
Utstillingsreglement NTF’s rottefest 2012  

Hensikten med en kjælerotteutstilling er å bevisstgjøre rotteeiere på hva som er tegn på god helse, 

godt rottehold og gode kjælerotteegenskaper. 

Den som stiller ut eller deltar i utstillingen er pliktig til å kjenne til og følge reglementet og 

etterkomme anvisninger fra utstillingsansvarlige. 

Hvilke rotter kan vises? 

Rotter som vises skal i utgangspunktet være friske og være gode kjælerotter, men rotter med 

misdannelser og gamle skader som i liten grad går ut over rottas livskvalitet, kan stilles ut. Hvis rotten 

ellers er i god form kan man altså stille ut en rotte som er kastrert, har helede operasjonsarr,  med 

for eksempel et amputert ben/haletupp, manglende yttre øre, misdannede tær, blinde eller døve.  

Rotta skal i prinsippet ikke trekkes for skavanken. Det er imidlertid opp til dommer(e) og 

utstillingssekretær å avgjøre hva som går ut over rottas livskvalitet.  

Rotten skal komme fra et hjem hvor det ikke har vært utbrudd av farlige smittsomme sykdommer 

siste 8 uker, eller i tilfellet ektoparasitter (lus, midd, lopper) hvor dyrene er ferdig behandlet.  Hvis i 

tvil om hva som er farlige smittsomme sykdommer, kontakt NTF-styret. 

Rotter som vises må ha vært eid av eieren i minimum 14 dager. Dette er for at rotta skal ha hatt 

muligheten til å falle til ro hjemme hos eier, og for at vanlige smittsomme sykdommer skal ha tid til å 

bryte ut. 

Rotta må være minimum 8 uker gammel. 

Rotter som kan ha tegn på smittsomme sykdommer har ikke adgang til utstillingslokalene. Dersom 

tegnene oppdages i løpet av utstillingen skal den bortvises av dørkontrollen eller, i tvilstilfeller av  

dommer(e) og utstillingssekretær i fellesskap . 

Rotter med friske sår selv om de er små vil være mer utsatt for smitte enn rotter uten sår. For sin 

egen helses skyld skal de ikke stilles ut. 

Drektige rotter og hunrotter som har hatt kull for mindre enn 2 måneder siden skal ikke stilles ut. 

 

Hvordan melde på rotter 

Rotter kan forhåndspåmeldes til utstillingssekretær fram til en nærmere angitt tidsfrist. Dersom det 

gis anledning til å melde på rotter utstillingsdagen kan det bli satt et tak på hvor mange rotter som 

får bli med, slik at sent påmeldte rotter risikerer å ikke komme med.  

Det koster ingen ting å melde på en rotte, det innkreves et på forhånd angitt utstillingsgebyr. Dette 

for at det ikke skal koste en rotteeier noe å trekke en rotte som er blitt i dårlig form til 

utstillingsdagen. 

Påmelding må inneholde opplysninger om 

 Rottas navn (inkludert eventuelt oppdretternavn) 

 Rottas kjønn 



 Rottas alder (ca.) 

 Rottas pelstype (*glatthåret*rex, longhair*dobbeltrex, fuzz, naken) fordi forskjellige 

pelstyper vurderes forskjellig ut fra hva som er ”normal, sunn pels” på rotta 

 Eiers navn 

 Event. utstillers navn hvis utstiller er en annen enn eier. 

 

Utstillers rolle 

Utstiller er ansvarlig for å melde på rotter, betale ved registrering, følge reglementet og rette seg 

etter anvisninger fra utstillingsansvarlige og dommere. 

Rottene skal presenteres ved ustillingen i individuelle småbur (reisebur el. liknende) på nøytralt 

farget underlag med vannflaske og/eller en frukt/grønnsakbit som ikke misfarger underlaget. 

Rotter og bur skal være forsvarlig rene og ha negler som ikke skraper og stikker. 

 

Eierens rolle 

Enten utstillleren er eier eller ikke er eieren ansvarlig for å melde fra til NTF’s styre dersom det 

oppstår farlige smittsomme sykdommer i flokken innen 8 uker etter en utstilling. Lus-og middangrep 

som registreres innen 4 uker meldes også. 

 

Utstillingssekretærens rolle 

Utstillingssekretæren skal  sørge for at påmeldinger, resultater og dommer(e) føres i protokoll og at 

hver rotte gis et utstillingsnummer. Protokollen skal også inneholde begrunnelse for vinnerrottene i 

hver kategori, opplysninger om rotter som trekkes eller diskvalifiseres fra utstillingen og 

diskvalifiseringsgrunnlag, opplysninger om eventuelle klager og klageoppfølging. 

 

Utstillingssekretæren skal sørge for rosetter/diplomer/premier, og for at førstehjelpsutstyr for bitt er 

lett tilgjengelig ved dommerbordet/bordene. 

 

Utstillingssekretæren skal sørge for at dommeren(e) har fått skriftlig informasjon om reglementet og 

kriterier for bedømming i god tid før utstillingen, og for at begge deler er tilgjengelig i 

utstillingslokalet. 

Utstillingssekretæren skal sørge for at dommeren(e) har skjermet sitteplass ved et godt opplyst bord 

og at rottene blir brakt og hentet i sine respektive kasser. 

Utstillingssekretæren er ansvarlig for at vinnere blir kåret og premiert, for at eierene får helsedelen 

og konklusjonen av vurderingsskjemaet for rottene, og for å sende opplysninger om de tre beste 

rottene i hver kategori til Gnag.   

 

Utstillingssekretæren er, sammen med dommeren(e), ansvarlig for å diskvalifisere rotter fra 

utstillingen. 

 

Utstillingssekretæren skal sørge for at bedømmingsskjemaer blir makulert . 

 

 

 

 



Dommeren(es) rolle 

Dommeren(e) er ansvarlig(e) for å sette seg inn i utstillingsreglement og poengberegning og å følge 

dette etter beste evne. Dommeren(e) er, sammen med utstillingssekretær, ansvarlig for å 

diskvalifisere rotter fra utstillingen. Dommeren(e) er ansvarlig(e) for å overlevere 

utstillingsresultatene til utstillingssekretær. 

 

Hvis høyeste poengsum deles av to eller flere rotter i samme kategori skal dommeren(e) foreta en ny 

vurdering av rottene det gjelder for å kåre en entydig vinner. I seniorkategorien skal relativ helse i 

forhold til alder vektlegges, slik at av rotter med lik poengsum vinner den eldste hvis aldersforskjellen 

er mer enn 10%. 

 

Dommeren(e) er ansvarlig(e) for å være oppdatert på vaksinering mot stivkrampe.  

 

Diskvalifisering 

Rotter kan diskvalifiseres fra utstillingen pga. helse, biting eller høyt stressnivå, eller for at rotteeier 

ikke retter seg etter utstillingsreglementet. Diskvalifisering av rotter som har sluppet igjennom 

dørkontrollen vurderes av dommer(e) og utstillingssekretær i fellesskap. 

 

Bedømming 

Rottene bedømmes ut fra faste oppsatte kriterier for helse, stell, håndterbarhet og 

kjælerotteegenskaper.  Resultatene reflekterer rottas form og oppførsel der og da, med den/de 

spesielle dommeren(e).  Poengsummene er offentlige. For vinnerene innenfor de forskjellige 

kategoriene er hele begrunnelsen offentlig. 

 

Klager 

Tilbakemeldinger er velkomne, men klager med ønsker om å få omgjort poengsummer etc. vil ikke bli 

behandlet. 

 

NTF-styrets rolle 

NTF-styret er ansvarlig for mottak av tilbakemeldinger. 

 

NTF-styret har ansvar for å bestemme smitteverntiltakene ved utstillingen, og for å følge opp 

meldinger om mulig smitte via utstillingen. 

 

NTF-styret har ansvar for å gi tilbakemelding til dommerene dersom de mener bedømmingen ikke er 

forenlig med foreningens formål og skal premiere god helse, godt rottehold og gode 

kjælerotteegenskaper. 

 

NTF-styret er ansvarlige for oppbevaring av protokoll og publisering av resultater via Gnag. 


