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(1) Race koder - anerkendte racer: 
  

Kode Race Kategori 
ABY  Abyssinian 4 
ACL  American Curl Longhair 2 
ACS  American Curl Shorthair  2 
BAL  Balinese 4 
BEN  Bengal 3 
BLH  British Longhair  3 
BML Burmilla 3 
BSH  British Shorthair  3 
BUR Burmese  3 
CHA  Chartreux  3 
CRX  Cornish Rex 4 
CYM  Cymric 3 
DRX  Devon Rex  4 
DSP  Don Sphynx 4 
EUR  European  3 
EXO  Exotic 1 
GRX  German Rex  4 
JBT  Japanese Bobtail Shorthair  3 
KBL  Kurilean Bobtail Longhair  3 
KBS  Kurilean Bobtail Shorthair  3 
KOR  Korat 3 
LPL  LaPerm Longhair 2 
LPS LaPerm Shorthair  2 
MAN Manx 3 
MAU  Egyptian Mau  3 
MCO Maine Coon 2 
NEM  Neva Masquerade 2 
NFO  Norwegian Forest Cat  2 
OCI  Ocicat 3 
OLH  Oriental Longhair  4 
OSH  Oriental Shorthair 4 
PEB  Peterbald 4 
PER  Persian  1 

RAG  Ragdoll 1 
RUS  Russian Blue 4 
SIA  Siamese 4 
SBI  Sacred Birman  1 
SIB  Siberian 2 
SIN  Singapura 3 
SNO  Snowshoe 3 
SOK  Sokoke 3 
SOM  Somali 4 
SPH  Sphynx 4 
SRL  Selkirk Rex Longhair  2 
SRS Selkirk Rex Shorthair 2 
THA Thai  4 
TUA  Turkish Angora  2 
TUV  Turkish Van 1 

 
Race koder - foreløbigt godkendte racer 
- pt ingen -  
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Race koder - Ikke anderkendte racer (foreløbige forkortelser) 
 

ABL non  American Bobtail Longhair  
ABS non American Bobtail Shorthair  
ALH non Asian Longhair 
AMS non American Shorthair 
AMW non American Wirehair 
ASH non Asian Shorthair  
AUM non  Australian Mist 
BOM non Bombay 
BRX non  Bohemian Rex  

JBL non Japanese Bobtail Longhair  
LYO non  Lykoi 
MBT non  Mekong Bobtail 
NEB non  Nebelung 
RGM non  RagaMuffin 
TIF non  Tiffanie 
TOL non  Tonkanese Longhair  
TOS non Tonkanese Shorthair 

 

(2) Farver: 
n black  
a blue 
b chocolate 
c  lilac 
d  red 
e  cream  
f  black tortie 
g  blue tortie  
h  chocolate tortie  
j  lilac tortie 
o  cinnamon  
p  fawn  
q  cinnamon tortie  
r  fawn tortie  
w  white 

 

(3) Dilute modifier (m) 
m dilute modifier  
x am caramel known to be based on blue Karamel  
x cm  caramel known to be based on lilac Karamel  
x pm  caramel known to be based on fawn 
x em  apricot known to be based on cream  
x *m caramel where base colour is unknown 

 
(4) Agouti modifier / Modificateur agouti(t) 

Amber (kun NFO) 
nt amber 
at light amber  
dt (d) red based on amber (kun til registrering - genotype/fænotype 

reg.) 
et (e) cream based on amber (kun til registrering - 

genotype/fænotype reg.) 
ft  amber tortie 
gt light amber tortie 
  
Charcoal (kun for BEN) 
x *t charcoal 
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(5) Sølv, Golden 
s sølv 
y golden 

 
(6) Med hvidt, mængde 

01  van 
02  harlequin 
03  bicolour 
04  mitted (only for RAG) 
05  Showshoe pattern (only for SNO) 
09  unspecified amount of white (kun for katte dømt i grupper) 

 
(7) Mønster 

11  shaded (for BLH/BSH: tipped) 
12  shell (not for BLH/BSH) 
21  tabby (kun for 01, 02, maskede og hairless/flock katte) 
22  tabby blotched  
23  tabby mackerel  
24  tabby spotted 
25  tabby ticked  

 
(8) Masket 

31  Burmese pointed 
32  Tonkinese pointed 
33  Siamese pointed 

 

(9) Hale 
51  rumpy 
52  rumpy riser 
53  stumpy 
54  longie 

 
(10) Øjenfarve 

61  deep blue 
62 copper or deep orange 
63 odd eyed:  

one deep blue eye, the other one according to the standard for 
the breed 

64  green 
65 golden yellow – Burmese eye colour 
66 aquamarine (bluish-green) – Tonkinese eye colour 
67 intense deep blue – Siamese eye colour 
x 68 albino 

 
(11) Ører 

71  straight ears 
72  curled ears 

 
(12) Pelsstruktur  
only for DSP/PEB: 

81  longhair  
82  shorthair  
83 brush 

 
only for LPL/LPS, SRL/SRS: 

84  straight coat 
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Grundregler for brug af EMS systemet: 
 

1. Der skal altid angives en race kode (Altid angivet med store 
bogstaver) 
Yderligere EMS koder angives efter behov, men anvendes ikke, 
hvor de er en uundgåelig del af racen. Koderne er altid med små 
bogstaver. 

2. Der skal angives en farvekode med mindre racen kun kommer i én 
farve uden mønster (RUS, KOR).  

3. Dilute modifier anvendes kun til SIA og er en ikke-anerkendt 
variant 

4. Agouti modifier er kun relevant for NFO (amber) og evt. BEN 
(charcoal) 

5. Der skal angives "s" for sølv eller "y" for golden, hvis relevant.  
Dog anvendes s og y aldrig for hårløse og flock varianter af SPH, 
DSP og PEB, uanset kattens fænotype. 

6. Med hvidt: Ikke alle "med hvidt" koder kan anvendes til alle racer:   
04: Kun for Ragdoll,  05: Kun for Snowshoe,  
09: Kun for katte, der bedømmes efter farvegruppe, fx ACS/ACL, 
MCO, NFO, CRX/DRX/GRX 
Der angives ikke kode for "med hvidt" hvis racen altid forekommer 
med en specifik mængde hvidt:  
(TUV + farve og evt. 21, da "van" tages for givet) 

7. Der skal angives mønster til agouti katte, dog ikke til katte, der kun 
kommer i én specifik tabby variant (ABY, SOM)  
(Dog OCI * 24 da de kan forekomme med med "22" eller solid) 
Katte, der kun kommer i en farve & mønster kombination, angives 
uden farve og mønster  
(SOK, SIN - ikke SOK n 22, SIN n 25) 
 

Koden "21" må aldrig anvendes til katte med 03 og 09 hvidt, men 
skal anvendes til katte med 01 og 02 hvidt og maskede, hårløse 
eller flock varianter. 

8. Hvis katten er masket, skal maske-kode angives - dog ikke for 
racer, der altid har én bestemt masketype (SBI, SIA, BUR - ikke SBI 
* 33, SIA * 33, BUR * 31) 

9. Hale - koderne for halelængde anvendes kun til MAN og CYM. 
Koden "54" er en ikke-anerkendt variant (MAN x * 54) 

10. Øjenfarve skal angives hvis: 
a. katten er hvid (w) 
b. katten ikke er masket, og er harlekin eller van (koderne 02 

og 01 for mængden af hvidt) eller hvis 
c. katten er PER/EXO sølv tabby eller BSH/BLH sølv tabby i en 

variant, hvor mere end én øjenfarve er tilladt - fx PER *s 22 
62, PER *s 22 64 

Øjenfarven angives aldrig  
d. for ABY, BEN, BML, OCI, SOK eller SOM 
e. hvis racen kun forekommer med én øjenfarve (SBI, NEM, 

BUR, RUS, SIA) - dog angives øjenfarve for SIA/BAL w 67 
f. hvis katten er en variant, hvor der kun er én øjenfarve 

tilladt (PER * 03, PER *s 03 24, MAU ns 24 mfl.) 
g. racen er EUR, eller katten dømmes i grupper - dog altid 

med undtagelse af hvide katte og katte med 01 og 02 hvidt 
(se oven for) 

11. Koderne for ører anvendes kun for ACL/ACS.  
Koden 71 er en ikke anerkendt variant (ACL x * 71) 

12. Pelsstruktur: disse koder anvendes til DSP / PEB, og til LPL. 
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Overblik 
 
Tilladte kombinationer med "mønster": 
 

 11 12 21 22 23 24 25 
01 van - - x - - - - 
02 harlequin - - x - - - - 
03 bicolour x x - *) x x x x 
04 mitted (only for RAG) - - x - - - - 
05 Showshoe pattern  
(only for SNO) 

- - x - - - - 

09 unspecified amount of white x x - *) x x x x 
maskede katte - - x - - - - 
hårløse / flock variant katte - - x - - - - 
uden hvidt x x - *) x x x x 

*) anvendes dog hos maskede, hårløse eller flock varianter 
 
Hvilken kode for "med hvidt" skal bruges? 
 

Kode Navn Beskrivelse 
01 Van En "van" kat har 2 farvede pletter i ansigtet, delt hele vejen af en hvid blis. 

Der er en farvet plet på bagdelen, som fortsætter ud over halen. 
Der må ikke være enkelte hvide hår i de farvede områder 
Der kan tillades op til 3 små farvede pletter, ujævnt fordelt på kroppen og/eller benene. 
Bryst og mave skal være hvide. 
Hvide ører, der er lyserøde inden i, er ønskværdige. 
Husk: hvis en van er tabby, registreres den altid som "21", og der skal angives øjenfarve. 

02 Harlekin En "harlekin" skal have farvede pletter/områder, der tilsammen dækker mindst 1/4 af katten, og 
maks. 1/2 af katten. 
Det fortrækkes at farven er fordelt på en række pletter, omkranset af hvidt. 
Der må ikke være enkelte hvide hår i de farvede områder. 
Husk: hvis en harlekin er tabby, registreres den altid som "21", og der skal angives øjenfarve. 
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03 Bicolour En "bicolour" har farvede områder, der er klart separerede fra hinanden, ensartet i farve og 
harmonisk fordelt ud over katten. 
Mindst 1/2 af katten skal være farvet, og højst 3/4 - resten er hvidt. 
En hvid blis er ønskværdig. Hvidt på ryggen er ønskværdigt. Der skal være hvidt på ben, bryst, 
mave og ansigt. Der må ikke være enkelte hvide hår i de farvede områder. 

04 Mitted (Kun for Ragdolls) Hvid hage, med eller uden en snæver hvid stribe/plet(ter) på næseryggen op til panden. 
En snæver hvid stribe/plet kan tillades på snuden, såfremt den følger medianlinjen ned til hagen. 
Den hvide stribe fortsætter fra hagesmækken og løber ned langs undersiden af katten mellem 
forbenene hele vejen til haleroden. 
Hvide handsker på forbenene. Bagbenene skal være hvide mindst op til hælen, og højest til midt 
på låret. 
Der tillades farvede pletter i dette område. 

05 Showshoe (Kun for Snowshoe) Hagen kan være hvid. En hvid hagesmæk på brystet eller en krave rundt of halsen er normalt, 
ligesom hvid på maven. 
Hvid på forbenene fra tæerne til midt på benet, hvid på bagbenene fra tæerne til midt på låret: 
alle mængder af hvidt på benene er acceptabelt, men alle 4 poter skal være hvide. 
Alle mængder af hvidt på kroppen er acceptabelt. 

09 Uspecificeret mængde af hvidt 
(kun for katte, der bedømmes i 
grupper og kun, hvis katten ikke 
falder ind under 01, 02 eller 03) 

Der tillades en hver mængde hvidt, dvs. hvid blis, hvid medaljon, hvidt bryst, hvidt på maven, hvidt 
på poterne etc. 
Der er ingen restriktion på mængden af hvidt eller på fordelingen. 

 


