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FGK Stambokföringsregler och Avelsriktlinjer

1. Allmänt
Regler för stambokföring och avel gällande i FGK:
1.1 FGK använder sig av FGK:s “color book” och EMS-koder.

1.2 FGK följer den för FGK fastställda listan över raser, syskon-raser och godkänd utparning, inklusive
registreringsregler.

1.3 FGK erbjuder kattungeköpare till medlemmar ett gratis provmedlemskap gällande 1 år.
Kattungen får inte vara äldre än 6 månader när ansökan om medlemskap görs antingen av uppfödaren
eller av kattunge köparen själv. Vid ansökan uppges uppfödarens namn som värvad av.

1.4 Prov-Medlemskapet kan endast erbjudas kattungeköpare, som inte tidigare varit medlem i FGK.

1.5 Överträdelse mot stambokförande-reglerna leder till antingen avstängning eller uteslutning beroende
på överträdelsens art. Övriga klubbar/förbund inom Sverige kommer att informeras om överträdelsen i det
fallet en uteslutning skulle ske.

1.6 Dubbelt medlemskap tillåts för medlemskap i ACA (American Cat Association), för möjlighet att
registrera in F1 Maine Coon. Endast F1 tillåts registrering i ACA, stamnamnsbevis för ACA, skall
tillhandahållas klubben efter att detta erhållits. Inga andra katter alternativt kullar får registreras i ACA,
utan tillståndet för dubbelt medlemskap och registrering, gäller endast F1:an. Vid kull skall F1:an
omregistreras precis som alla andra katter till FGK och kullen skall registreras i FGK med kontroll
stamtavla (RX). FGK godkänner endast katter från Nordamerika, som F1 för Maine Coon.

1.7 Vid registrering av F1 i FGK, skall bevis på härkomst kunna uppvisas (Använd tulldeklarationen).

1.8 Vid parning skall parningsavtal skrivas innan hona och hane släpps ihop, detta för att undvika
konflikter, du avgör själv om du vill använda klubbens avtal eller om du vill skapa eget avtal. Avtalet skall
dock som minst innehålla överenskommen summa samt när denna skall betalas. Om så kallad
“språngavgift” betalas vid avlämning av hanen skall villkor för denna stå med. Om man önskar speciella
restriktioner skall dessa skrivas in i parnings kontraktet och alltså signeras av båda parter innan hona och
hane släpps ihop.

2. Stamnamn
2.1 Uppfödare som ansöker om stamnamn i FGK för första gången alt. som innehaft stamnamnet kortare
tid än 3 år, måste genomgå uppfödarutbildningen med slutprov innan stamnamn godkänns.
Samtliga uppfödare som flyttar över sina stamnamn kommer att erbjudas uppfödarutbildningen med
slutprov, men för uppfödare som innehaft stamnamnet längre än 3 år är detta frivilligt.

2.2 Uppfödare, för vilken FGK sköter stambokföringen, måste ha stamnamn från första kullen för att få
stamtavlor. Med uppfödare menas var och en som tar kull på sin katthona.
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2.3 Ett stamnamn ska alltid användas i den form det ansökts och godkänts.

2.3 Ändring av stamnamn kan endast ske i de fall det blivit fel och skall då meddelas inom 1 månad
från att stamnamnet godkänts.

2.4 Den som har ett stamnamn godkänt i organisation utanför FGK och vill kunna använda detta vid
uppfödning i FGK, måste ansöka om att få sitt stamnamn infört i FGK’s stamnamnsdatabas.
Eventuella nationella prefix (S*, NO*, FIN*, DK* med flera) medföljer i normala fall ej vid registrering av
stamnamn i FGK.

2.5 Stamnamn får användas vid godkänd experiment-avel efter formell ansökan.

2.6 Stamnamn får inte användas på huskattkull (blandras) eller ej godkänd ras.

2.7 Endast uppfödarens stamnamn får ingå i kattens namn. Annat namn än uppfödarens eget, får inte
ingå i kattens namn.

2.8 Ett stamnamn får inte innehålla suffix, det vill säga af, av, von, of och dylikt. Ett stamnamn ska vara
ett ord och skrivs framför kattens namn. Stamnamn godkända före 2009-01-01 och stamnamn som
överförs från annat förbund behöver inte ändras I övrigt se stamnamns-regler för FGK.

3. Uppfödning
3.1 Avelshona som ägs av FGK-medlem måste vara registrerad i FGK för att FGK ska utfärda
stamtavlor på avkommorna. Om honans stamtavla är utfärdad av annan förening än FGK, skall den
skickas till stambokföraren för omregistrering senast i samband med första kullen. Skulle grova
felaktigheter i honans stamtavla upptäckas, tas saken upp till diskussion mellan stambokföraren och
uppfödaren.

3.2 Avelshane som ägs av FGK-medlem och används i avel behöver EJ vara registrerad i FGK, utan
kan stå kvar registrerad i sitt tidigare förbund.

3.3 Avelshane tillåts endast användas som utparning i de raser där hanens aktuella ras är godkänd
utparningsras.

3.4 Lån av avelshane. Vid lån av avelshane skall det föreligga skriftlig parringsavtal mellan honans och
och hanens ägare innan dess att katterna sammanförs. Avtalet skall som minst innehålla när och hur
betalning skall ske, samt summa.  Avtalet skall sändas in tillsammans vidregistrering av kullen.

Foreligger ikke avtalen, blir dette å regne som huskatt kull.
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3.4 Omregistrering av avelskatt Om honan som ägs av FGK-medlem har stamtavla från annat förbund,
ska scannad kopia på originalet skickas till stambokföraren för omregistrering och ny FGK-stamtavla
utfärdas senast i samband med att kull registreras, observera att ny stamtavla samt kattungarnas
stamtavlor ej är giltiga förrän sticker om makulering placerats på gamla stamtavlan och denna scannats
in och mailas till stambokföraren.

3.5 Vid omregistrering utfärdas ny stamtavla . Det ursprungliga
registreringsnumret/registreringsnumren kvarstår som alternativa. Gammal stamtavlan ska
makuleras med medföljande sticker och scannas in och mailas till stambokföraren.

3.6 Samtliga avelskatter som ägs och används i avel av FGK-medlem måste vara ID-märkta samt
fullvaccinerade enligt gällande rekommendationer.

3.7 En honkatt får ha högst tre (3) kullar inom en period på tjugofyra (24) månader. Efter en och samma
honkatt får därför inte registreras mer än tre (3) födslar med födelsedatum inom en period på tjugofyra
(24) månader.
Tillägg FGK: Om särskilda skäl föreligger kan dispens beviljas av föreningens styrelse. Stambokföraren
bevakar detta och påpekar vid behov att gränsen nåtts. Om dispens inte har sökts innan honan parats en
extra gång, utöver det tillåtna antalet 3 kullar på 2 år, gäller följande:
Första gången krävs dubbel avgift per stamtavla. Vid upprepning blir uppfödaren avstängd.

3.8 För kull registrerad efter dess 4-månadersdag, krävs dubbel stamtavleavgift, kull skall för att få
stamtavla vara registrerad inom 6 månader från födelsedagen.

3.9 Inga kattungar får överlåtas till ny ägare utan medföljande stamtavla. Om stamtavla dröjer skall
kattungen åtföljas av bevis från stambokföraren på att den är under registrering. (U-reg bevis skickas
med digital signatur av stambokföraren på mail till uppfödaren).
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4. Rasbenämning
4.1 En stambokförd katt får inte byta ras under sin levnad. Begreppet kattras innefattar alla katter som
definieras med samma versala EMS-kod.
Undantag 1: Om importerad katt har en av FKG ej definierad eller olik EMS-kod i sin
originalstamtavla, ska översättning till motsvarande (eller eventuellt ny) kod och/eller rasbenämning
i klartext göras vid omregistrering.
Undantag 2: Rasbyte får ske om katten varit felregistrerad vad avser hårlängd, färg och mönster och den
korrekta registreringen skulle innebära byte av versal EMS-kod.

4.2 Rastillhörighet avgörs med hjälps av föräldragenerationerna P1- P4. Rasbestämning av Asian
Shorthair (ASS) och Asian Longhair (ASL): Bakom ASS och ASL får finnas samtliga raser, färger och
hårlängder, som ingår i GCCFs Asian Group, de av GCCF godkända inparningsraserna samt
europeisk burma. Vid granskning av stamtavlor för katter med annan bakgrund än ovan tillåtna, ska
avelsrådet/stambokförarrådet konsulteras.

4.4 Rasbestämning av Bombay Shorthair (BOS) och Bombay Longhair (BOL): Bakom BOS och BOL får
finnas Bombay Shorthair och Longhair, amerikansk burma och American Shorthair. Alla andra färger än
svart är X-färger (ej godkända). Vid granskning av stamtavlor för katter med annan bakgrund än ovan
tillåtna, ska avelsrådet/stambokförarrådet konsulteras.

4.5 Vit (w) katt, får inte paras med annan Vit (w) katt, detta på grund av en ökad risk för dövhet
hos avkommorna. Det rekommenderas heller inte att vit katt paras med vitfläckskatt (09-01), då
studier visar att även detta leder till ökad risk för dövhet.

4.6 Beteckningen Var ska användas för korthårig katt som bär anlag för lång päls/ EXO behöver dock
inte märkas med Var.

4.7 Avel på Polydactyla katter (MCO) gäller under följande:
Polydactyla katter får endast paras med icke polydactyla katter, för att förhindra Homozygot Polydaktyli.
Uppfödaren har ansvaret för att förmedla till klubben om problem uppstår som för katten innebär lidande
eller smärta. Detta föreligger ägd polydactyl katt och avkommor efter denne. Förslaget kan komma att
ändras vid ytterligare forskningsupptäckter. Gäller endast katter MCO med RX-stamtavla alternativt
katter där dispens sökts i förväg med formulering gällande orsaken till önskan att använda denna katten.
(Kontakta klubbens stambokförare för instruktion om hur du ansöker).

4.8 Avel på DBE är förbjudet och intyg på frihet från DBE krävs from 2023-01-01 på MCO.
Använd blanketter som finns på hemsidan på samma ställe som Kullregistrering.
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5. Registrering
5.1 Endast uppfödaren får registrera kull. Uppfödaren måste vara huvudmedlem i FGK.

5.2 Uppfödare är skyldig att registrera/stambokföra samtliga avkommor i en kull vid samma tillfälle.

5.3 Parningsbevis/stamtavlerekvisition skall vara inkomna till stambokföraren innan det att kattungarna
blivit sex (6) månader. Om parningsbevis/stamtavlerekvisition inkommit efter det att kattungarna blivit tre
(3) månader utgår dubbel avgift. Om kattungarna är äldre än sex (6) månader krävs beslut av
styrelsen/avelsrådet för att de skall kunna registreras.

5.4 En kattunges namn får innehålla högst 35 positioner. I detta räknas stamnamn och mellanslag.

5.5 Komplett Registreringsanmälan, i 1 ex, ska vara stambokföraren tillhanda senast 3 månader efter
kullens födelse. Ankomstdatum hos stambokföraren gäller. Stamtavlor skrivna efter senare inkomna
registreringsunderlag debiteras med dubbel avgift enligt 5:3.

5.6 Intyg som krävs för att kull ska registreras:
Intyg som visar att hanen har normala testiklar. Hankatten ska ha fyllt sex (6) månader när
kontrollen görs och intyget utfärdas.
Intyg som visar att ingen av föräldra katterna har navelbråck (veterinärintyget räcker)
Intyg som visar om katten är polydactyl eller ej (veterinärintyget räcker)
Intyg som visar att hanen/honan alternativt kattungarna i kullen ej har DBE.

5.7 Intyg utfärdat av veterinär som visar att vit katt har full hörsel. (skrammel-test räcker).

5.8 När katten tidigare har använts i avel i FGK, räcker det att skicka in registreringsanmälan.

5.9 För införande av titel i stamtavlan ska kopia på papper (= bedömningssedel) som stärker kattens
namn och titel bifogas med registreringsanmälan eller stamtavlan (om införandet gäller katten själv). Detta
gäller även DM.

5.10 Ofullständigt, slarvigt ifyllda parningsbevis returneras till uppfödaren med risk för att stamtavlan blir
försenad. I sådana fall står uppfödaren för ev. förseningskostnad.

5.11 Perser- och exoticuppfödare uppmanas att skicka in intyg till stambokföraren på att deras
avelskatters PKD-status. För Maine Coon uppmanas skicka in intyg på avelskatternas status på
HCM1 (MyBpc3), för Abyssinier uppmanas intyg på katternas PRA-status skickas in.
Intygen arkiveras. Vid behov används dessa för information till ev. kattköpare.

5.12 Från och med uppfödarens tredje kull under ett kalenderår, har den förening uppfödaren tillhör, rätt
att begära att uppfödaren visar upp det giltiga tillståndet för katteriet. /FGK regel 3.6

5.13 Registrering av Polydactyla katter (MCO) gäller under följande: (Se punkt 4.7 ovan).
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6. Stamtavlor
6.1 Vid omregistrering ska ny stamtavla utfärdas. Det ursprungliga
registreringsnumret/registreringsnumren, skall fortsatt stå med på stamtavlan som alternativt
registreringsnummer.

6.2 Följande FGK-titlar (förkortningar) kan användas i stamtavlan:
● Ch (Champion) Pr (Premier)
● IC (Internationell Champion)
● IP (Internationell Premier)
● GIC (Grand Internationell Champion)
● GIP (Grand Internationell Premier)
● EC (Champion of Europe)
● EP (Premier of Europe)
● GCE (Grand Champion of Europe)
● GPE (Grand Premier of Europe)
● WCh (World Champion)
● WPr (World Premier)

6.4 Inga korrigeringar får göras i original stamtavlan, d.v.s. ingen Tipp-Ex eller liknande.

6.5 DM = Distinguished Merit skrivs in i stamtavlan. Titeln tilldelas avelshane som producerat minst 10
(10) avkommor eller avelshona som producerat minst fem (5) avkommor, vilka har erhållit lägst titel IC
eller IP.

6.6 En katt som är registrerad inom annat förbund, får behålla sin registrering/stamtavla så länge den inte
används i avel. När katten börjar användas i avel, måste den registreras över till FGK. Omregistrering
Kravet gäller både hanar och honor, men bara katter som ägs av medlem/medlemmar med aktivt
huvudmedlemskap i FGK.

7. Överlåtelse/försäljning
7.1 Kattunge får inte lämna uppfödaren/hemmet där den vuxit upp förrän den är den är på dagen 12
veckor gammal. /FGK-Etiska Regler 5.0

7.2 Vid byte till nytt hem ska kattunge vara fullvaccinerad enligt gällande rekommendationer.
/FGK-Etiska regler 5.0

7.3 Varje överlåten katt skall åtföljas av veterinärt besiktningsintyg som inte är äldre än 7 dagar,
skriftligt överlåtelse/köpeavtal, stamtavla samt vara ID-märkt. Den nya ägaren rekommenderas anmäla
kattens ID-nummer till något befintligt register. /FGK-Etiska regler 5.0

7.4 FGK avråder från avbetalningsköp/kreditköp.
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8. Övrigt
8.1 Avelsförbud får utfärdas av klubbstyrelse/stambokförare/avelsråd samt uppfödare i samråd.
Avelsförbud kan endast upphävas av utfärdaren och uppfödare gemensamt. Orsak till avelsförbud ska
klart framgå i registreringsanmälan samt i stamtavlan.

8.2 Experimentavel måste godkännas av klubbstyrelsen i samråd med föreningens stambokförare.
Skriftlig ansökan om tillstånd för experimentavel ska alltid skickas till styrelsen, som i samråd med
stambokföraren/avelsrådet tar ställning till ansökan. Ansökan ska alltid innehålla planer, motivering och
syfte med parningen. Uppfödare ska ha erhållit skriftligt tillstånd/godkännande innan parningen
genomförs. Tillstånd beviljas inte efter genomförd parning.

8.3 Ändringar i stamtavla får endast göras av föreningens stambokförare. Det är dock tillåtet att klistra in
etiketten med ID-numret på avsedd plats. Det är också tillåtet att för veterinär att fylla i rutor avsedda för
hälsokontroller, kastrering och vaccinering.

8.4 Stamtavlor, som innehåller felaktigheter, skickas direkt till stambokföraren för korrigering.

8.5 Om felen beror på stambokföraren, görs ändringarna utan kostnad.

8.6 Fel, som beror på otydligt eller slarvigt ifyllda registreringsanmälningar o. dyl., åtgärdas på
uppfödarens bekostnad.

8.7 Ändringar begärda av uppfödaren åtgärdas mot kostnad enligt ändring av stamtavla.

8.8 Uppfödare har inte rätt att ställa villkor om vad som ska stå i en stamtavla. Om det finns anledning att
göra en sakändring, ska detta först diskuteras med styrelsen/stambokföraren/stamboksansvarige

8.9 Om en katt registreras över till annat förbund, för att sedan registreras tillbaka till FGK, återfår katten
det ursprungliga registreringsnumret. Kostnaden är samma som för omregistrering.
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9. Huskatter
9.1 Det är inte tillåtet att bedriva eller bidra till huskattavel.

9.2 Skulle detta ändå hända, att man råkar få en huskattkull/blandraskull, gäller samma krav som för
raskattkull, d.v.s.

● Kullen ska anmälas till stambokföraren enligt § 5.2
● Ungarna ska veterinärbesiktas enligt § 7.3
● Ungarna ska vaccineras enligt § 7.2
● Ungarna ska ID-märkas samt enligt § 7.3
● Förses med huskattbevis innan de överlämnas till ny ägare.

Vid upprepning tas frågan upp till diskussion och kan leda till avstängning alt. uteslutning. 9.3 Ansökan
om huskattbevis skickas till stambokföraren. Huskattbevisen numreras och registreras, men är ingen
stamtavla.

9.4 Huskattbevisen skickas till kattens ägare per post. Avgiften för ett huskattbevis betalas in i förskott på
föreningenskonto.

9.5 Huskattkullar får inte registreras med stamnamn och namnet får bestå endast av ett ord.
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