
Forslag fra FU 
Forslag 1 – til FIFes GF: 
(addition indicated in bold and blue – deletions in red strikethrough) 

Addition to Breeding & Registration Rules, § 2.7.1. Test programmes 

Cats in breeds which bear a risk of genetic disease and which satisfy the following criteria: 

• the disease is fatal or causes chronic distress 

• the disease occurs in a significant proportion of the breed 

• a reliable test is available, and the disease could be eliminated 

should be tested for such diseases. 

 

Each FIFe Member must develop appropriate programmes. 

 

If tests are made obligatory either by a programme established by the FIFe member or by a 

breed specific entry in §2.6 of the Breeding and Registration Rules, the FIFe member must 

register the test results, based on documentation submitted by the breeder, and the test results 

must be indicated either on the pedigree itself on or a separate appendix to the pedigree. 

 

---------- 

 

If the above proposal is carried the following lines in the B&R rules should in consequence be 

deleted: 

 

2.6.5 BUR (Burmese) 

….. 

- A certified veterinatian certificate regarding the GM2 gangliosidosis-status must be attached to 

the pedigree 

 

2.6.7 KOR (Korat) 

…… 

- A certified veterinarian certificate regarding the GM1/GM2 gangliosidosis-status must be 

attached to the pedigree 

 

2.6.15 NFO (Norwegian Forest Cats) 

 

- A valid veterinary certificate regarding GBE-1 status shall accompany the cat’s pedigree. 

 

Motivation:  

The FIFe Member cannot provide certified veterinarian certificates, and cannot attach these to 

pedigrees. This could be done by the breeder after a test of the individual cat, and means that all 

cats must be tested even if their parents or grandparents have been tested as non-carriers.  

However, when a kitten is born to non-carrier parents, its status is automatically “non-carrier” 

without further testing. If the FIFe member registers the test certificates submitted by the 

breeders when applying for pedigrees, the FIFe member can consequently attest to the status of 

the kitten based on the certificates for the parents or grandparents. This will eventually give the 

FIFe member / FIFe a full overview of the status of the breed. 



 

Forslag 2: 

Ny § 14 til Felis Danicas vedtægter (øvrige § renummereres) 

§ 14 Sparringspartnerne 
Stk. 1. Sparringspartnerne består af 5 medlemmer, som udpeges af Forretningsudvalget for en 

periode af 2 år, regnet fra den senest afholdte Plenarforsamling.  

Der udpeges min. 2 personer bosiddende i vest (Jylland / Fyn) og min. 2 bosiddende i øst (Sjælland, 

Lolland, Falster mm). Det skal tilstræbes at der er repræsentanter fra alle 4 kategorier. 

Stk. 2. Forretningsudvalget kan udpege ad-hoc-medlemmer til udvalget, såfremt arbejdsmængden 

gør dette hensigtsmæssigt. 

Stk. 3. Sparringspartnerne arbejder efter de regler der er fastlagt i ”Regler for Felis Danicas 

Sparringspartnere”. 

 

Forslag 3: 

Regler for ”Sparringspartnerne” 
§1 Formål med Sparringspartnerne  

Stk. 1 Formålet med Sparringspartnerne er at minimere, begrænse og løse konflikter mellem 

registrerede opdrættere, der er medlemmer af Felis Danicas hovedklubber. Medlemmernes brug 

af Sparringspartnerne er frivillig og forudsætter, at der er enighed mellem konfliktens partner om 

at gøre brug af Sparringspartnerne. 

Stk. 2 Sparringspartnerne behandler konflikter i forbindelse med erhvervskøb svarende til konflikt 

mellem 2 opdrættere om en form for værdi, det være sig pengebeløb og/eller tjenesteydelser i 

form af parringsaftaler, ammetjenesteaftaler, udstationeringsaftaler og andre former for aftaler 

vedrørende opdræt. 

Stk. 3 Der ikke er nogen forældelsesfrist på sager som kan behandles, men Sparringspartnerne 

behandler kun sager som ikke er behandlet eller som er under behandling andetsteds (Klagenævn, 

Domstol etc.). 

Stk. 4 Det gebyrfrit for hovedklubbernes medlemmer at benytte Sparringspartnerne 

 

§ 2 Tavshedspligt 

Sparringspartnerne har tavshedspligt omkring såvel verserende som afsluttede sager.  

 

§ 3 Sparringspartnernes arbejdsopgaver 

Stk. 1 Sparringspartnerne fastsætter selv deres forretningsorden, som straks efter vedtagelsen 

sendes til Forretningsudvalget til godkendelse 

Stk. 2 Sparringspartnerne udpeger en sekretæren, der varetager fordeling af sager, opfølgning og 

information til Forretningsudvalget. 

Stk. 3 Sparringspartnerne udarbejder hvert år en årsrapport omkring antallet af behandlede sager, 

og udfaldet af disse. Denne rapport afleveres til Forretningsudvalget senest den 20. januar hvert 

år. 

 

§4 Retningslinier for Sparringspartnernes arbejdsopgaver 

Stk. 1 Der udpeges altid 2 Sparringspartnere til løsning af en konflikt.  



Stk 2 Efter aftale og behov afholder Sparringspartnere konfliktløsningsmøder med konfliktens 

parter. Eventuelle transportudgifter til Sparringspartnerne i denne sammenhæng afholdes af 

konfliktens parter. 

Stk 3 Sparringspartnerne kan vælge at afbryde et forløb, såfremt én eller begge parter i konflikten 

efter Sparringspartnernes opfattelse ikke er kompromissøgende. 

Stk 4 Ved afslutning af en konflikt udarbejder Sparringspartnerne et såkaldt ”fredsaftale”, som 

opsummerer den løsning, konfliktens parter er nået frem til. Fredsaftalen hindrer ikke afprøvning 

ved de danske domstole. 



 

Forslag 4 
 

Ændring af Felis Danicas nationale udstillingsbestemmelser paragraf 1.2 
  

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse. 

Slettet tekst rød og overstreget 

  

1.2 Afmelding af tilmeldte katte efter afmeldingsfristens udløb (ref. FIFes udstillingsregler art. 

1.15)  

 

Sygdom  

I tilfælde af sygdom hos en kat tilmeldt en udstilling afholdt af Felis Danica eller en af 

hovedklubberne under Felis Danica, har ejeren ret til at få tilbagebetalt halvdelen af 

udstillingsgebyret såfremt sygdommen er opstået efter afmeldingsfristen og såfremt der fremvises 

attest omhandlende sygdommen udstedt af den behandlende dyrlæge.  

 

Dødsfald  

I tilfælde af kattens død, tilbagebetales det fulde udstillingsgebyr såfremt der fremvises 

dyrlægeattest. Eller stamtavlen er indsendt til annullering hos Felis Danica.  

 

Begrundelse: Klubberne er ikke et forsikringsselskab - evt. manglende indtægt i denne 

sammenhæng skubbes over på de øvrige medlemmer. Regelen anvendes i forvejen kun sjældent 

og synes derfor overflødig. 

 



 

Forslag 5 

 

Tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler 
 

Nyt stykke 1.4 

Kuld efter en Felis Danica-registreret hunkat og en ikke-registreret hankat (fx en huskat) skal 

registreres i FD’s stambog under hunkatten. 

Samtlige informationer om killingerne registreres (antal, køn, farve, fødselsdato samt far, hvis 

kendt). 

Prisen for en sådan registrering er 0 kroner. 

Der udstedes ikke stamtavler, men der foretages udelukkende registrering. 

 

Såfremt kuldets ejer efterfølgende opnår Avlsrådets godkendelse til at anvende en af killingerne i 

et avlsprogram, kan der udstedes RIEX XLH/XSH stamtavle til den pågældende killing til gældende 

takst på rekvisitionstidspunktet. 



 

Forslag fra Felis Danicas Avlsråd  
Forslag 1  
Tilføjelse til § 1.2 i de nationale Avls- & registreringsregler:  

Hankatten skal være registreret i Felis Danicas stambog hvis den ejes af et medlem af en Felis 

Danica tilsluttet hovedklub.  

 

Motivation:  

Som reglerne står i dag, kan en opdrætter som registrerer sine killinger gennem Felis Danica, 

importere en hankat og undlade at få denne hankat overført til Felis Danicas hovedstambog. 

Forudsat at hankatten ikke udstilles.  

Konsekvensen af dette er, at hankattens stamtavle først bliver kendt i Felis Danicas 

hovedstambog, når afkom efter hankatten skal registreres. Dette kan indebære en mængde 

forskellige registreringsproblemer:  

 

• Hankattens stamtavle kan ikke leve op til FIFe’s avls- & registreringsregler f.eks. mht. antal 

generationer af ren avl der skal til for at kunne stambogsføre afkommet i den ønskede 

race.  

• Hankattens stamtavle kan indeholde genetiske problemstillinger.  

• Hankattens stamtavle kan komme fra et forbund som ikke automatisk kan accepteres af 

Felis Danica.  

 

Forslag 2  
 

Ændring til § 4.1.1 i de nationale avls- & registreringsregler  

Ændring af kattens navn/køn.  

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse. 

Slettet tekst rød og overstreget 

 

Kattens først registrerede navn kan ændres af opdrætteren indtil katten er fyldt 6 mdr., mod 

betaling af gældende gebyr under forudsætning af at katten endnu ikke har opnået en titel 

Herefter kan kattens registrerede navn kun ændres, såfremt der er sket en fejl ved 

kønsbestemmelsen.  

 

Ny national <§4.1.2 Tab af titler  

Titler opnået under forkert kønsbetegnelse mistes.  

Øvrige paragraffer under § 4.1 re-nummereres 

 

Motivation: 

Det bør kun være opdrætteren af en given kat som kan ændre navnet på en af opdrætteren 

opdrættet kat. Ellers kan køber af katten ændre kattens navn til noget ikke særligt flatterende for 

opdrætteren af katten. 



FIFe’s avls- & registreringsregler §5.1.1 siger: 

”Hvis en kat opnår en titel (CH, PR, IC, IP, GIC, GIP, SC, SP) under fejlagtig identitet, vil den miste 

titlen ved overførsel til dens rette identitet.” 

 

For at de nationale avls- & registreringsregler ikke er i konflikt med FIFe’s avls- & 

registreringsregler bør ovenstående tilføjelser indføres i de nationale avls- & registreringsregler 

 

Forslag 3 
Ændring til §3 i de nationale avls- & registreringsregler 

Import og overførsel. 

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse. 

Slettet tekst rød og overstreget 

 

…Ved import af katte, hvor der er racekryds i stamtavlen der ikke er re-registreret i henhold til 

FIFes Avls- & registreringsregler §9.1.3, registreres disse som XLH/XSH med målrace. Sådanne kan 

senere udstilles i Klasse 13b efter indstilling fra Felis Danicas Avlsråd med henblik på re-

registrering. 

 

Motivation: 

De steder i FIFe’s Avls- & registreringsregler samt udstillingsregler hvor der refereres til klasse 13a 

samt 13b, fremgår det at fremstilling i disse klasser kun kan ske efter indstilling af det nationale 

FIFe medlem: 

 

Udstillingsregler: ”Klasse 13a: NOVICEKLASSE 

En novice er en kat hvis forældre er ukendte eller uden stamtavle. 

En kat kan kun udstilles i novice-klassen på en International udstilling i dens eget land i en alder af 

minimum 10 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-medlem med hensyn 

til FIFe’s avls- og Registreringsregler.” 

 

”Klasse 13b: KONTROLKLASSE Kontrolklassen er til de racer, som er ved at blive udviklet eller katte 

som er et resultat af race krydsninger og hvor dette foregående er blevet tilladt af det nationale 

FIFe-medlem. En kat kan kun udstilles i kontrol-klassen på en International udstilling i dens eget 

land i en alder af minimum 3 måneder efter at være blevet kontrolleret af det Nationale FIFe-

medlem med hensyn til FIFe’s avls- og Registreringsregler.” 

 

Avls- & registreringsreglerne: 

"9.1.3 Re-registrering i målracen 

En kat med tilføjelsen ”(EMS-kode for målracen)” kan blive re-registreret til dens tilsvarende 

godkendte race, når ét af følgende krav er opfyldt: 

1. 

A. At katten i en alder af mindst 3 måneder udstilles på en international udstilling i 

"Kontrolklassen" (klasse 13b) og 

B. At katten bliver bedømt af mindst to internationale FIFe dommere på en international FIFe 

udstilling, hvor begge dommere af FIFe-medlemmet skriftligt er blevet gjort bekendt med hvorfor 

katten præsenteres i denne klasse og..." 



Efter indførelsen af disse klasser, har tilladelse til udstilling i klassen, været en del af Avlsrådets 

arbejdsområde. 

 

Klasse 13a samt 13b er klasser som der kun kan udstilles i efter at det nationale FIFe medlem har 

foretaget en kontrol af stamtavlen. I praksis har denne kontrol ligget i Avlsrådet. Klasse 13b 

anvendes også ved importer hvor der forekommer racekryds indenfor de første 3 generationer. 

For at udstillere ikke tilmelder sig de pågældende klasser uden at den krævede kontrol har fundet 

sted, mener Avlsrådet at det er på sin plads at få dette specificeret i de nationale Avls- & 

registreringsregler, da Avlsrådet samtidig besidder de faglige kvalifikationer til at kunne afgøre 

hvorvidt en kat skal fremstilles i 1 af de 2 nævnte klasser eller ej. 



 

Forslag fra Specialklubber: 
 

Forslag stillet af Ankara Kedi: 

Forslag til FIFes Generalforsamling om tilføjelse til Breeding and Registration 

Rules, Chapter 6. Ny paragraf. 
 

Ny tekst med blåt, fed og kursiv tilføjelse. 

Slettet tekst rød og overstreget 

 

6.XX TUV (Turkish Van) 

 

The FIFe shall only recognise the following EMS-codes in Turkish Vans: d, e, n, a, f, g. 

Offspring in a non-recognised colour variety shall be registered as XLH * <TUV> 

 

The FIFe will not encourage any person or federation to produce Turkish Vans in any other colour 

varieties that those listed above. 

 

Only cats imported from Turkey and surrending contries may be entered in the Novice class for 

recognition.  

Their origin must be officially proved by documentation. 

 
Motivation: 

 

I øjeblikket bliver der importeret en del ensfarvede hvide katte til brug i TUV, og vi ønsker at 

forhindre dette i fremtiden. 

En TUV er og har altid været en vanaftegnet kat. Disse vanaftegninger er så unikke for racen, og 

mønstret har endda lagt navnet "van" til mønstre i andre racer. 

For at kunne beholde dette vanmønster i vores race er det nødvendigt vi ikke tillader "solid" i 

vores avl med TUV. 

Vi sætter stor spørgsmålstegn ved om mange af de  katte som importeres også er af racen TUV, da 

de ikke lever op til den skrevne standard for racen, og vi frygter om vi kan opretholde TUVs unikke 

vanmønster, samt en høj sundhed i vores race, såfremt vi krydser den med ensfarvede katte, som 

oftest er "solid white". 

Vi vil gerne imødegå diskussionen om hvorvidt en TUV kan findes i en hvid variant, ved at tage 

stilling til at en TUV forsat skal bevare sine unikke kendetegn som sit karakteristiske vanmønster, 

og kun anerkendes som en van-aftegnet kat. 



 

Forslag stillet af Norsk Skovkattering: 

Proposal for FIFes General Assembly regarding the EMS list (eye colours) removing 

eye colour codes for high grade white cats. 
 

Eye colour is not to be registrered for cats with a high grade of white. 

Consequently the following EMS codes will be deleted: 

 

The following breeds will be affected: 

ACL/ACS *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 

MCO/NFO/SIB/TUA *01, *02 61/62/63/64 

CRX/DRX/GRX  *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 

JBT  *01, *02 61/62/63/64 

KBL/KBS  *01, *02 61/62/63/64 

MAN/CYM  *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 

SPH/DSP  *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 

PEB  *01, *02 61/62/63/64/65/66/67 

 

Motivation: 

Last year a proposal was made to enable registration of eye colour for white cats. It was also 

proposed that it was *allowed* for breeders to register eye colour for cats with a high grade of 

white. However, this was turned into a compulsory registration.  

It is the belief of Norsk Skovkattering, Denmark, that such a registration is completely unnecessary 

and will focus attention on features of the cat that has no bearing on its show carreer nor its 

breeding carreer. 


