Norsk Marsvinklubb
Veiledning i poengbedømmelse av marsvin i pet-class.

Bakgrunn:
På årsmøtet i Sandefjord 8/2-2014 ble en fullstendig standard for bedømming
av marsvin i petclass innført som erstatning for tidligere retningslinjer. Samtidig
ble det bestemt at norske dommere skal bruke poeng når de dømmer denne
klassen i NMK.
Denne veiledningen har til hensikt å være et hjelpemiddel for petdommerne i
poengbedømming.
Standarden har disse bedømmelsespunktene og følgende poengvekting:
Kropp og sunnhet:

25 poeng

Temperament:

20 poeng

Pels og hud:

15 poeng

Øyne:

5 poeng

Ører:

10 poeng

Labber og klør:

10 poeng

Kondisjon/presentasjon: 15 poeng
Totalt:

100 poeng

Makspoeng er ment å beskrive det ideelle marsvinet på det aktuelle
bedømmelsespunktet. Dette er identisk med den poengvekting standarden gir.
Fradrag i poeng gjøres i hele og halve poeng, basert på feilens alvorlighetsgrad.
Poengfradraget skal samsvare med dommerens kommentar på det aktuelle
punktet. Dette fradraget vil normalt ligge i spennet 10-50 % ,deretter møter
man så grove feil at de regnes som diskvalifiserende.
Hvert bedømmelsespunkt skal vurderes for seg og poengsummen summeres til
slutt.
Fratrekkspennet på 10 % er ment veiledende, og poengsettingen kan variere
noe innenfor dette for å skille på dyrene man dømmer. På punkter som teller
mye har man større spillerom for variasjon enn punkter som vektes lavt i
standarden.
Det er viktig at poengsettingen speiler ordlyden i kommentarene som
dommeren gjør under hvert bedømmelsespunkt.
Eksempelvis vil kommentaren: «For lange klør» speile en grovere feil og dermed
større poengtrekk en «Noen klør er litt lange»
Positive kommentarer kan i viss grad tillates å redusere fratrekket fra
kommentarer om feil.
Riktig brukt vil total poengsum hos de beste dyrene som dømmes normalt ligge
på 92,5-89 poeng. Disse vil normalt være av championkvalitet, utvilsomt
kvalifisert til å motta cert. Det er også disse dyrene man forventer å finne BIS
plassert.
Den store hoveddelen av dyrene vil normalt ligge i spennet 88-84 poeng.
Det er viktig å merke seg at dommeren i en BIS-finale kan plassere annerledes
enn poengsummen vil tilsi fordi man også gjør en helhetsbedømming ut ifra
alder og lignende fordi dette i prinsippet er en ny vurdering.
Det er også viktig å merke seg at poengsettingen kan variere noe fra dommer til
dommer, uten at dette er unormalt.

Særdeles utmerket kvalitet: Ikke fratrekk
-Dette beskriver det perfekte marsvin på bedømmelsespunktet, absolutt feilfritt
og i høyeste grad positivt avvikende i forhold til normalen. Brukes tilnærmet
aldri.
Meget god kvalitet: 10 % fratrekk fra maksimalpoeng.
-Dette beskriver det feilfrie marsvin der ingen kommentarer om feil er gjort, og
marsvinet i meget høy grad lever opp til standarden på bedømmelsespunktet.
God kvalitet: 20 % fratrekk fra maksimal poeng.
-Dette beskriver et marsvin av god kvalitet på bedømmelsespunktet, i praktisk
betydning der en enkelt feil er påpekt i forhold til standarden.
Mindre god kvalitet: 30 % fratrekk fra maksimal poeng.
-Dette beskriver et marsvin med kommentar om flere små, eller en større feil i
forhold til standarden på dette bedømmelsespunktet.
Dårlig kvalitet: 40 % fratrekk fra maksimal poeng.
-Dette beskriver et marsvin som i liten grad representerer standarden på
bedømmelsespunktet. Med dette menes et flertall mindre avvik fra standarden
eller grove feil.
Svært dårlig kvalitet: 50 % fratrekk fra maksimalpoeng.
-Dette beskriver et marsvin som har feil/mangler i forhold til standarden som er
helt på grensen av diskvalifiserende. Mer enn 50 % trekk gjøres ikke på et
bedømmelsespunkt, det settes 0 poeng på bedømmelsespunktet og i kolonne
for summerte poeng, Dyret diskes dermed fra konkurransen. Dette benyttes
ved grove, diskvalifiserende feil som nevnt i standarden, eller der feilene samlet
gir så mye trekk at man kommer under minimumsgrensen for poeng på et
punkt. Sistnevnte kan være flere kommentarer om grove feil. Bedømmelsen kan
allikevel sluttføres der dette kan foregå uten at dyret påføres ulempe og
dommeren mener det har veiledningshensikt for utstilleren. Unntaket er
selvfølgelig der diskvalifikasjonen er begrunnet ut fra forhold som ville vært
avvisningsgrunn ved innsjekk.

Poengbedømmelsen kan med dette sammenfattes i en tabell som kan finnes
tilgjengelig for dommeren.
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