
Nytt oppsett for antall premierte.

Raseklasse: 

Raseklasse deles i junior (under 5mnd) og Senior (over 5 mnd)

Best in Show

Antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte  

1-10 påmeldte = 1 plassering 

11-20 påmeldte = 2 plasseringer 

21-30 påmeldte = 3 plasseringer 

31-40 påmeldte = 4 plasseringer 

osv 

Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert. 

Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for 

eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør-  

Klipt langhår – Premieres etter samme oppsett som raseklassen.  Plasserte dyr må vaær tildelt 

cert.

Beste ustandardiserte – Premieres etter samme oppsett som raseklassen  . Plasserte dyr må 

vaær tildelt cert.

Beste Guidestandard – Premieres etter samme oppsett som raseklassen. .  Plasserte dyr må 

vaær tildelt cert.

Beste oppdrettergruppe  - Premieres etter samme oppsett som raseklassen

BIR – Klubben har egen BIR/BIR-JR rosett som kan kjøpes av eier dersom denne ønsker det. 

Prisen for BIR-Rosettene fastsettes av styret.  

Championat – Klubben har egne rosetter til Norsk Champion og Norsk klipt Champion. Disse 

kan kjøpes av eier etter oppnådd championat. Prisen for rosettene fastsettes av styret.  

Hederspris – hver dommer kan velge å dele ut 1 hederspris til et av dyrene på utstillingen. Valg 

av mottager begrunnes. Dommeren står fritt til selv å velge hvilke kriterier premien deles ut etter.

Petklasse

Pet deles i junior (under 5 mnd) og senior (over 5 mnd)

Best in Show

Antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte  

1-10 påmeldte = 1 plassering 

11-20 påmeldte = 2 plasseringer 

21-30 påmeldte = 3 plasseringer 

31-40 påmeldte = 4 plasseringer 

osv 

Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert.

Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for 

eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør-  

Klassevinner – Klubben har egne rosetter til klassevinner. Disse kan kjøpes av eier. Prisen 

fastsettes av styret

Hederspris - hver dommer kan velge å dele ut 2 hederspriser til et av dyrene på utstillingen. Valg

av mottager begrunnes. Dommeren står fritt til selv å velge hvilke kriterier premiene deles ut etter.

Ung med marsvin

UMM deles i junior (under 5 mnd) og senior (over 5 mnd)

Best in Show

Antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte  

1-10 påmeldte = 2 plassering 

11-20 påmeldte = 3 plasseringer 

21-30 påmeldte = 4 plasseringer 



31-40 påmeldte = 5 plasseringer 

osv 

Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert.

Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for 

eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør.

Klassevinner – Klubben har egne rosetter til klassevinner. Disse kan kjøpes av eier. Prisen 

fastsettes av styret

Deltagerrosett – Samtlige utstillere tildeles deltagerrosett

Hederspris – Dommeren kan dele ut så mange hederspriser han/hun ønsker. Det benyttes 

assorterte Well Done/Bamse-rosetter. Det oppfordres til å begrunne tildelingene.  

Lokal Petutstilling 

Lokale petutstillinger deles inn i junior (under 5mnd) og senior (over 5 mnd)  

Best in show

 Antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte

1-10 påmeldte = 2 plassering 

11-20 påmeldte = 3 plasseringer 

21-30 påmeldte = 4 plasseringer 

31-40 påmeldte = 5 plasseringer 

osv 

Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert.

Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for 

eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør.

Hederspris – Dommeren kan dele ut så mange hederspriser han/hun ønsker. Det benyttes 

assorterte Well Done/Bamse-rosetter. Det oppfordres til å begrunne tildelingene.  

Norsk Vinner

Norsk vinner premieres i hovedsak etter samme mal som ordinære utstillinger med noen 

modifikasjoner.

Det deles ut Best in Show 1-5 innen hver kategoriuavhengig av minimumsantall påmeldte dyr.  

41-50 påmeldte = 6 plasseringer

51-60 påmeldte = 7 plasseringer 

osv 

Best i rase – Tildeles rosett 

Beste klipte langhår: Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte.  

<10 påmeldte = 2 plasseringer

10-20 påmeldte = 3 plasseringer 

OSV  

Beste ustandardiserte: Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte.  

<10 påmeldte = 2 plasseringer

10-20 påmeldte = 3 plasseringer 

osv

Beste oppdrettergruppe – Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte.  

<10 påmeldte = 2 plasseringer

10-20 påmeldte = 3 plasseringer 

osv


