kr) på FHK:s BG 5875-8822. 
c. Skicka blanketten och kopia på kvittot till FHK´s stambokförare (namn och adress står på 
blanketten). 
B) Att föra över ett stamnamn till NFCO, om namnet tidigare har godkänts i IDP, WCF 
eller SVERAK. 
Har du ett stamnamn som tidigare godkänts i IDP eller WCF ska det föras in i NFCO:s 
databas. Gör  så här: 
a. Fyll i blanketten Stamnamnsansökan. 
b. Skicka blanketten till FHK´s stambokförare (namn och adress står på blanketten) 
tillsammans 
med kopia på ditt stamnamnsbevis och kvitto på överföringsavgiften. 
c. Betala in överföringsavgiften 80 kr på FHK:s BG 5875-8822. 
C) Att föra över stamnamn från Sverak till FHK/NFCO 
Har du tidigare varit medlem i en SVERAK-klubb och har ett stamnamn som är godkänt i 
FIFe, gör så här: 
a. Fyll i blanketten Stamnamnsansökan 
b. Skicka blanketten tillsammans med kopia på ditt stamnamnsbevis till FHK´s 
stambokförare. 
Namn och adress står på blanketten. Bifoga kvitto på inbetald avgift. 
c. Betala in avgiften för överföring (150 kr) på FHK:s BG 5875-8822. 
3) Stamtavlor 

• Det är alltid honkattens ägare som ska begära stamtavlor på kattungar. 

• Alla avelskatter, som ägs av medlemmar i FHK, måste ha antingen stamtavla från FHK 
eller en 
annan nordisk NFCO-förening. Det innebär, att om du är ägare av en avelskatt med 
SVERAKstamtavla, 
eller något utländskt förbund, måste du registrera om katten till FHK. 
Detta kan du göra samtidigt som du registrerar första kullen efter föräldrakatten/katterna. 
Skicka 



in originalstamtavlan/stamtavlorna tillsammans med registreringsanmälan. Se punkt 5. 
OBS! Om din katt har stamtavla från annan nordisk NFCO-förening, behöver den inte 
registreras om till 
FHK, (om du inte själv vill) men du måste skicka med kopia på stamtavlan när du begär 
stamtavlor 
på kattungarna. 
4) Intyg 
Följande intyg krävs av alla avelskatter och ska skrivas in på stamtavlepärmens baksida. 
OBS! Besiktningsintyget som veterinären skrev när katten besiktigades som kattunge, gäller 
INTE. 
a. Veterinärintyg på att hanens testiklar är OK. När kontrollen görs, måste katten ha fyllt 6 
månader. 
b. Veterinärintyg på att honan och hanen inte har navelbråck. 
c. Veterinärintyg på att katten/katterna är fria från Polydaktyli - gäller Maine Coon 
d. Hörselintyg från veterinär för vita katter. 
e. Intyg på föräldrarnas senast tagna titlar = kopia/kopior på bedömningssedlar 
5) A) Registrera kattungar efter föräldrar som har FHK- stamtavla 
a. Använd blanketten Registreringsanmälan. 
b. Fyll i alla uppgifter antingen på datorn eller skriv tydligt för hand. 
c. Kopiera testikelintyget och båda föräldrarnas navelbråcksintyg. Gäller första gången du 
registrerar en kull efter dem. 
d. Betala stamtavlorna i förskott. Bifoga kvittot med övriga papper. 
e. Skicka alla papper till FHK´s stambokförare. 
B) Registrera kattungar efter föräldrar som har stamtavla från annan nordisk 
NFCO-klubb 
a. Gör som ovan, men skicka med kopia på stamtavlan/stamtavlorna. 
6) Att registrera kattungar om din avelshona och/eller avelshane har stamtavla från 
annat förbund. 
Om någon av föräldrakatterna, eller båda, är registrerade i SVERAK eller i ett utländskt 
förbund, 
måste katten/katterna registreras om till FHK. Katterna får sedan nya FHK-stamtavlor till 
samma 
kostnad som kattungarnas, dvs 150 kr per styck. 
a. Fyll i registreringsanmälan som ovan 
b. Skicka in kattens/katternas originalstamtavla/stamtavlor till FHK´s stambokförare 
c. Om inte stamtavlan innehåller de nödvändiga intygen, se till att bifoga separat sådana. 
d. Betala avgiften för samtliga stamtavlor på FHK:s BG 5875-8822. Bifoga kvittot med övriga 
papper. 
7) OM du använt hane, vars ägare är medlem i SVERAK eller annat förbund, ska du 
a. få en registreringsanmälan som hanens ägare har fyllt i 
b. få kopior på hanens stamtavla, navelbråcks- och testikelintyg 
c. få kopia på hanens senast tagna titel (= bedömningssedel) 
d. fylla i uppgifterna på kullen 
e. betala in avgiften för stamtavlorna på FHK:s BG 5875-8822 
f. skicka alla papper plus kvittot på betalningen till FHK´s stambokförare. 
8) Avtal m.m. 
a. På FHK:s hemsida, under Blanketter finns ett Köpeavtal samt Tingningsavtal som kan 
användas. 
Ett skriftligt köpeavtal ska alltid medfölja katten. 
b. På FHK:s hemsida finns en blankett för att begära Transfer om man säljer katt till utlandet. 
Fyll i 
och skicka den till FHK´s stambokförare. 
c. Som uppfödare i FHK kan du erbjuda dina kattungeköpare uppfödarmedlemskap i 
föreningen. 
Se broschyr som medföljer stamtavlorna. Alla blanketter finns att hämta på FHK´s hemsida. 


