Kattförbundet SVERAK

Ansökan om införande av
JW, DSM, DVM eller DM

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås
Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Läs viktig information - före ansökan om titel - på SVERAKs hemsida och i FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring
JW - Junior Winner
 Fullt godkänd ras i klass 11
och/eller 12
 5 x BIS på internationella FIFeutställningar
DSM - Distinguished Show Merit
 Klass 1-10 eller klass 14
 10 x BIS eller BOS på
internationella FIFe-utställningar
 Kvalificeringsperiod: minst 2 år
och 1 dag mellan den första BIS
eller BOS och den tionde.

För utförliga regler hänvisas till FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och
stambokföring.

DVM - Distinguished Variety
Merit
 Fullt godkänd eller preliminärt
godkänd ras i klass 1-12
 10 x BIV på nationella eller
internationella FIFe-utställningar
 Kvalificeringsperiod: minst 2 år
och 1 dag mellan den första BIV
och den tionde.

För JW, DSM, DVM och DM gäller:

DM - Distinguished Merit
 Han- eller honkatt med
avkommor med FIFe-titel IC/IP
eller högre eller DM, JW eller
DSM
Hankatt: minst 10 avkommor
Honkatt: minst 5 avkommor



Titlarna JW, DM, DSM och DVM placeras efter kattens fullständiga namn.



Vid ansökan om införande av titlarna DM, JW eller DVM ska kopior av gällande
antal bedömningssedlar bifogas ansökan som sänds till SVERAKs
stambokföring. Detta för att styrka att/hur titeln uppnåtts.



För titeln DM gäller kopior av bedömningssedlar som visar att ett minimiantal
avkommor blivit IC/IP eller högre. För avkomma registrerad hos annan FIFemedlem, ska kopia av det förbundets officiella stamtavla för katten bifogas.
Kattens namn samt titel ska vara påskrivet av utställningssekretariatet.



Titeln införs i SVERAKs stambok utan kostnad. Vill kattens ägare att beställa en
ny stamtavla, med kattens nya titel införd, sänds den gamla stamtavlan in till
Kattförbundet SVERAK. Avgift för ny stamtavla, med påförd titel, inbetalas till
SVERAKs bg 630-2962 (för aktuella avgifter hänvisas till www.sverak.se eller
tidningen Våra Katter). Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas ansökan.
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