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MIDLERTIDIG REGISTRERINGSBEVIS
Midlertidig registreringsbevis kan utstedes dersom katten skal stilles ut før ordinær stamtavle er ferdigstilt.
Følgende prinsipper legges til grunn:
Det kan forekomme at eier av importert katt vedlegger original importstamtavle fra forbund som
anvender registreringskoder eller andre systemer som gjør det umulig for NRR å ta stilling til stamtavlen
før ytterligere informasjon og/eller dokumentasjon er framskaffet. I noen tilfeller tar det urimelig lang tid
før ny eier mottar transferdokumentet. Slike saker kan ta lang tid å få utredet og det vil ofte være naturlig
at midlertidig registreringsbevis blir utstedt fra NRR. Årsaken til forsinkelsen vil ofte ligge utenfor
eierens kontroll samtidig som det i utgangspunktet er eierens ansvar å sørge for at nødvendig
dokumentasjon foreligger. NRR vil i slike tilfelle dekke kostnadene til midlertidig registreringsbevis.
Det skal maksimalt ta 4 uker fra alle papirene foreligger i korrekt utfylt stand på NRRs kontor til stamtavler er
utstedt og sendt oppdretter/eier. Dersom NRR – uansett årsak – har behov for mer tid, vil NRR utstede
midlertidig registreringsbevis slik at eieren ikke blir unødvendig skadelidende. For slike registreringsbevis bærer
NRR kostnadene.
I mange tilfeller er nødvendige registreringsdokumenter kommet så sent til NRRs kontor at eier av katten ikke
kan få utstedt stamtavle før en aktuell utstilling eieren har meldt katten på til. I slike tilfelle kan eieren rekvirere
midlertidig registreringsbevis som vil koste tilsvarende halv pris av ordinær stamtavle klasse 1. Hvorvidt
forsinkelsen skyldes eier eller lokal klubb er NRR uvedkommende og spørsmålet om betaling blir følgelig et
forhold mellom eier og dennes klubb.
Kvittering for betalt avgift skal forevises før NRR kan utstede
registreringsbeviset.

Katten gis midlertidig registreringsbevis fordi:
Den er inne til første gangs registrering hos NRR
Fargen (EMS-koden) skal endres

Den er importert, og ny stamtavle er ennå ikke
mottatt
Endres fra EMS-kode Endres til EMS-kode

Kattens tittel og navn
Kjønn

EMS-kode
Kastrert ?

Fødselsdato

Stamboknr

Karantenetiden (inkl. hjemmekarantene) utløper

Kattens far (tittel og navn

EMS-kode

Stamboknr

Kattens mor (tittel og navn)

EMS-kode

Stamboknr

Oppdretterens navn

Land

Forbund

Eierens navn
Adresse
Postnr, sted

Klubb

Notater
Saken mottat fra klubb dato Kopi sendt avlsrådet dato

Gyldig til dato
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