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Informasjon om diplomeringsprogram i NRR 

 

Klubbene melder selv de oppdrettere som ønsker å diplomere seg til NRRs kontor innen 

påmeldingsfristen utløper. 

 

Alle påmeldinger skjer via klubb, det sendes inn et samleskjema fra klubben ved fristens utløp. 

 

Kursdeltaker må ha oppdatert utgave av lover og regler. Dette skal til enhver tid ligge på NRRs 

hjemmeside. Dersom kursdeltaker har behov for å få dette tilsendt i papirformat fra NRR, så må 

dette krysses av på påmeldingskjemaet, og det vil medføre en ekstra kostnad på kr 100,-, som er 

ment å dekke materiell og porto. 

 

Ved påmelding, så plikter diplomeringskandidaten å innbetale kr 600,- til NRRs konto, og 

kvittering vedlegges påmeldingen. Ved bestått test, så vil klubben få tilbakeført kr 130,-. Søknaden 

om å få ta diplomeringsprøven vil ikke bli behandlet av NRR før kvittering på innbetalt beløp er 

mottatt. 

 

Klubbenes oppgaver: 

Alle klubbene har et ansvar for å tilrettelegge for at oppdretterne kan diplomere seg, det er 

selvfølgelig ingen krav til at klubbene skal avholde kursvirksomhet. Likevel tilsier erfaring fra 

SVERAK og også kursvirksomhet i Norge at dette medfører økt engasjement, og ikke minst at 

medlemmer som tidligere ikke har engasjert seg i klubbsammenheng får et bedre og tettere forhold 

til klubben sin. 

 

Kursdeltakerne bør ha med seg oppdaterte lover og regler til hver samling i regi av diplomering av 

oppdrettere. 

 

Oppstart 

Det man ofte kan oppleve er at det kommer medlemmer man ikke har truffet før. Å begynne med 

allment småprat kan ofte gjøre det lettere å lære å kjenne hverandre og øke samhørigheten mellom 

medlemmene. Dette kan også bidra til at terskelen er lavere for å bidra aktivt i diskusjoner. 

 

Man bør også sørge for å ha en presentasjon av kursdeltakere og kursleder.  

 

Studieplanen diskuteres og studiesirkelen bør legges opp tilpasset for deltakerne. 

 

Følgende bør hensyntas: 

 

 

- Har alle tilstedeværende som mål å gjennomføre diplomeringsprøven? 

- Er deltakerne på samme kunnskaps og motivasjonsnivå? 
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Man må også sørge for å gjennomgå kursmaterialet med deltakerne. Har man siste utgave av lover 

og regler, samt tilgang på NRRs hjemmeside, så skal det i prinsippet være mulig å besvare 

samtlige oppgaver korrekt. Kontroller at hver deltaker har siste versjon av lovverket. 

 

Gjennomgå også rutiner for påmelding, som er beskrevet i dette dokumentet og 

påmeldingsblanketten for klubbene, og hvilke plikter det medfører, og hva oppdretter oppnår ved 

gjennomført diplomering. 

 

Avgiften på kr 600 kr per test settes inn på NRRs konto. Det er viktig at det tydelig fremgår hvem 

som gjør innbetalingen, og at det gjelder diplomering. Kvittering skal vedlegge søknad om 

diplomeringstest. 

 

Hver test er personlig og individuell. Testen sendes fra NRR kontoret til deltakerens 

hjemmeadresse. 

 

Vedrørende diplomeringsprøven. 

Det er tillatt å ha alt materiell tilgjengelig når man besvarer prøven. En viktig del av utdannelsen 

er å lære seg å bruke lovverkets ulike deler. 

Spørsmålene blir plukket tilfeldig ut fra spørsmålsbanken, slik at hver test blir unik. 

Del 1 

 10 spørsmål hvor kandidaten svarer kortfattet og så tydelig som mulig. Det kreves ikke 

noen form for tolkning av anvendte paragrafer. Kjente forkortelser (EMS-kode etc.) er 

tillatt. (Totalt 12 poeng) 

 

Del 2 

 Består av til sammen 50 spørsmål, 10 stykker der alternativet er rett eller galt og 40 

avkrysningsspørsmål med 3 alternativer. Det er kun ett alternativ som er rett. 

Hvis du vil forandre på dine svar, så stryk over det gale svaret og sett ring rundt det som 

svaret som gjelder. (Totalt 50 poeng) 

 

 

Svar på prøven sendes til NRRs kontor for retting. Dette vil normalt forgå en gang i måneden. 

Dato for retting vil bli offentliggjort på NRR.no. 

 

Når testen er gjennomført, rettet og godkjent vil du få tilsendt et diplom som inneholder navn, 

stamnavn, klubb og dato for godkjenning av testen. 

 

Disse opplysningene vil bli offentliggjort i førstkommende nummer av Aristokatt og på NRR s 

hjemmeside. 
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NRR har en svarfrist på testen, 40 dager fra utskrivelsesdato, hvis ikke denne overholdes må det 

søkes om å kunne avholde ny test og avgiften for deltagelse må betales på nytt.  

Om besvarelsen er for sent innkommet til NRRs kontor, må søker be om ny test, og ny innbetaling 

må utføres. Ved ikke godkjent test får søkeren skriftlig beskjed pr email om testresultatet.  

Dersom kandidat som ikke har bestått prøven ønsker å foreta en ny prøve, så må kandidaten betale 

inn diplomeringsavgiften på nytt. 

For hvert enkelt klubbmedlem som blir NRR-diplomert oppdretter, så får den klubb, hvor 

kandidaten har medlemskap ved påmeldingen, refundert kr 130,- av innbetalt avgift.  

Studiesirkel 

Her følger to varianter av forslag til studiesirkelopplegg. Dette er kun forslag, og NRR imøteser 

gjerne forslag fra dere. Henvend dere til NRRs kontor. Disse forslagene er basert på erfaringer i 

SVERAK. 

Alternativ 1. 

7 sammenkomster (diplomeringstesten gjennomføres på siste treff) – Hvert treff beregnes å 

omfatte cirka tre timers studietid. 

Sammenkomst 1. 

 Introduksjon og presentasjon 

Gjennomgang av grunnkravene for diplomering 

 Gjennomgang av kursmateriell 

 Studieplanen diskuteres og ut i fra det kan studiesirkelen legges opp etter hva man antar er 

mest hensiktsmessig. 

 Forbered til neste gang – Gjør deg kjent med NRRs hjemmeside. Les spesielt «Retningslinjer 

for standard kattehold». 

 

Sammenkomst 2. 

 

Diskuter det gjennomleste materialet. 

 

Forslag til diskusjonsspørsmål. 

 NRR oppdretterens ansvar ved levering av katt 

 ID-Merking 

 Hvilken informasjon bør gis til ny kattungekjøpere 

 Sykdom på katt – med fokus på hvordan man skal forholde seg til arvelige og/eller  

 Smittsomme sykdommer. 

 Gjennomgang av blanketter 

 Å bestille katt 

 Overlevering av katt og kjøpekontrakt 
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Les til neste gang: NRRs og FIFes Generelle lover. 

 

Sammenkomst 3 

 Diskuter det gjennomleste materialet. 

 

Forslag til diskusjonstemaer: 

 Hva er NRR? 

 Diskuter det organisasjonsmessige forholdet mellom FIFe og NRR. Hvordan er denne 

relasjonen? 

 Hvilke påvirkningsmuligheter har klubbene på vedtak i de forskjellige NRR tilsluttede 

organer, som f.eks. disiplinærvedtak, avlsrådsvedtak osv. 

 

Les til neste gang – FIFes og NRRs utstillingsregler, samt dommerreglement. Les også om 

katteutstillinger på NRRs hjemmeside. 

 

Sammenkomst 4 

 Diskuter gjennom det gjennomleste materialet. 

 

Forslag til diskusjonstemaer: 

 Hvorfor stille ut? 

 Hvordan skal utstillere, dommere, assistenter, funksjonærer og andre på utstillingen opptre? 

 Hvilke katter kan/kan ikke stille ut? Hvilke katter bør ikke stilles ut? 

 Gjennomgang av blanketter (påmeldingsskjema etc.) 

 

Les til neste gang: FIFes og NRRs Oppdrettsreglement, samt informasjon og fargetabeller som 

ligger på NRRs hjemmeside under avlsrådet. 

 

Sammenkomst 5 

- Diskuter det gjennomleste materialet. 

 

Forslag til diskusjonstemaer: 

 Hvilke katter kan/kan ikke brukes i avl 

 Formaliteter før parring 

 Gjennomgang av stamtavlerekvisisjonen 

 Regler for avlsgodkjenning 

 

Forberedelser til neste gang: Generell genetikk fra nrr.no, FIFes og NRRs oppdretts og 

registreringsreglement. 

 

Sammenkomst 6. 

 Diskuter det gjennomleste materialet. 

 

For å forelese om genetikk, så anbefaler vi klubben å innhente hjelp fra en som har kompetanse på 

genetikk, dersom klubben selv ikke har medlemmer som kan undervise i det. Ved ønske, så kan 

NRR gi anbefalinger om hvilke temaer det bør fokuseres på. 
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Sammenkomst 7. Diplomeringstest. 

 

 

 

Alternativ 2. 

 

2 sammenkomster (eksklusive diplomeringstest) – Hver sammenkomst beregnes å omfatte ca. åtte 

timers studietid. Temaene her blir det samme som under modell 1, men forskjellen er at 

undervisningsplanen blir mer intensiv. Dette krever at deltakerne har forberedt seg veldig godt i 

forkant. 

 

 

 

Diplomeringstesten kan ved begge modeller tas av den enkelte uten å følge undervisning, og den 

kan også utføres hjemmefra. Det er ikke noe krav til kandidatene om at de må følge kurstilbudet 

som klubben. 
 


