
Vi jobber for gode vilkår for sibirkatten, 
katteeiere og det å ha katt gjennom å: 

• vekke og fremme interessen for sibirkatt
• jobbe for sunn og målrettet avl av sibirkatt

• informere og gi kunnskap om kattehold
• jobbe for en bred avlsbase

• jobbe for et internasjonalt samarbeid med 
andre raseklubber for sibirkatt

Besøk vår hjemmeside www.sibirkattensvenner.no

Sibirkattens Venner (SiV) er en rasering for sibirkatt 
hvor alle som har interesse for sibirkatt kan bli medlem.

Historie 

Historien sier at russiske emigranter tok med seg 
katter til Sibir på 1600 tallet. Disse skal ha blandet 
seg med lokale villkatter. Etter hvert vokste det frem 
en robust og flott katterase, formet av det harde 
klimaet og loven om den sterkestes rett. Sibirkatten 
ble etter hvert temmet og i 1987 ble den for første 
gang avlet frem i oppdrett. Rasen spredte seg raskt 
vestover da Jernteppet falt, og i 1991 ble rasen 
godkjent av den internasjonale organisasjonen WCF.   

Kontakt:

SiV styret: sibirkattensvenner@gmail.com 

Klubbens testhjemformidling: 
testhjem@gmail.com.

Hjemmeside: www.sibirkattensvenner.no

Sibirkattens egenskaper 

Ved å eie en Sibirkatt får du en katt med 
personlighet. Den er kjent for sitt gode lynne 
og inntagende personlighet. Det er en rolig katt 
med et temperament som kan beskrives som 
selvsikkert, behersket og velbalansert.
Sibirkatten er også kjent for å være veldig trofast. 
Mange katter er spesielt lojale mot sine eiere, og 
de kan være veldig territoriale på den måten at 
de holder seg på “sitt” område. Sibirkatten er en 
katt som passer til de fleste familier, om man bor 
alene eller i en stor familie. 



Rasestandard for 
sibirkatten

Generelt
Medium til stor i størrelse, 
hunnkatten er ofte mindre enn 
hannkatten.

Hode
Form: litt lengre enn bredt, mykt 
avrundet, massiv
Panne: bred, lett avrundet
Kinn: velutviklet kinnbein
Nese: medium lang, bred, svak 
fordypning men uten stopp skal ses 
i profil
Hake: svakt vikende, i profil lages en 
kurve fra den øvre linjen av nesa

Ører
Form: medium størrelse, god åpning 
ved basen, tuppene er avrundet, 
velutviklede hår inni ørene og med 
tufser på toppen.
Plassering: god bredde imellom, 
heller svakt fremover.

Øyne
Form: store, lett ovalformet, en smule 
skrå, god bredde mellom øynene. 
Alle farger er tillatt, uavhengig av 
pelsfarge. Klar farge er å foretrekke.

Kropp
Sterke muskler og ben, kraftig nakke, 
bredt bryst, kropp i proporsjon til å 
lage et rektangulært uttrykk.

Ben
Medium høy, skal forme en rektangel 
med kroppen, sterk
Poter: store, runde, masse tufser 
mellom tærne

Hale
Av medium lengde, tykk, avrundet 
tupp. Dekket på alle sider med tett, 
tykk pels uten at noe av pelsen 
trekker nedover.

Pels
Struktur: halvlang, velutviklet, 
veldig tett, underpelsen skal ikke 
ligge flat, overpelsen skal være 
vannavstøtende, svakt stri å kjenne 
på. Sommerpels er betydelig kortere 
enn vinterpels. Vinterpelsen viser 
en velutviklet krage, full fylde og 
”knebukser”.
Farge: alle fargevarianter er tillatt, 
inkludert alle fargevarianter med 
hvitt; unntatt maskede mønster, 
sjokolade og lilla, kardemomme 
og fawn. 

Mange synes det er vanskelig å se 
forskjell på skogkattrasene sibirkatt (sib), 
norsk skogkatt (nfo) og maine coon (mco). 
Alle disse rasene er robuste naturraser 
med kraftig benstamme og halvlang pels. 
Likevel er det visse vesentlige ting som 
skiller. Hodet: Der sib gir et rundt, mykt 
inntrykk i ansiktet, gir mco et mer markert 
firkantet inntrykk og nfo et mer markert 

trekantet inntrykk. 
Pels: mco har myk 
og silky pels, mens 
nfo og sib har pels 
med mye underull og 
strie vann-avstøtende 
overhår. Størrelse: 
mco og nfo er store 
raser, sib er medium 
til stor. 

Testhjem med allergivennlige katter
 
Sibirkatten er kjent for å være allergivennlig. Det 
har vist seg at ca 50% av allergikere kan tåle 
sibirkattene. Det er viktig å være klar over at ikke 
alle katteallergikere tåler sibirkatter, og det er 
derfor nødvendig at allergikere som ønsker seg en 
katt får testet ut dette.

Sibirkattens Venner tilbyr testhjem rundt 
omkring i landet. Dette er et viktig tilbud fra klubben sin side, og det 
er klubbens medlemmer som stiller sine hjem og katter til disposisjon. 
På www.sibirkattensvenner.no finnes mer informasjon om sibirkattens 
allergivennlighet og testhjem.Testbesøk avtales via klubbens 
testhjemformidling på epostadressen testhjem@gmail.com.
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