Kattförbundet SVERAK

Parningsavtal

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås

FIFes regler säger bland annat att…
…överenskommelse som görs i
samband med parning vara skriftlig

Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Läs viktig information på SVERAKs hemsida och i FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
Viktigt att tänka på
Katterna ska vara kloklippta, rena, vaccinerade och friska Hon-/hankattägare äger rätt att avvisa hane/hona som ej
uppfyller dessa krav.

För att kattkull ska registreras inom SVERAK gäller att följande intyg insänds till SVERAKs
stambokföring senast i samband vid registrering – detta gäller oavsett inom vilket förbund
hankatten är registrerad

Det är uppfödarens (honkattägarens) ansvar att bland annat:



kontrollera att hankatten – intyg och stamtavla - medger registrering av
avkomman i SVERAK



honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod



honkatt inte paras av en annan hane inom tre veckor från den tidigare
parningen



Navelbråcksfrihetsintyg för både han- och honkatt



Intyg om att hankatten har normal testikelstatus (hankattens ska vara minst sex månader
gammal när intyget utfärdas)





Intyg att katten är ID-märkt



Om hankatten är registrerad i annat förbund än SVERAK ska kopia av hankattens stamtavla
insändas till SVERAK, gärna i god tid och innan avkomman ska stambokföras.

Hörselintyg - om katten är vit (EMS-kod w)
Intyg enlig gällande hälsoprogram inom SVERAK och FIFe

Hankatten/ägare
Kattens namn

Reg.nr

Ras och färg (EMS-kod)

ID-nr

Tidigare använd i avel inom SVERAK

Ja
Hankattägarens namn

Nej

Medlem i kattklubben

Gatuadress

Postnr och postadress

Tel.nr

Mobilnr

SVERAK-diplomerad
uppfödare

E-postadress

Ja

Nej

Honkatten/ägare
Kattens namn

Reg.nr

Ras och färg (EMS-kod)

ID-nr

Tidigare använd i avel inom SVERAK

Ja
Honkattägarens (tillika uppfödarens) namn

Nej

Medlem i kattklubben

Gatuadress

Postnr och postadress

Tel.nr

Mobilnr

SVERAK-diplomerad
uppfödare

E-postadress

Ja

Nej

Plats och tid för parning
Under vilken tidsperiod

Hos honan

Lämnad datum

Hämtad datum

Hos hanen

Avgifter och andra överenskommelser
Grundavgift

Valuta

Avgift per kattunge

Valuta

När ska avgiften betalas

Hur gammal ska kullen vara

Annat sätt att erlägga parningsavgift
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När ska hankattägaren överlämna påskriven registreringsanmälan

Omparning
Om honan ej blir dräktig trots omparning;
är parningsavgift förverkad

Kan omparning utnyttjas på annan hona?

Nej

Nej

Ja

Omparning: När

Hur många gånger

Ja

Underskrifter
Med detta avtal, av vilket hankatts- och honkattägare erhållit var sitt exemplar, förklarar sig bägge parter nöjda.
Ort

Datum

Hankattägarens underskrift

Honkattägarens underskrift

Tidsgräns för omparning

