Norsk Marsvinklubb
Standard for rasemarsvin
Bakgrunn for dokumentet.
Dette dokumentet er i oversatt fra Svenska Marsvindforeningens (SMF) standard for marsvin etter
tillatelsen fra SMF. Det er gjort noen mindre justeringer og tillegg basert på utstillingsregler og
kutyme i NMK, samt vedtak gjort av NMKs årsmøte de senere år.
Dette er den standard som har vært fulgt i Norge gjennom en årrekke. Det har derfor blitt sedvane at
denne standarden gjelder også for Norsk Marsvinklubb
Enkelte raser, farger og tegninger har en noe annen standard i Norge enn i Sverige, dette er tatt i
betrakting under arbeidet med oversettelsen.
Raseklasser på utstillinger er i hovedsak delt inn i 3 kategorier: Korthår, strihår og langhår, i tillegg
kommer klipt langhår, ustandardisert og guidestandard som har sine egne finaler. På bakgrunn av
dette er også standardene sortert i tilsvarende orden.
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Generell fargebeskrivelse
Følgende farger er standardisert og anerkjent i self- og de fleste nonselfvarianter. Strihår og langhår
dømmes ikke basert på farge. Fargebeskrivelser brukes likevel om disse rasene for å beskrive dyret,
men det gis ikke poeng for farge, ei heller ser dommeren etter feil på fargens jevnhet eller dybde
hos disse rasene.
Felles for fargeavlede varianter, herunder samtlige korthår, er vanlige og diskvalifiserende feil.
Vanlige feil: Lys underfarge, feil nyanse, lysere mage og/eller føtter, flammethet, hårstrå i
avvikende farger, samt sotning hos de lyse fargene
Diskvalifiserende feil: Feil øyenfarge, klør i avvikende farge, samt flekker i avvikende pelsfarge
større enn 0,5cm diameter.
Black
Fargen skal være dypt sort. Sort som kull. Hvert enkelt strå skal være samme dype farge fra rot til
spiss. Ører og tredeputer skal være helt sorte. Øynene er mørke.
Grey
Fargen skal være mørk skifergrå, som fargen på bly i en blyant. Fargen skal ikke ha varme nyanser
overhodet, men være helt kald. Hvert pelsstrå skal ha samme kalde farge helt inn til huden. Ører og
tredeputer skal være mørk grå. Øynene er mørk rubinrøde.
Lilac
Fargen skal være lys duegrå, helt uten brune nyanser. Samme kalde grå fargen skal følge hvert
pelsstrå inn til huden. Ører og tredeputer er lys grå, kan fremstå lett rosa. Øynene er røde.
Chocolate
Fargen er dyp, mørk og varm sjokoladebrun. Den får ikke ha gråbrune eller sorte partier, og fargen
skal være jevn helt inn til huden. Ører og tredeputer skal ha dyp sjokoladebrun farge. Ørene er
mørke, rubinskjær er vanlig.
Beige
Fargen er lys brunbeige, som varm sand. Fargen skal gå helt inn til huden, uten grå eller kalde
partier. Ører og tredeputer er lys beige mot rosa. Øynene er røde.
Red
Fargen skal være mørk, dyp rød. Fargen kan sammenlignes med fargen til en Irsk setter. Fargen
følger pelsstråene fra tipp til rot. Huden på ører og tredeputer er dyp rød mot sort. Rød er en dypere
farge enn golden, og skal være tydelig mørkere . Øynene er mørke eller rubinfargede.
Golden
Fargen skal være en medium dyp, varm, gyllen farge. Den får ikke gult skjær, eller gå over mot
grått. Fargen følger hårstråene fra tupp til bunn. Ører og tredeputer er gylne med lett rosa skjær. På
DE Golden tillates svakt pigmenterte kanter på ørene.
Golden skilles i PE Golden = Røde øyne, og DE Golden = Mørke eller rubin fargede øyne
Buff
Fargen skal være mettet gulbrun og matt. Dette uten å gå over i beige. Fargen følger hårstråene helt
ned til huden. Ører og tredeputer er buff mot rosa. Lett soting på ører tillates. Øynene er mørke eller
mørk rubinfargede.

Saffron
Fargen skal være klar gul som safrankrydder, med lett helling mot sitrongul. Fargen følger
pelsstråene fra rot til tipp. Ører og tredeputer skal være saffron mot rosa. Øynene er røde.
Cream
Fargen skal være som en lys vaniljekrem, men en blek matt tone. Fargen skal følge pelsstråene fra
tippen og helt inn til huden. Fargen får ikke helle mot gul eller oransje. Ører og tredeputer skal være
cream mot rosa.
Lemon
Fargen skal være som lys vaniljekrem, noe gullig nyanse godtas, men den får ikke gå mot oransje.
Fargen skal følge pelsstråene fra tipp til rot. Ører og tredeputer skal være cream mot rosa. Øynene
skal være røde.
White
Fargen skal være kritthvit, uten nyanser av grått eller gult. Ører og tredeputer skal være rosa.
White deles i DE White = Mørke eller rubinfargede øyne, samt PE White = røde øyne

Agouti og argenté
Hvert pelsstrå hos en agouti består av 3 deler, en base en tickning og en tipp. Base og tipp har alltid
samme farge og denne er hentet fra den mørke skala – Sort eller sjokolade, samt de blekede
variantene av disse – Grey, lilac og beige.
Tickningsfargen er alltid hentet fra den lyse skala – Golden, buff, cream eller hvitt.
Partiet med basefarge er relativt langt sammenlignet med tickning og tipp. Tippfargen mangler
under magen, noe som skaper et lyst magebånd.
Agouti er, som selffargene, både en egen variant av en rase, men også en beskrivelse av fargen hos
raser som ikke fargeavles. Det samme gjelder Argenté, som genetisk er agouti med røde eller
rubinrøde øyne.
Goldenagouti
Buffagouti
Lemonagouti
Silveragouti
Orangeagouti
Saffronagouti
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Grey Goldenargenté
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Lilac
Beige
Beige
Beige
Beige
Grey
Grey
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Buff
Cream
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Golden
Buff
Cream
White

Øyenfarge
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Mørk
Mørk
Mørk
Mørk
Mørk
Mørk
Mørk

Golden
Buff
Cream
White
Golden
Buff
Cream
White
Golden
Buff
Cream
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Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rød
Rubin
Rubin
Rubin
Rubin

Tegningsvarianter
Agouti og Argenté
Farge: Alle standardiserte varianter av Agouti og argenté tillates på utstilling. Oversikt over disse
finnes over. Fargene skal være av god kvalitet og leve opp til fargebeskrivelsen under generelle
fargebeskrivelser. Fargen skal være jevn over hele dyret, og gå helt inn til huden.
Vanlige feil: Feil nyanse, flammethet, Soting av ører, tredeputer eller kropp på de lyse variantene,
lys underfarge, lys mage og/eller føtter, enkeltstående hårstrå i avvikende farge.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør eller
feil øyenfarge.
Tegning: Hele kroppen, med unntak av magen skal ha jevn farge uten nyanseforskjeller og lik
mengde tickning. Magebåndet skal være smalt og klart avgrenset fra kroppens farge. Føttene skal ha
samme farge og sjattering som kropp og ører.
Vanlige feil: Øyenringer, brystet lysere i sjattering, Scharlettsnører (tørkleknute) under haken, føtter
i sterkt avvikende farge, ujevn sjattering, brett og/eller diffust magebånd.
Diskvalifiserende feil: Manglende magebånd, manglende tickning og/eller tipper

Solidagouti og Solidargenté
Farge: Alle standardiserte fargevarianter av Agouti og argenté tillates på utstilling. Oversikt over
disse finnes over. Fargene skal være av god kvalitet og leve opp til fargebeskrivelsen under
generelle fargebeskrivelser. Fargen skal være jevn over hele dyret, og gå helt inn til huden.
Vanlige feil: Feil nyanse, ujevn farge, flammethet, sotede ører og/eller føtter hos de lyse variantene,
lys underfarge, lys mage og/eller føtter, enkeltstrå i avvikende pelsfarge.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør eller
feil øyenfarge.
Tegning: Hele kroppen skal være jevnt farget, og med lik mengde tickning.
Vanlige feil: mørke eller lyse øyenringer, scharlettsnøre (tørkleknute) under haken, antydning til
magebånd, manglende tickning på føttene, ujevn tickning på kroppen.
Diskvalifiserende feil: Tydelig magebånd, manglende tickning.

Trefargede
Farge: Alle standardiserte farger tillates, se oversikten over generell fargebeskrivelse. I de tilfeller
der fargene Red, Black og White er representert kalles fargen Tortoiseshell and White – ofte
forkortet Tort and White eller TSW.
Vanlige feil: Feil fargenyanse, flammethet, soting på ører og/tredeputer på de lyse variantene, lys
underfarge, lys mage og eller føtter, enkeltstrå i avvikende farge.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feil øyenfarge.
Tegning: Under dette punktet bedømmes både feltenes renhet og fordeling på lik linje med linjer og
ruteplassering. Linjene skal være rette og uten avbrudd. En midtlinje deler dyret både over og under.
Minst to vinkelrette linjer går fra midtlinjen og deler hver av dyrets sider i minimum 3 fargefelt.
Disse fargefeltene skal være av jevn størrelse og klart avgrensede. Hvert felt får kun bestå av en
enkelt farge. To felt av samme farge får ikke ligge inntil hverandre, og alle dyrets 3 farger skal være
representert på hver side. Bles tillates, men det er ikke ønskelig.
Vanlige feil: Ujevne grenser mellom fargene, Mangler en av 3 farger på en side, bånd – dvs en
farge krysser midtlinjen, eller belte – en farge går hele veien rundt kroppen, enkelthår i avvikende
farge i noen av feltene.
Diskvalifiserende feil: Total mangel på linjer.

Tofargede
Farge: Alle standardiserte farger tillates, se oversikten over generell fargebeskrivelse. I de tilfeller
der fargene Red og Black er representert kalles fargen Tortoiseshell – ofte forkortet Tort eller TS
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Under dette punktet bedømmes både feltenes renhet og fordeling på lik linje med linjer og
ruteplassering. Linjene skal være rette og uten avbrudd. En midtlinje deler dyret både over og under.
Mint en vinkelrett linje går fra midtlinjen og deler hver av dyrets sider i minimum 2 fargefelt. Disse
fargefeltene skal være av jevn størrelse og klart avgrensede. Hvert felt får kun bestå av en enkelt
farge. To felt av samme farge får ikke ligge inntil hverandre, og begge farger skal være representert
på hver side. Bles tillates, men det er ikke ønskelig.
Vanlige feil: Ujevne grenser mellom fargene, Mangler en av 2 farger på en side, bånd – dvs en
farge krysser midtlinjen, eller belte – en farge går hele veien rundt kroppen, enkelthår i avvikende
farge i noen av feltene.
Diskvalifiserende feil: Totalt mangel på linjer.

Dalmatiner
Farge: Alle standardiserte farger tillates, se oversikten over generell fargebeskrivelse.
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Hodet skal være i tegningsfargen med et jevnt avgrenset bles. Dette skal ha sitt utspring
ved neseborene og følge neseryggen til et tydelig avgrenset punkt mellom ørene. Kroppen skal være
hvit med tydelig avgrensede prikker i tegningsfargen. Prikkene skal være klare og tydelige. Det skal
være mange av dem, og de skal være jevnt fordelt over hele kroppen, inkludert magen. Føttene skal
være ensfarget i tegningsfargen.
Vanlige feil: Dårlig avgrensning av fargen rundt hodet, skjevt bles, for lite eller for stort bles. For
få, utydelige eller sammenvokste prikker. Roaning, hvit mage.
Diskvalifiserende feil: Manglende bles eller prikker. Manglende farge på tær eller føtter.

Roan
Farge: Alle standardiserte farger tillates i tillegg til Brindle, se oversikten over generell
fargebeskrivelse.
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Hodet, føtter og ører skal være jevnt farget i tegningsfargen. Kroppen er farget i
tegningsfargen med hvite hår iblandet jevnt over helt kroppen.
Vanlige feil: Enkeltstående hvite pelsstrå i de ensfargede partiene, Dårlig avgrensning mellom hode
og kroppens tegning, ujevn fordeling av hvite hår på kroppen, ensfargede flekker.
Diskvalifiserende feil: Bles og hvite føtter/tær.

Brindle
Farge: Alle standardiserte farger godkjennes med unntak av white. Se generell fargebeskrivelse
over ensfargede.
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Fargene skal være jevnt fordelt og blandet over hele kroppen, det skal finnes like mye av
hver farge.
Vanlige feil: Dårlig blanding av fargene, og små ensfargede flekker.
Diskvalifiserende feil: Store ensfargede felt, Hvite hår.

Himalaya
Farge: Grunnfargen er hvit, tegningsfargen er Black, Chocolate, lilac eller beige. Se generell
fargebeskrivelse for ensfargede. Hos sjokoladevarianten tillates rosa/sjokolade tredeputer. Øynene

er røde.
Vanlige feil: Ører i samme farge som kroppen, dårlig intensitet i tegningsfargen.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør.
Tegning: Nesetegningen (smutten) - Skal være oval. Den skal dekke nese og overleppe, og strekke
seg opp til mellom øynene.
Ørene - skal være farget i tegningsfargen helt inn til ørefestet.
Føttene - skal være i tegningsfargen, og denne skal strekke seg så langt opp på bena som mulig,
men ikke opp på kroppen
Vanlige feil: For store eller for små tegningsfelter, lyse enkelthår i tegningsfeltene. Diffuse
avgrensninger av tegningsfeltene. Noe manglende tegning godtas i juniorklassene, ettersom
himalayaen ikke er ferdig tegnet før tidligst ved 5 måneders alder.
Diskvalifiserende feil: Manglende tegning noe sted.

Dutch
Farge: Alle standardiserte farger er godkjente samt tegningene Tan, Otter, Harlequin og Brindle. Se
generell fargebeskrivelse samt beskrivelse for tegningsvariantene.
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Kindtegningen skal være så rund som mulig. Den skal strekke seg frem mot nesen, men
helt uten å berøre neseborene. Kindtegningen skal ikke gå sammen i nakken. Ørene skal være i
tegningsfargen.
Bakparten - skal være i tegningsfargen, og fremparten skal være hvit. Det skal være en jevn linje
rundt kroppen som deler frem og bakpart ved midjen.
Sokker - Fremre halvdel av bakføttene skal være hvite, som om dyret hadde på sokker. Dette hvite
feltet får ikke gå høyere opp enn hasen.
Vanlige feil: Asymmetrisk tegning, flekkete ører, over eller undertegnet.
Diskvalifiserende feil: Mangler en eller flere deler av tegningen.

Tan, Otter og Fox
Farge: Tan, otter og fox er godkjent i Black, Grey, Lilac, Chocolate og Beige. Se generell
fargebeskrivelse for ensfargede. Tegningsfargen skal være som følger;
Tan: Red eller Golden tegning
Otter: Buff/saffron eller Cream/lemon tegning
Fox: Hvit tegning
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning
Øyenringer – jevne og tydelige øyenringer som omkranser hele øyet.
Øreklokker – Pelsen rett i fremkant av ørets feste skal være i tegningsfargen. Noe som danner en
markant strek mot øret.
Schalettsnører (tørkleknute) – En tydelig markering under haken i tegningsfargen.
Stikkelhår – Det skal finnes tydelige stikkelhår langs dyrets sider. Disse skal finnes fra haken, under

brystet og langs hele dyrets side. De skal minimum finnes på 1/3 av dyrest høyde, men ikke høyere
enn ½ dyrets høyde. Stikkelhårene skal være tofarget ,med dyrets hovedfarge i bunnen og
tegningsfarge i tuppen. I området for stikkelhår er det ikke ett karv at dyret er trimmet, altså tillates
lange hår i dette området.
Føtter – Innsiden av ben og føtter skal være i tegningsfargen.
Magebånd – Dyret skal ha ett bredt, klart avgrenset magebånd i tegningsfargen
Vanlige feil: Svak, ujevn tegning, brudd i tegningen, diffuse tegningsgrenser.
Diskvalifiserende feil: Manglende tegningsdel.

Magpie/Harlequin
Farge: Fargen White i kombinasjon med Black, Grey, Lilac, Chocolate eller Beige kalles Magpie,
Fargen Cream i kombinasjon med Black, Grey, Lilac, Chocolate eller Beige kalles Harlequin. Se
generell fargebeskrivelse, ensfarget.
Vanlige feil: Feil nyanse. Hårstrå i avvikende farge, flammethet og/eller soting av ører og/eller
tredeputer hos de lyse variantene. Lys underfarge, lys mage og/eller føtter.
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feilfargede klør, feil
øyenfarge
Tegning: Under dett punktet bedømmes både feltenes renhet og fordeling på lik linje med linjer og
ruteplassering. Linjene skal være rette og uten avbrudd. En midtlinje deler dyret både over og under.
Minst to vinkelrette linjer går fra midtlinjen og deler hver av dyrets sider i minimum 3 fargefelt.
Disse fargefeltene skal være av jevn størrelse og klart avgrensede. Hvert felt skal bestå av en av
dyrets to farger, eller en jevnblanding av disse to. To felt av samme farge, eller to mixede felt, får
ikke ligge inntil hverandre, og alle varianter av fargefelt skal være representert på hver side. Bles
tillates, men det er ikke ønskelig.
Vanlige feil: Ujevne grenser mellom fargene, Mangler en av 3 farger på en side, bånd – dvs en
farge krysser midtlinjen, eller belte – en farge går hele veien rundt kroppen, enkelthår i avvikende
farge i noen av feltene, samt ujevnhet i de miksede felter.
Diskvalifiserende feil: Totalt mangel på linjer, samt mangel på et av de påkrevde felt.

Rasestandardene
Korthår
I Norsk Marsvinklubb finnes 5 hovedvarianter av korthår; Self, Nonself, Crested, satin og Satin
Crested. Crested deles igjen i Engelsk crested, Amerikansk Crested og Tegnet Crested.
Disse rasene har alle samme type hårlag. De skal ha glatt, kort og glansfull pels uten virvler på
kroppen. I tillegg har rasene det til felles at de dømmes i stor grad basert på farge og tegning. For å
kunne stilles ut i raseklasse, må et kortårsdyr være av en av de godkjente fargene og
tegningsvariantene.

SELF
En self er et ensfarget, korthåret marsvin uten virvler som finnes i fler forskjellige godkjente farger,
se generell fargebeskrivelse.
En self skal gi et rent estetisk uttrykk båre i kropp og farge. Alt som oppfattes som forstyrrende for
helheten, slik som flammete og ujevn farge, avvikende kroppsform eller kantete profil, er å anse
som feil og avvik fra standard.
Kroppsform og hode
25 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.

Fargens nyanse
15 poeng
Alle standardiserte farger tillates. Se Generell fargebeskrivelse for detaljer i forhold til nyanser.
Vanlige feil: Feil nyanse, enkeltstrå i avvikende farge, skjolder, soting av ører og/eller føtter på de
lyse variantene,
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feil øyenfarge,
feilfargede klør.
Fargens jevnhet
15 poeng
Fargen skal være jevn over hele dyret, samt fra rot til tupp på hvert enkelt hårstrå.
Vanlige feil: Lys underfarge, lys mage og/eller føtter, flammethet.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

Self Pink-Eyed White (PEW)
Ettersom PEW ikke har de samme utfordringene som de fargede selfrasene med tanke på fargens
jevnhet og nyanse, fordeles poengene etter en annen skala enn for de øvrige rasene. Ved missfarging
av pelsen eller gullig skjær gis det trekk under punkter Kondisjon/presentasjon.
PEW dømmes i samme rase som øvrige Self.
Kroppsform og hode
30 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proposjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
15 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
15 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
20 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Kondisjon/presentasjon
20 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum
100 poeng

NONSELF
En Nonself er et korthåret marsvin med glatt og myk pels uten virvler. Det finnes 11 godkjente
tegningsvarianter: Himalaya, Roan, Dalmantiner, Dutch, Tofarget, Trefarget, magpie, harlequin,
Brindle, Tan/otter/fox, Agouti/argenté. Tegningsvariantene er annerkjent i de fleste godkjente
farger. Se generell fargebeskrivelse og tegningsbeskrivelse.
Når en Nonself bedømmes, legges det størst vekt på nettopp tegningens renhet og klarhet i farge
som enkeltstående bedømningspunkter. Tegningen skal være tydelig avgrenset og ha rene linjer. I
tillegg skal dyret leve opp til de øvrige punktene i standarden for å kunne kalles en god representant
for rasen.
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
10 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Tegning
Se under tegningsvarianter for beskrivelse av hver enkelt tegning.

30 poeng

Farge
15 poeng
Fargen skal leve opp til den godkjente fargebeskrivelsen på best mulig måte. Se generell
fargebeskrivelse.
Kondisjon/presentasjon

10 poeng

Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

CRESTED
Det skilles mellom to raser innenfor crested – Engelsk crested og Amerikansk crested. Amerikansk
Crested har kunn en farge på kroppen, og en kontrastfarge i cresten. Mest vanlig er hvit crest, men
også andre varianter godtas.
Engelsk Crested favner om samtlige ensfargede og tegnede varianter med crest. Disse bedømmes
etter forskjellig poengskala avhengig at om de er ensfarget, PEW eller tegnet, og dømmes i
forskjellige klasser for BIR/BIR-R.
Hos samtlige regnes cresten som rasens viktigste kjennetegn. Denne sammen med farge/tegning
skal være av god kvalitet for at individet kan kalles en god representant for sin rase.

ENGELSK CRESTED – ENSFARGET
Kroppsform og hode
20 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Fargens nyanse
10 poeng
Alle standardiserte farger tillates. Se Generell fargebeskrivelse for detaljer i forhold til nyanser.
Vanlige feil: Feil nyanse, enkeltstrå i avvikende farge, skjolder, soting av ører og/eller føtter på de
lyse variantene,
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feil øyenfarge,
feilfargede klør.

Fargens jevnhet
10 poeng
Fargen skal være jevn over hele dyret, samt fra rot til tipp på hvert enkelt hårstrå.
Vanlige feil: Lys underfarge, lys mage og/eller føtter, flammethet.
Crest
15 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes.
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

ENGELSK CRESTED – PINK EYED WHITE (PEW)
Følgende poengfordeling gjelder kun for ensfargede rødøyde marsvin med crest.
Kroppsform og hode
25 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
15 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
15 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet

15 poeng

Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet uelastisk, Bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Crest
15 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra ett nåefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
15 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

ENGELSK CRESTED – TEGNET
For en crested med tegning vil tegningens klarhet i farge og linjer sammen med cresten være
avgjørende for om dyret kan kalles en god representant for rasen eller ikke.
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke-synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
10 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Fargens nyanse
Se under generelle fargebeskrivelser

15 poeng

Tegning
Se under punktet tegningsbeskrivelse for den aktuelle tegning.

15 poeng

Crest
15 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes.
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.

10 poeng

Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig fet talgkjertel, skadede
tender og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

AMERIKANSK CRESTED
Som nevnt, er en amerikansk crested et tofarget marsvin der cresten er i kontrastfarge til resten av
kroppen, med unntak av de tegnede variantene nevnt under. Kun cresten får være i kontrastfarge, og
denne skal være fulltegnet.
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
10 poeng
Pelsen skal være kort. Pelslengden er optimalt ca 2 cm. Pelsen skal også være glatt, myk og
glansfull.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Farge og tegning
15 poeng
Alle standardiserte farger er godkjent i tillegg til tegningsvariantene Tan/otter/fox, Roan og Brindle.
Se generelle fargebeskrivelser og tegningsvarianter.
Crest
15 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Crestens farge
15 poeng
Cresten skal ha en avvikende farge fra resten av kroppen. Alle standardiserte farger tillates. Fargen
skal dekke hele cresten og være jevnt fordelt. Minimum ¾ av cresten skal være i kontrastfargen for
at dyret skal kunne godkjennes.

Vanlige feil: Enkelte hår i kroppsfargen i cresten.
Diskvalifiserende feil: Mer enn ¼ av cresten i kroppsfargen.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATIN
Satin er et korthåret marsvin uten virvler. Pelsen skal være glatt og myk med en dyp glassaktig
glans. Hvert pelsstrå er hult, noe som gir den spesielle glansen. Satiner kan være self i en av de
godkjente fargevariantene, eller nonself i en av de godkjente tegningsvariantene.
Satinens mest karakteristiske rasepreg er pelskvaliteten og glansen. Denne, sammen med farge og
eventuell tegning er avgjørende for om dyret kan omtales som rasetypisk eller ikke. Selvfølgelig
skal de også leve opp til de andre punktene i standarden på en god måte.
Satiniseringen vil påvirke fargegjengivelsen i pelsen slik at den ofte fremstår som dypere og
mørkere enn hos en ikke-satin.
SATIN SELF
Kroppsform og hode
25 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
30 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm) pels. Enkelte lange strå,
tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Fargens nyanse
10 poeng
Alle standardiserte farger tillates. Se Generell fargebeskrivelse for detaljer om nyanser. Selv om
satiniseringen påvirker fargen noe, skal den fortsatt leve opp til beskrivelsen.
Vanlige feil: Feil nyanse, enkeltstrå i avvikende farge, skjolder, soting av ører og/eller føtter på de
lyse variantene,
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feil øyenfarge,

feilfargede klør.
Fargens jevnhet
10 poeng
Fargen skal være jevn over hele dyret, samt fra rot til tipp på hvert enkelt hårstrå.
Vanlige feil: Lys underfarge, lys mage og/eller føtter, flammethet.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATIN PEW
Poengene fordeler seg på en litt annen måte hos PEW. Eventuell misfargning gir trekk i
presentasjon.
Kroppsform og hode
25 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
15 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.

Øyne
15 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
30 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.

Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Kondisjon/presentasjon
15 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATIN NONSELF
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
25 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Tegning
Se under tegningsvarianter for beskrivelse av hver enkelt tegning.

20 poeng

Farge
10 poeng
Fargen skal leve opp til den godkjente fargebeskrivelsen på best mulig måte. Se generell
fargebeskrivelse.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATIN CRESTED
Satin crested er et korthåret marsvin uten virvler annet enn 1 i pannen som danner cresten. Pelsen
skal være glatt og myk med en dyp glassaktig glans. Hvert pelsstrå er hult, noe som gir den
spesielle glansen. Satin Crested kan være ensfarget i en av de godkjente fargevariantene, eller
nonself i en av de godkjente tegningsvariantene. I tillegg kommer Satin Amerikansk Crested der
kroppen har en farge og cresten en kontrastfarge. Disse bedømmes etter forskjellig poengskala
avhengig at om de er ensfarget, PEW eller tegnet, og dømmes i forskjellige klasser for BIR/BIR-R.
Satinens mest karakteristiske rasepreg er pelskvaliteten og glansen. Denne glansen og cresten,
sammen med farge/tegning må være av god kvalitet for at dyret skal kunne kalles rasetypisk godt.
Satiniseringen vil påvirke fargegjengivelsen i pelsen slik at den ofte fremstår som dypere og
mørkere enn hos en ikke-satin.

SATINCRESTED – ENSFARGET
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten)
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
25 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Fargens nyanse
10 poeng
Alle standardiserte farger tillates. Se Generell fargebeskrivelse for detaljert beskrivelse av nyanser.
Vanlige feil: Feil nyanse, enkeltstrå i avvikende farge, skjolder, soting av ører og/eller føtter på de
lyse variantene,
Diskvalifiserende feil: Flekker i avvikende farge større enn 0,5cm i diameter, feil øyenfarge,

feilfargede klør.
Fargens jevnhet
10 poeng
Fargen skal være jevn over hele dyret, samt fra rot til tipp på hvert enkelt hårstrå.
Vanlige feil: Lys underfarge, lys mage og/eller føtter, flammethet.
Crest
10 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATINCRESTED PINK EYED WHITE
Følgende poengfordeling gjelder kun for satinvarianten av ensfargede rødøyde marsvin med crest.
Kroppsform og hode
20 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
15 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
15 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.

Pelskvalitet
25 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Crest
10 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes.
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
15 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATINCRESTED – TEGNET
For en crested med tegning vil tegningens klarhet i farge og linjer sammen med cresten være
avgjørende for om dyret kan kalles en god representant for rasen eller ikke.
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
Øynene skal være store, runde og klare.

10 poeng

Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke-synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
25 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Farge
Se under generelle fargebeskrivelser

10 poeng

Tegning
Se under punktet tegningsbeskrivelse for den aktuelle tegning.

10 poeng

Crest
10 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100 poeng

SATIN AMERIKANSK CRESTED
Som nevnt er en amerikansk crested et tofarget marsvin der cresten er i en kontrastfarge til resten av
kroppen, med unntak av de tegnede variantene nevnt under. Kun cresten får være i kontrastfarge, og
denne skal være fulltegnet.
Kroppsform og hode
15 Poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller

for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytterøre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
25 poeng
Pelsen skal være kort, glatt og myk med jevn glans over hele kroppen. Glansen skylles de hule
hårstråenes spesielle evne til å reflektere lys. Fargen og glansen skal være lik over hele hodet og
kroppen. Pelslengden er optimalt ca 2 cm.
Vanlige feil: svak eller ujevn glans. Grov, fet, uelastisk, bølgende, tynn, for lang (mer enn 4 cm)
pels. Enkelte lange strå, tørr pels, flass, bare flekker mindre enn 0,5cm diameter.
Diskvalifiserende feil: Kammer i pelsen, øyenbryn, virvler, kinnskjegg, skjørter, pels lenger enn 5
cm, bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Farge og tegning
10 poeng
Alle standardiserte farger er godkjent i tillegg til tegningsvariantene Tan/otter/fox, Roan og Brindle.
Se generelle fargebeskrivelser og tegningsvarianter.
Crest
10 Poeng
Cresten er ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra et nålefint senter. Formen
skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Crestens farge
10 poeng
Cresten skal ha en avvikende farge fra resten av kroppen. Alle standardiserte farger tillates. Fargen
skal dekke hele cresten og være jevnt fordelt. Minimum ¾ av cresten skal være i kontrastfargen for
at dyret skal kunne godkjennes.
Vanlige feil: Enkelte hår i kropsfargen i cresten.
Diskvalifiserende feil: Mer enn ¼ av cresten i kropsfargen.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100

STRIHÅR
TEDDY
Teddyen er en strihåret rase med kort, tett pels som reiser seg fra huden over hele kroppen. Den skal
ha myke former og ha en god kroppsform med kraftige skuldre og nakke. Hodet skal være rundt og
gi en fin avrunding til helheten. Pelsen er det mest rasetypiske for en teddy, og dens retning, kvalitet
og tetthet må være av høy kvalitet for at dyret skal kunne anses som av god raseteknisk standard.
Kroppsform
15 poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikkesynlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelsretning
25 poeng
Pelsen skal stritte ut fra kroppen over hele dyret. Sett fra siden, ser det ut til at pelsen vokser
fremover mot hodet.
Vanlige feil: Pelsretningsfeil slik som snurrer, delinger, skiller og sal. Samt platthet.
Diskvalifiserende feil: Platt pels på mer enn 50% av dyret, virvler.
Pelskvalitet
15 poeng
Strie, krusede pelsstrå med fjærende kvalitet. Pelsens ideelle lengde er 3cm, og denne skal være
jevn over hele dyret.
Vanlige feil: For myk eler ujevn pels. Pelslengde over 4cm, enkelte lange pelsstrå, tørr pels, flass,
uelastisk eller fet pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm. Pelslengde over 5cm.
Pelstetthet
15 poeng
Pelsen skal være så tett som mulig, og minimum så tett att huden ikke synes.
Vanlige feil: tynn pels.
Kondisjon/presentasjon

10 poeng

Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100

REX
Rex er en strihåret rase med kort, tett pels som reiser seg fra huden over hele kroppen. Den skal ha
myke former og ha en god kroppsform med kraftige skuldre og nakke. Hodet skal være rundt og gi
en fin avrunding til helheten. Pelsen er det mest rasetypiske for en rex , og dens retning, kvalitet og
tetthet må være av høy kvalitet for at dyret skal kunne anses som av god raseteknisk standard.
Kroppsform
15 poeng
Hodet skal være kort og bredt med en buet profil. Hodet skal være proporsjonert til kroppen og
utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være kort og kompakt, med brede og høye
skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelsretning
25 poeng
Pelsen skal stritte ut fra kroppen over hele dyret.
Vanlige feil: Pelsretningsfeil slik som snurrer, delinger, skiller og sal. Samt platthet.
Diskvalifiserende feil: Platt pels på mer enn 50% av dyret, virvler.
Pelskvalitet
15 poeng
Strie, krusede pelsstrå med fjærende kvalitet. Pelsens ideelle lengde er 3cm, og denne skal være
jevn over hele dyret.
Vanlige feil: For myk eler ujevn pels. Pelslengde over 4cm, enkelte lange pelsstrå, tørr pels, flass,
uelastisk eller fet pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm. Pelslengde over 5cm.
Pelstetthet
15 poeng
Pelsen skal være så tett som mulig, og minimum så tett att huden ikke synes.
Vanlige feil: tynn pels.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.

Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100

ABESSINIER
Abessinieren er en rase helt ulik alle andre. Den skal ha stri og relativt grov pels mer rosetter
arrangert over kroppen etter et helt spesifikt mønster som danner klare linjer og ruter over hele
kroppen. Pelsen gir et grovt, nærmest børstelignende uttrykk. Velbalanserte og velplasserte rosetter,
rette høye kammer samt en stri og grov pels er komponentene som skaper en god abessinier.
Kroppen i seg selv skal være avrundet med gode proporsjoner også mellom kropp og hode. Det
mest rasetypiske ved abessinieren er dens rosetter og kammer. Disse skal derfor være av høy
kvalitet for at dyret kan anses som en god representant for rasen.
Kroppsform
15 poeng
Hodet skal gi et trekantet inntrykk både sett fra siden og ovenifra. Det skal ha god størrelse i forhold
til kroppen og utgjøre minst ¼ av marsvinets totale lengde. Kroppen skal være kort og kompakt,
samt kjennes fast og stødig. Dyret skal ha normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil: Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese. For langt eller for kort hode.
Kropp – Midje, kantethet, smale skuldre, manglende markering av nakke, feil i beinstillingen, bred
bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel. Avvikende størrelse for alder.
Diskvalifiserende feil: Missdannelser og skjelettdefekter.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være vannrett plassert og sitte langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, Hem, for små, fliker eller mekaniske skader, for lette/løfter seg.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet
Pelskvalitet
15 poeng
Pelsen skal være stri og tett. Den skal kjennes stikkende ut ved berøring og ikke la seg platte ned.
Hvert enkelt hårstrå skal være grovt. Optimal lengde er 4-5cm
Vanlige feil: Ullen, krusete, tynn, fet, uelastisk, for lang (5-7cm) eller for kort (>4cm) pels, noen
lange strå, flass. Bare flekker mindre enn 0,5cm.
Diskvalifiserende feil: Pelslengde under 2cm eller lenger enn 7cm. Bare flekker større enn 0,5cm.
Kammer
20 poeng
Abessinieren skal ha høye, tydelige og ubrutte kammer som løper symmetrisk mellom rosettene.
Ryggkammen skal følge ryggraden, kragen og bakkammen skal ligge parallelt med kragen og i rett
vinkel på ryggkammen. Det skal på hver side av dyret – nedenfor sal- og bak-rosettene – løpe
sidekammer parallelt med ryggkammen. Hodet skal ha et børstelignende uttrykk. Det skal finnes et
pelshorn i pannen som løper opp og over dyrets nakke til kragen og til ryggkammen. Denne skal
være pent samlet. Kinnskjegget skal være kraftig.
Vanlige feil: Utydelige, tynne, brutte eller skjeve kammer. Utydelig man og/eller kinnskjegg.
Diskvalifiserende feil: Mangler helt en av de 5 store kammene. Manglende man eller kinnskjegg
Rosetter

20 poeng

Abessinieren skal ha åtte store, dype og symmetriske rosetter med nålefine sentrum. Det tillates
ekstrarosetter foran kragen, for eksempel bog- eller neserosetter, men bare dersom disse ikke
forstyrrer inntrykket av manen eller kinnskjegg.
Sal- og siderosettene skal være plassert på en rett linje vinkelrett mot ryggraden og parallelt mot
hoft- og bak-rosettlinjen som i sin tur løper over bakenden. Siderosettene og bakrosettene skal også
være parallelle med hverandre.
Vanlige feil: Ekstrarosetter, doble eller splittede rosetter. Flate, avlange eller feilplasserte rosetter.
Utydelig avgrensning av rosettene.
Diskvalifiserende feil: Mangler en eller flere av de store rosettene.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast og god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gis full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrbalsam, manglende tenner, tegn
til vannskjøtsel.
Totalsum

100

SKINNY
Som navnet tilsier, skal Skinny være så godt som uten pels. De har noe behåring på neserygg og
føtter. Huden til en skinny av god kvalitet skal være myk og spenstig uten sår, arrdannelser eller
andre skader. Hudens utseende i kombinasjon med den manglende pelsen er Skinnyens mest
rasetypiske trekk og dette må være av høy kvalitet dersom dyret skal kunne defineres som
raseteknisk god.
Kroppsform
25 poeng
Hodet skal gi et trekantet uttrykk med konveks profil både sett fra siden og ovenfra. Hodet skal
være størrelsesmessig proporsjonalt til kroppen og utgjøre minst ¼ av marsvinets lengde. Kroppen
skal være kort og kompakt med brede og høye skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt.
Vanlige feil: Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til
kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke, feilaktig
beinstilling, bred bakdel, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller
for liten).
Diskvalifiserende feil: Misdannelser og skjelettdefekter
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være vannrett plassert og sitte langt ifra
hverandre. Hos skinny aksepteres små avvik, fremfor alt på plasseringen mot kroppen.
Vanlige feil: Feil ansatte, Hem, for små, fliker eller mekaniske skader, for lette/løfter seg.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytterøre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet
Pelsens utbredelse
15 poeng
Det skal finnes pels på dyrets neserygg, føtter og ben. Pelsen på neseryggen skal strekke seg opp til
ørets fremre kant. Bena skal være pelskledd opp til albue og kne. Det er ønskelig også med pels
rundt kjønnsåpningen.
Vanlige feil: For lite pels på hodet, føtter og ben eller kjønnsåpning. Kinnpels. Flekker ellers på
kroppen med pelsvekst.
Diskvalifiserende feil: Manglende pels på hodet, føtter, ben eller kjønnsåpning
Pelskvalitet og tetthet
15 poeng
Pelsen skal være stri, tett og krusete
Vanlige feil: Myk, tynn, lang eller slett pels
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter innenfor de behårede områder.

Hud
15 poeng
Huden skal være glatt, elastisk og kjennes varm ved berøring. Huden skal verken kjennes tørr eller
fet. Godt synlige rynker/hudfolder skal finnes rundt hals og ben.
Vanlige feil: Tørr, flassende, uelastisk eller fet hud. Arr.
Diskvalifiserende feil: Arrdannelser i stort antall.

Kondisjon/Presentasjon
10 poeng
Dyret skal være muskuløst og velbygd med fast og god kropp. Et velpleid, rent og velpresentert dyr
skal gis full poengscore på dette punktet.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete hud, små rifter, mager/overvektig, uren talgkjertel, skadede
tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels.
Diskvalifiserende feil: Manglende eller ekstra klo/tå, soppangrep i huden, drektighet, sykdom,
vannskødsel, fremmedlegemer i pels eller på hud, manglende tenner.
Totalsum

100 poeng

LANGHÅR
PERUANER
En peruaner er et langhåret marsvin med glatt pels og to virvler på bakparten. Disse to rosettene får
pelsen over ryggen til å vokse fremover og danne den karakteristiske luggen som henger ned og
dekker ansiktet. En lang, jevn og tett pels av utmerket kvalitet, samt en god kroppsform er
avgjørende for å skape det korrekte runde uttrykket sett ovenfra, og er dermed meget viktig for at
dyret skal kunne være av god rasetypisk standard.
Kroppsform
10 poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, manglende feilaktig beinstilling, bred bakdel,
overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse. Svakt bølgende
pels er ikke regnet som en feil.
Vanlige feil: Stri, uelastisk fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter

Lugg
15 poeng
Peruaneren skal ha to rosetter plassert parallelt og tett inntil hverandre på bakparten. Foran disse,
skal pelsen vokse fremover og danne luggen. Denne skal dekke hele hodet senest ved 4 måneders
alder.

Vanlige feil: Luggen dekker ikke hodet ved 4 måneders alder. Mindre avvik i lengde i forhold til
alder. Ujevn pelslengde eller manglende tupper. Klipt eller tygget pels. Mindre og ubetydelig skade
på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet.
Peruaneren skal presenteres med midtskill. Idealet for peruaneren er at pelsen sett ovenifra utgjør en
sirkel med like lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres ettersom de ikke har lang
pels på hodet. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal lengden bedømmes ut ifra dyrets alder med
tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle pelsspissene skal fortsatt sitte på, noe som hos
fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde og manglende tupper.
Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Manglende rosetter på bakdelen.
Større og synlig skade på pelslengden.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En Peruaner skal presenteres kammet på et brett og med en kort midtskill
midt på ryggen.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

SHELTIE
En sheltie er et langhåret marsvin med glatt pels uten virvler. Pelsen er det aller viktigste
rasetypiske preget hos en Sheltie, denne skal være lang, jevn og tett. Sett ovenfra skal pelsen danne
en halvsirkel rundt dyret. For å gi det korrekte helhetsinntrykket, er også et vakkert hode og en god
kroppsform av høy betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
20 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk med godt hold, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse.
Svakt bølgende pels er ikke regnet som en feil.
Vanlige feil: Stri, uelastisk fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
15 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader
på pelslengden
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet. Sheltien

får presentes med midtskill eller man. Manen er pelsen som vokser mellom ørene og over nakken.
Idealet for sheltien er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel med like lang pels til alle kanter. Et
noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal lengden bedømmes ut ifra
dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle hårtuppene skal fortsatt sitte
på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En sheltie skal presenteres utkammet og på et brett. Den får presenteres
med eller uten man.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

CORONET
En Coronet er et langhåret marsvin, og pelsen er det viktigste rasetypiske preget ved disse. Pelsen
skal være lang, jevn, tett og av utmerket kvalitet. Sett ovenfra skal den danne en halvsirkel rundt
dyret. For at en Coronet skal kunne regnes å være av god kvalitet, er også det vakre hodet med den
karakteristiske ”kronen” samt kroppsformen av stor betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk med godt hold, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse.
Svakt bølgende pels er ikke regnet som en feil.
Vanlige feil: Stri, uelastisk fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter.
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader
på pelslengden.
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet. Coroneten

får presenteres med midtskill eller man. Manen er pelsen som vokser mellom ørene og over nakken.
Idealet for Coroneten er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel med like lang pels til alle kanter.
Et noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal lengden bedømmes ut ifra
dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle hårtuppene skal fortsatt sitte
på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Coronet
10 Poeng
Coroneten er en rosett plassert mellom øyne og ører. Den skal være symmetrisk rund, velstelt, jevn
og følge hodets form. Den skal gi et ballansert inntrykk og stråle ut fra et nålefint sentrum midt
mellom ører og øyne.
Vanlige feil: Asymmetrisk, delt, flat eller for stor/liten coronet, ustelt coronet og åpent sentrum.
Diskvalifiserende feil: Dobbel coronet.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En Coronet skal presenteres utkammet og på et brett. Den får presenteres
med eller uten man. .
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

ALPACA
Alpaca er et langhåret marsvin med krøllete pels og to virvler på bakparten. Disse virvlene får
pelsen over ryggen til å vokse fremover og danne en karakteristisk lugg som legger seg over hodet,
og gjør at pelsen sett ovenfra danner en sirkel rundt dyret. For å danne dette runde uttrykket, er en
tett og fyldig lugg og en god kroppsform kombinert med en jevn, lang og tett pels av utmerket
kvalitet avgjørende for at dyret skal være av god rasetypisk kvalitet.
Kroppsform
10 poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse. Magepelsen og
værhårene skal være krøllete. Pelsen på hodet skal være krusende og fjærende og reise seg opp fra
huden.
Vanlige feil: For slett (dårlig krøll), stri, uelastisk, fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn
0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Total mangel på krøll. Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter

Lugg
15 poeng
Alpacaen skal ha to rosetter plassert parallelt og tett inntil hverandre på bakparten. Foran disse skal
pelsen vokse fremover og danne luggen. Denne skal dekke hele hodet senest ved 4 måneders alder.
Vanlige feil: Luggen dekker ikke hodet ved 4 måneders alder. Mindre avvik i lengde i forhold til

alder. Ujevn pelslengde eller manglende tupper. Klipt eller tygget pels. Mindre og ubetydelig skade
på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet. Alpacaen
skal presenteres med midtskill. Idealet for alpacaen er at pelsen sett ovenifra utgjør en sirkel med
like lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres ettersom de ikke har lang pels på
hodet. Ved pelsbedømmelse på langhår skal lengden bedømmes ut ifra dyrets alder med tanke på at
denne vokser ca 25mm per måned. Alle hårtuppene skal fortsatt sitte på, noe som hos fargede dyr
ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde og manglende tupper.
Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Manglende rosetter på bakdelen.
Større og synlig skade på pelslengden.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En alpaca skal presenteres kammet på et brett og med en kort midtskill.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

TEXEL
En texel er et langhåret marsvin med krøllete pels uten virvler. Pelsen er det aller viktigst
rasetypiske preget hos en texel, denne skal være lang, jevn og tett. Sett ovenfra skal pelsen danne en
halvsirkel rundt dyret. For å gi det korrekte helhetsinntrykket, er også et vakert hode og en god
kroppsform av høy betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
20 Poeng
Pelsen skal være krøllete, myk og ullen. Den skal gi et livlig uttrykk og ha en elastisk følelse.
Pelsen på magen og værhårene skal være krøllete. Hodet skal være kledd med kort krusende pels
som reiser seg fra huden.
Vanlige feil: For glatt (mangler krøll) stri, uelatisk, fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn
0,5cm i diameter.
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
15 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader
på pelslengden.
Slep

15 poeng

Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet. Texelen
skal presenteres med midtskill. Idealet for texelen er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel med
like lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal
lengden bedømmes ut ifra dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle
hårtuppene skal fortsatt sitte på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i
pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En texel skal presenteres utkammet og på et brett. Den skal presenteres
med midtskill.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

MERINO
En merino er et langhåret marsvin, og pelsen er det mest rasetypiske preget ved disse. Pelsen skal
være lang, jevn, tett og av utmerket kvalitet. Sett ovenfra skal den danne en halvsirkel rundt dyret.
For at en merino skal kunne regnes å være av god kvalitet, er også det vakkert hode med den
karakteristiske ”kronen” samt kroppsformen av stor betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være krøllete, myk og ullen. Den skal gi et livlig uttrykk og ha en elastisk følelse.
Magepelsen og værhårene skal være krøllete, og hodet skal være dekket av kort, krusete pels som
reiser seg fra huden.
Vanlige feil: For glatt (mangler krøll) stri, uelastisk, fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn
0,5cm i diameter.
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader
på pelslengden
Slep

15 poeng

Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet. Merinoen
skal presenteres med midtskill. Idealet for merinoen er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel
med like lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår,
skal lengden bedømmes ut ifra dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle
hårtuppene skal fortsatt sitte på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i
pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Coronet
10 Poeng
Coroneten er en rosett plassert mellom øyne og ører. Den skal være symmetrisk rund, velstelt, jevn
og følge hodets form. Den skal gi ett ballansert inntrykk og stråle ut fra ett nålefint sentrum midt
mellom ører og øyne.
Vanlige feil: Asymmetrisk, delt, flat eller for stor/liten coronet, ustelt coronet og åpent sentrum.
Diskvalifiserende feil: Dobbel coronet.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En merino skal presenteres utkammet og på et brett. Den skal presenteres
med midtskill.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

LUNKARYA
Lunkarya er en strihåret langhårsrase, og pelsen er dens aller viktigste rasetypiske preg. Den har to
rosetter på bakparten som fører til at pelsen over ryggen vokser fremover og danner den
karakteristiske luggen. En tett og fyldig lugg, kombinert med en god kroppsform kombinert med en
lang, tett og stri pels er avgjørende for at dyret skal kunne omtales som av god raseteknisk stand.
Kroppsform
10 poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være stri og krøllete. Et dyr med meget stri pels kan ha gode krøller som ung men pga
pelsens strihet forsvinner krøllene. Pelsen er mykere hos ungdyr enn eldre, og striheten fortsetter å
utvikle seg også over 12 måneders alder. Pelsen følger ikke kroppen, noe som skaper et luftig
uttrykk. Værhårene skal være krusete.
Vanlige feil: Myk, fet og/eller slitt pels. Manglende volum og/eller bølger. Bare flekker mindre enn
0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Total mangel på krøll. Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter

Lugg
15 poeng
Lunkaryaen skal ha to rosetter plassert parallelt og tett inntil hverandre på bakparten. Foran disse,
skal pelsen vokse fremover og danne luggen. Denne skal dekke hele hodet senest ved 4 måneders
alder.
Vanlige feil: Luggen dekker ikke hodet ved 4 måneders alder. Mindre avvik i lengde i forhold til

alder. Ujevn pelslengde eller manglende tupper. Klipt eller tygget pels. Mindre og ubetydelig skade
på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Synlige rosetter i tillegg til de to
på bakparten. Større og synlige skader på pelslengden.
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet.
Lunkaryan skal presenteres med en kort midtskill. Idealet for lunkaryan er at pelsen sett ovenifra
utgjør en sirkel med like lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres ettersom de ikke
har lang pels på hodet. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal lengden bedømmes ut ifra dyrets alder
med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle hårtuppene skal fortsatt sitte på, noe som
hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde og manglende tupper.
Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Manglende rosetter på bakdelen.
Større og synlig skade på pelslengden.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En lunkarya skal presenteres kammet på et brett, og presenteres med en
kort midtskill.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

SATINSHELTIE
En satinsheltie er et langhåret marsvin med glatt pels uten virvler. Pelsen er det aller viktigste
rasetypiske trekket hos en satinsheltie, denne skal være lang, jevn og tett, av meget god kvalitet og
ha den spesielle iøynefallende glansen. Sett ovenfra skal pelsen danne en halvsirkel rundt dyret. For
å gi det korrekte helhetsinntrykket, er også et vakkert hode og en god kroppsform av høy betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
20 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk med godt hold, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse.
Satinpels har en spesiell glans og denne glansen skal være jevnt fordelt over hele kroppen. Glansen
kommer av den spesielle pelsens unike evne til å reflektere lys. Svakt bølgende pels er ikke regnet
som en feil.
Vanlige feil: Stri, uelastisk fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
15 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene. Med henblikk til satinpelsens noe tynnere hårstrå, aksepteres noe avvik i tetthet.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.

Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader

på pelslengden
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet.
Satinsheltien får presenteres med midtskill eller man. Manen er pelsen som vokser mellom ørene og
over nakken. Idealet for satinsheltien er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel med like lang
pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal lengden
bedømmes ut ifra dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle hårtuppene
skal fortsatt sitte på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En satinsheltie skal presenteres utkammet og på et brett. Den får
presenteres med eller uten man. .
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

SATINCORONET
En Satincoronet er et langhåret marsvin med slett lang pels og en virvel i pannen, og pelsen er det
mest rasetypiske ved disse. Pelsen skal være lang, jevn og tett av utmerket kvalitet samt inneha den
spesielle satinglansen. Sett ovenfra, skal den danne en halvsirkel rundt dyret. For at en Coronet skal
kunne regnes å være av god kvalitet, er også et vakkert hode med den karakteristiske ”kronen” samt
kroppsformen av stor betydning.
Kroppsform
15 Poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil:
Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til kroppen.
Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel, overbygd eller
kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
15 Poeng
Pelsen skal være glatt og myk med godt hold, den skal gi et levende inntrykk og en elastisk følelse.
Satinpels har en spesiell glans og denne glansen skal være jevnt fordelt over hele kroppen. Glansen
kommer av den spesielle pelsens unike evne til å reflektere lys. Svakt bølgende pels er ikke regnet
som en feil.
Vanlige feil: Stri, uelastisk fet og/eller slitt pels. Bare flekker mindre enn 0,5cm i diameter
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5cm i diameter.
Pelstetthet
10 poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Pelstettheten skal være jevn rundt hele dyret og fra kroppen ut
mot tuppene. Med henblikk til satinpelsens noe tynnere hårstrå, aksepteres noe avvik i tetthet.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels.

Skuldre og sider
15 poeng
Under dette punktet dekkes all pels fra kinnpelsen, via skulderpelsen og sidepelsen frem til dyrets
hofter. Pelsen på skuldre og sider skal være jevnt lang, og harmonere med slepet.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengden i forhold til alderen. Ujevn pelslengde og manglende
tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre, ubetydelig skade på pelslengden.

Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder, rosetter, større og synlige skader
på pelslengden
Slep
15 poeng
Slepet utgjøres av pelsen som vokser på dyrets bakpart fra hofte til hofte. Pelsen i slepet skal være
jevn i lengden og harmonere med skuldre og sider på en slik måte at de danner en helhet.
Satincoroneten får presenteres med midtskill eller man. Manen er pelsen som vokser mellom ørene
og over nakken. Idealet for satincoroneten er at pelsen sett ovenifra utgjør en halvsirkel med like
lang pels til alle kanter. Et noe ovalt inntrykk aksepteres. Ved pelsbedømmelse på langhår, skal
lengden bedømmes ut ifra dyrets alder med tanke på at denne vokser ca 25mm per måned. Alle
hårtuppene skal fortsatt sitte på, noe som hos fargede dyr ofte utgjør et mørkere bånd ytterst i
pelsen.
Vanlige feil: Mindre avvik i pelslengde i forhold til alder. Ujevn lengde (for eksempel dråpeform)
og manglende tupper. Tygget eller klipt pels. Mindre og ubetydelig skade på pelslengden.
Diskvalifiserende feil: Store avvik i pelslengde i forhold til alder. Større og synlig skade på
pelslengden. Rosetter.
Coronet
10 Poeng
Coroneten er en rosett plassert mellom øyne og ører. Den skal være symmetrisk rund, velstelt, jevn
og følge hodets form. Den skal gi et ballansert inntrykk og stråle ut fra ett nålefint sentrum midt
mellom ører og øyne.
Vanlige feil: Asymmetrisk, delt, flat eller for stor/liten coronet, ustelt coronet og åpent sentrum.
Diskvalifiserende feil: Dobbel coronet.
Kondisjon/presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. En satincoronet skal presenteres utkammet og på et brett. Den får
presenteres med eller uten man.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

KLIPT LANGHÅR
Klipt langhår er en egen seksjon på utstilling og konkurrerer ikke med dyrene i ordinær raseklasse.
Dyrene deles i klasser basert på rase, kjønn og alder, for deretter å stille mot hverandre i en egen
finale. I denne seksjonen kan man stille dyr fra samtlige 9 godkjente langhårsraser, forutsatt at dyret
er eldre enn 5 mnd. Pelsen får være klip, men må ha minimum bordlengde. Det er ingen
maksimumslengde.
Standarden for klipt langhår
Kroppsform
15 poeng
Kroppen skal være kort og kompakt, med lavt tyngdepunkt og lik høyde fra hode til hofte, samt ha
brede skuldre. Dyrets hode skal være kort og bredt. Hodet skal være proporsjonert i størrelse i
forhold til kroppen og utgjøre ¼ av dyrets totale størrelse. Dyret skal ha normal størrelse i forhold
til alder.
Vanlige feil: Hode – Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode, eller for lite hode i forhold til
kroppen. Kropp – Markant midje, kantethet, smale skuldre, feilaktig beinstilling, bred bakdel,
overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse for alder (for stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
5 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt ifra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
5 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelskvalitet
Se beskrivelse under hver enkelt rase

15 poeng

Pelstetthet
15 Poeng
Pelsen skal være meget tett og fyldig. Tettheten skal være jevn rundt hele dyret, og fra huden ut mot
tuppene.
Vanlige feil: Ujevn eller for tynn pels
Helhet
10 poeng
Klippingen skal fremheve rasens egenskaper. Pelsen på skulder og sider skal være jevnt lang og
harmonere med slepet. Pelsens lengde bedømmes ikke i forhold til dyrets alder.
Vanlige feil: Ujevn pelslengde, synlige skader.
Diskvalifiserende feil: Pelslengde under 10cm (rekker ikke ned til bordet).
Rasetypiskhet
25 poeng
Dyret skal være en god representant for sin rase. Dyret skal også ha god avlsverdi. Se ellers
rasestandard for hver enkelt rase.
Vanlige feil: Se standarden for hver enkelt rase. Manglende pelsspisser tillates.
Diskvalifiserende feil: Se beskrivelsen for hver enkelt rase. Manglende pelsspisser tillates.

Kondisjon/Presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst med fast kropp. Et velstelt, rent og velpresentert dyr gis full
uttelling på dette punktet. Et klipt langhår skal presenteres utkammet og på et brett. Den får
presenteres med eller uten midtskill – se respektive rasestandard.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen – med unntak av static,
drektighet, sykdom, manglende tenner, tegn til vannskjøtsel, fremmedlegemer i pelsen som for
eksempel tørrbalsam.
Totalsum

100 poeng

GUIDESTANDARD
I denne seksjonen vises dyr av raser der det er skrevet en standard, men denne er enda ikke opptatt i
som fullverdig rasestandard. Dette er første steget på vei mot å få en rase standardisert.
Det er for øyeblikket to raser som er opptatt under guidestandard i Norsk Marsvinklubb: CH-Teddy
og CH-Teddy Crested.

CH-TEDDY
En CH-teddy er en strihåret rase, og derfor er pelsen det mest vesentlige. Pelsretning, lengde og
tetthet må være av høy kvalitet for at dyret skal kunne anses som av god raseteknisk standard. CHteddyen skal ha myke former og ha en korrekt kroppsform.
Kroppsform og hode
15 poeng
Hodet skal være kort, rundt og bredt med en buet profil, og gi en fin avrunding til helheten. Hodet
skal være proporsjonert til kroppen og utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være
kort og kompakt med brede høye skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha
normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil: Hode - Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode eller for lite hode i forhold til
kroppen. Kropp - Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke,
feilaktig beinstilling, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse i forhold til alder. (For
stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt fra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.
Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelsretning
15 poeng
Pelsen skal stritte ut fra kroppen over hele dyret. Sett fra siden, ser det ut til at pelsen vokser
fremover mot hodet, og at dyret ligner en snøball.
Vanlige feil: Pelsretningsfeil slik som snurrer, delinger, skiller og sal. Samt platthet.
Diskvalifiserende feil: Platt pels på mer enn 50 % av dyret, virvler.
Pelskvalitet/pelslengde
25 poeng
Teksturen skal være stri, med krusede pelsstrå, og med fjærende kvalitet. Pelsens ideelle lengde er
ca. 6-8 cm. Hvis den blir lengre faller pelsen sammen. Pelsen på hodet er kortere enn på resten av

dyret. Overgangen mellom kroppspels og hodepels bør være i en fin, jevn overgang for at helheten
skal bli rund og mest mulig jevn. Dyr på under 5 måneder kan ha noe kortere pels.
Vanlige feil: For myk eller ujevn pels. Pelslengde over 8 cm. Enkelte lange pelsstrå, tørr pels, flass,
uelastisk eller fet pels. Bare flekker mindre enn 0,5 cm. i diameter.
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5 cm. Pelslengde over 9 cm.
Pelstetthet
15 poeng
Tettheten skal være optimal over hele dyret og føles fyldig og tykk. Den skal vokse så tett at huden
ikke synes.
Vanlige feil: Tynn pels.
Diskvalifiserende feil: Manglende pels på store områder.
Kondisjon/Presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast, god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gi full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen- med unntak av static.
Drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrshampo, manglende tenner,
tegn til vannskjøtsel.

CRESTED CH-TEDDY
En Crested CH-teddy er en strihåret rase, og derfor er pelsen det mest vesentlige. Pelsretning,
lengde og tetthet må være av høy kvalitet for at dyret skal kunne anses som av god raseteknisk
standard. CH-teddyen skal ha myke former og ha en korrekt kroppsform.
Kroppsform og hode
15 poeng
Hodet skal være kort, rundt og bredt med en buet profil, og gi en fin avrunding til helheten. Hodet
skal være proporsjonert til kroppen og utgjøre minst ¼ av dyrets totallengde. Kroppen skal være
kort og kompakt med brede høye skuldre. Nakken skal være dyrets høyeste punkt. Dyret skal ha
normal størrelse i forhold til alder.
Vanlige feil: Hode - Flat panne, smalt hode, spiss nese, langt hode eller for lite hode i forhold til
kroppen. Kropp - Markant midje, kantethet, smale lave skuldre, manglende markering av nakke,
feilaktig beinstilling, overbygd eller kraftig hellende bakdel, feil størrelse i forhold til alder. (For
stor eller for liten).
Diskvalifiserende feil: Skjelettdefekter eller misdannelser.
Ører
10 poeng
Ørene skal være store, glatte og hengende. De skal være plassert vannrett på hodet og langt fra
hverandre.
Vanlige feil: Feil ansatte, hem, for små, ujevne kanter, for lette/løfter, mekaniske skader.
Diskvalifiserende feil: Manglende ytre øre.

Øyne
10 poeng
Øynene skal være store, runde og klare.
Vanlige feil: Feilformede, små, ujevn størrelse, hengende øyelokk, ikke synlig fatty eye, rennende,
skader på øyet.
Diskvalifiserende feil: Alvorlige skader, betennelse, glaukom, synlig fatty eye, blindhet.
Pelsretning
15 poeng
Pelsen skal stritte ut fra kroppen over hele dyret. Sett fra siden, ser det ut til at pelsen vokser
fremover mot hodet, og at dyret ligner en snøball.
Vanlige feil: Pelsretningsfeil slik som snurrer, delinger, skiller og sal. Samt platthet.
Diskvalifiserende feil: Platt pels på mer enn 50 % av dyret, virvler.
Pelskvalitet/pelslengde
20 poeng
Teksturen skal være stri, med krusede pelsstrå, og med fjærende kvalitet. Pelsens ideelle lengde er
ca. 6-8 cm. Hvis den blir lengre faller pelsen sammen. Pelsen på hodet er kortere enn på resten av
dyret. Overgangen mellom kroppspels og hodepels bør være i en fin, jevn overgang for at helheten
skal bli rund og mest mulig jevn. Dyr på under 5 måneder kan ha noe kortere pels.
Vanlige feil: For myk eller ujevn pels. Pelslengde over 8 cm. Enkelte lange pelsstrå, tørr pels, flass,
uelastisk eller fet pels. Bare flekker mindre enn 0,5 cm. i diameter.
Diskvalifiserende feil: Bare flekker større enn 0,5 cm. Pelslengde over 9 cm.
Pelstetthet
10 poeng
Tettheten skal være optimal over hele dyret og føles fyldig og tykk. Den skal vokse så tett at huden
ikke synes.
Vanlige feil: Tynn pels.
Diskvalifiserende feil: Manglende pels på store områder.
Crest
10 poeng
Cresten skal være ideelt plassert midt mellom øyne og ører. Den skal stråle ut fra ett nålefint senter.
Formen skal være rund og dyp. En tett jevn crest foretrekkes.
Vanlige feil: Splittet, flat, skjev, feilplassert, oval, kantete, for liten eller for stor crest. Åpent
sentrum.
Diskvalifiserende feil: Kraftig feilplassert eller dobbel crest.
Kondisjon/Presentasjon
10 poeng
Dyret skal være velbygd og muskuløst, med fast, god kropp.
Et velstelt dyr, som er rent og pent skal gi full poengsum.
Vanlige feil: Lange klør, møkkete, kraftig røyting, sår, arr, mager/overvektig, fet talgkjertel,
skadede tenner og utviklet nesesopp. Misfarget pels. Static.
Diskvalifiserende feil: Mangler klo eller tå. Ekstraklo/tå, utøy i pelsen- med unntak av static.
Drektighet, sykdom, fremmedlegemer i pelsen som for eksempel tørrshampo, manglende tenner,
tegn til vannskjøtsel.

USTANDARDISERT
I denne seksjonen kan utstiller vise marsvin av alle raser som enda ikke har noen skrevet standard.

