
KYNJAKETTIR, KATTARÆKTARFÉLAG ÍSLANDS 

PÖRUNARVOTTORÐ 

Vottorð þetta sendist til Kynjakatta, merkt skráningarstjóra. 
Kynjakettir, Kattaræktarfélag Íslands • Reykjabyggð 10, 270 Mosfellbæ. 

Útg: 2017.06 

Dagsetning pörunar Nr. 

Nafn fress 

Skráningarnúmer Fæðingardagur 

Eyrnar-/Örmerki EMS lykill 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Pnr. og bær 

Land 

Sími Netfang 

Nafn læðu 

Skráningarnúmer Fæðingardagur 

Eyrnar-/Örmerki EMS lykill 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Pnr. og bær 

Land 

Sími Netfang 

Fylgigögn með fyrsta pörunarvottorði fress: 

1.  Vottorð dýralæknis um að fressið beri ekki merki um að vera með
eða hafa verið með naflakviðslit

2.  Vottorð dýralæknis um að fressið hafi bæði eistu rétt staðset

Fylgigögn með fyrsta pörunarvottorði læðu: 

1. Vottorð dýralæknis um að læðan beri ekki merki um að vera með
eða hafa verið með naflakviðslit

Með öllum hvítum köttum (w) þarf að fylgja vottorð dýralæknis um að kötturinn hafi eðlilega heyrn 

Eigendur beggja katta votta hér með að ofangreindar upplýsingar eru réttar og sannar að viðlögðum drengskap. 

Staður og dagsetning Undirskrift eiganda fress 

Staður og dagsetning Undirskift eiganda læðu (ræktandi) 



KYNJAKETTIR, KATTARÆKTARFÉLAG ÍSLANDS 

ÆTTBÓKARUMSÓKN 

Umsókn þessi sendist til Kynjakatta, merkt skráningarstjóra. 
Kynjakettir, Kattaræktarfélag Íslands • Reykjabyggð 10, 270 Mosfellbæ. 

Útg: 2017.06 

Nr. 

Dagsetning pörunar Fæðingardagur Fjöldi kettlinga 

Skrá verður alla kettlinga í goti samtímis 
Ath. hámarkslengd á nafni eru 35 slög (bil og ræktunarnafn meðtalin) 

Ræktandi getur skráð eigendur kettlinga hér. Ef eigandi er ekki skráður telst ræktandi eigandi kettlings. 

1 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

2 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

3 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

4 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

Staður og dagsetning Undirskift ræktanda 

Framhald á næstu síðu. Ræktandi þarf að skrifa undir báðar síðurnar. 



KYNJAKETTIR, KATTARÆKTARFÉLAG ÍSLANDS 

ÆTTBÓKARUMSÓKN 

Umsókn þessi sendist til Kynjakatta, merkt skráningarstjóra. 
Kynjakettir, Kattaræktarfélag Íslands • Reykjabyggð 10, 270 Mosfellbæ. 

Útg: 2017.06 

Frh. 

Nr. 

5 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

6 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

7 Nafn Nr: 

Kyn EMS lykill RX/LO 

Eyrar/Örmerki Athugasemdir 

Eigandi Kennitala 

Heimilisfang 
Póstnúmer og bær 

Land 

Sími Netfang 

Nafn fress EMS lykill 

Skráningarnúmer Fæðingardagur 

Eigandi Kennitala 

Nafn læðu EMS lykill 

Skráningarnúmer Fæðingardagur 

Eigandi Kennitala 

Staður og dagsetning Undirskift ræktanda 

Verð fyrir hverja ættbók er samkvæmt auglýstri gjaldskrá félagsins. 
Ef kettlingara hafa náð 4 mánaða aldri þegar umsókn þessi er móttekin greiðist tvöfalt verð fyrir hverja ættbók. 

Reikningsnúmer Kynjakatta er 513-26-405550, og kennitala félagsins er 460490-1549. 
Greiðslukvittun skal fylgja umsókninni, einnig má senda rafræna greiðslukvittun á netfangið aettbok@kynjakettir.is. 

Eigendur beggja foreldra kettlinga sem sótt er um ættbækur fyrir þurfa að hafa greitt félagsgjald þess árs sem gotið fæðist. 
Með umsókn þessari skal senda pörunarvottorð, undirritað af eigendum beggja foreldra kettlinga. 
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