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Regler för inträde i Svensk Marsvinsstandard
Svensk Marsvinsstandard består av de raserna och färger/teckningsvarianter, fast placerade eller
på dispens, som Domarkommittén beslutat om.

Krav för nyinträde i Svensk Marsvinsstandard
Ras eller färg/teckningsvariant som är upptagen i Guidestandard kan ansöka om att bli
upptagen i Svensk Marsvinsstandard.

Med hänsyn till antalet registrerade och utställda djur/resultat, avelns spridning i landet samt
den allmänna kvalitén på varianten beslutar domarkommittén om ansökan ska avslås,
godkännas för dispens eller direktgodkännas till Svensk Marsvinsstandard. Vid godkännande
träder beslutet i kraft den 1 januari.

Ansökan till Svensk Marsvinsstandard
Ansökan sker till domarkommittén senast den 31 augusti, inför domarkommitténs årliga möte.

Undantagsregler för raser och färger/teckningar på dispens
Ras och färg/teckningsvariant får efter ett dispensgodkännande ställas ut i junior och senior
sektioner och tävla om Cert/CK, BIR, BIR-R och BIS-placeringar på samma villkor.

Dispensraser, färger/teckningsvarianter kan erövra Championatstitlar i efterhand då den blivit
godkänd och upptagen i Svensk Marsvinsstandard d v s tidigast per den 1/1 beslutsåret.

Gallring i Svensk Marsvinsstandard
Domarkommittén äger rätt att revidera Svensk Marsvinsstandard vart tredje år from år 2009.
Revideringsgrunderna är följande:
•

Rasen eller färg/teckningsvarianten har fått defekter som innebär att myndighet eller SMF beslutat om
avelsförbud.

Domarkommittén prövar årligen varianterna som beviljats dispens och beslutar om fullt
godkännande, fortsatt dispens eller nedflyttning till Guidestandard. Beslutet träder i kraft den
1 januari.
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Regler för inträde i Guidestandard
Guidestandarden består av de raserna och färg/teckningsvarianter som Domarkommittén beslutat om.

Krav för inträde i guidestandard:
Minst 15 djur ska vara registrerade under en 3 års period i aktuell ras eller färg/teckningsvariant.
Minst 8 av de registrerade djuren ska vara utställda i Ostandardiserade sektionen.
Antalet sammanställs den 1 december ansökningsåret.

Ansvarig för Guidestandard
Domarkommittén utser ansvarig handläggare för Guidestandarden. Domarkommitténs
Standardråd bereder frågorna. Domarkommitténs styrelse beslutar inför varje kalenderår om
inkomna ansökningar och gallringsregeln.

Ansökan till Guidestandard
SMF-medlem kan årligen ansöka om att få ny ras eller färg/teckningsvariant upptagen i
Guidestandard. Ansökan ska vara ansvarig handläggare tillhanda senast den 1 december.
Beviljade ansökningar gäller från den 1 januari.

Ansökan ska innehålla:
•

Foto på ansökt ras, färg eller teckningsvariant

•

Förslag på poängskala och tillhörande beskrivning enligt gällande uppbyggnad av Svenska
Marsvinsstandard

•

Bedömningskort, eller styrkt kopia av bedömningskortet på de djur som varit utställda
Ostandardiserade sektionen.

Gallringsregler för Guidestandard
Ras, färg eller teckningsvariant som är upptagen i Guidestandard gallras ut efter vartannat år
per den 31 december om antalet nya registreringar underskridit 10 stycken under perioden.
Antalet sammanställs den 1 december år 2. Ny ansökan krävs för att få återinträde i Guidestandard.
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Generella regler vid utställningar och visningar
Gällande marsvinet
1.

Minimiålder för utställda djur är 2 kalendermånader (ex. ett marsvin som är fött 5/6 får ställas ut först
5/8).

2.

Marsvin som vistas på PR-visning eller utställning oavsett ändamål (t ex till salu eller leverans) ska
minst vara 5 veckor gamla. (DK 071006)

3.

Marsvin äldre än sex år får inte ställas ut eller visas på PR-visning. Djur äldre än fyra år bör i
normalfallet inte ställas ut eller visas.

4.

Kastrater får ställas ut. (DK 060930)

5.

Hona med ungar yngre än fyra veckor får inte ställas ut eller visas på PR-visning.

6.

Dräktiga eller sjuka djur får inte ställas ut eller visas på PR-visningar.

7.

Vid hälsokontrollen avvisas djur med symtom av sjukdom, t.ex. diarré eller ohyra. Vid symtom av
ringorm avvisas samtliga djur från ägaren/ägarens familj. De djur som stoppas vid hälsokontrollen äger
rätt att få en ny prövning av BIS domaren innan bedömningen startar.

8.

Det rekommenderade försäljningspriset vid utställningar är: Icke rasrena djur minst 100 kronor och
rasdjur minst 150 kronor.

9.

Gällande utställaren
1.

Medlemskap är obligatoriskt för alla utställare. Undantag från denna regel ges vid ägarens första
utställningstillfälle.

2.

Utställaren ska äga djuret. Djuret får visas för domaren av annan än ägaren.

3.

Anmälan till utställning ska ske på SMFs anmälningsblankett (via email eller post, poststämpel gäller)
eller via SMFs webbanmälan.

4.

För att en anmälan till utställning ska bli godkänd skall den vara inskickad till rätt
anmälningsmottagare och betald inom angiven tid. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande
och återbetalning av avgift eller byte av anmält djur kan endast ske enligt regelverket för officiella
utställningar.
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5.

Vid sen ankomst ska utställaren underrätta utställningskommittén i god tid före utställningsdagen t.ex.
med tidtabeller m.m. Om utställaren kommer för sent utan förklaring/att anmäla i förväg beslutar
utställningskommittén vad som ska gälla.

Gällande utställningskommittén
1.

Vid varje utställning ska en utställningskommissarie (ansvarig) finnas.

2.

Utställningen ska bokas hos domarkommitténs ansvarige.

3.

Kontrakt ska upprättas med bokade domare och därefter skickas till domare och ansvarig inom
Domarkommittén.

4.

Svensk Marsvinsstandard, Guidestandard samt andra specialregelverk kring utställningssektionerna
ska tillämpas vid bedömning inom SMF.

5.

Utställningskommissarien är ansvarig för att en bekräftelse på anmälan skickas till samtliga utställare
minst en vecka före utställningsdagen.

6.

Hälsokontroll ska finnas vid varje utställning eller PR-visning. Utställningsledningen har rätt att stänga
hälsokontrollen på angiven tid.

7.

Deltagarlista/katalog ska finnas tillgänglig på varje utställning.

8.

Utställningsresultat ska vara tillgängliga för utställare och besökare.

Gällande överklagande

1. Utställningskommittén kan avstänga utställare och dennes djur från aktuell utställning då de generella
reglerna för utställarna inte följts.

2. Medlem eller lokalavdelning som brutit mot stadgar, regler eller anvisningar för föreningens praktiska
arbete kan tilldelas varning av SMFs riksstyrelse såsom utställningsförbud, registreringsförbud, förbud
av åtagande av uppdrag och dylikt eller uteslutas efter beslut på stämma. Den/de berörda ska ges
tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Varningen kan tidsbegränsas . (SMFs stadgar §10 samt stadgar för
lokalavdelning §7)

3. Domare kan diskvalificera utställt marsvin enligt beskrivningarna i Svensk Marsvinsstandard,
Guidestandard, enligt bedömningsreglerna för Pet Class, Pet Class Ungdom och Klippta Långhår samt
utställningssektionernas speciella regelverk.
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4. Protester gällande domarens bedömning, beträffande enklare fel t ex felsummering och bedömning
på fel skala handläggs av utställningsledningen. Felen ska påpekas till utställningsledningen innan
utställningen är avslutad. (Stadgar för domarkommittén §9.)

5. Domare som gjort sig skyldig till grov felaktig bedömning eller annat fel som kan tolkas som likvärdigt,
kan prickas eller avstängas från vidare tjänstgöring. Klagomålen ska i skriftlig form sändas till
domarkommitténs ordförande, inom 14 dagar. Beslut om åtgärd fattas av SMFs riksstyrelse i samråd
med domarkommitténs styrelse. (Stadgar för domarkommittén §9.)

Regler för Officiella utställningar
De generella reglerna för utställningar och visningar gäller om inget annat anges. Svenska Mästerskapen och
Nordiska Mästerskapen följer de generella reglerna inom SMF men har även särskilda bestämmelser, se avsnitt
”Särskilda bestämmelser för Svenska Mästerskapen och Nordiska Mästerskapen”. (DK 150101) samt NM
regelverk.
1.

Officiell utställning ska utannonseras på SMF:s hemsida. Annonsen ska skickas till
domarkommitténs ansvarige senast 10 veckor innan utställningsdagen. Senast 8 veckor innan
utställningsdagen ska annonsen ligga uppe på SMF:s hemsida.
(SMF Riks 2011)

2.

Domare som tjänstgör på officiell utställning inom Junior-, Senior- samt Klippta långhårssektionen
ska vara godkänd allround- eller specialdomare (inom aktuell ras) inom SMF eller utländsk domare
som är allround- eller specialdomare (inom aktuell ras) i sitt hemland.

3.

Domare som tjänstgör på officiell utställning inom Guidestandard- Ostandardiserade- samt
Uppfödargruppsektionen ska vara godkänd allrounddomare inom SMF eller utländsk domare som
är allrounddomare i sitt hemland.
Domare som tjänstgör på officiell utställning inom Pet Class junior och senior samt Pet Class
Ungdom junior och senior ska vara godkänd Pet Classdomare, allround- eller specialdomare inom
SMF eller godkänd utländsk ras- eller Pet Classdomare. (DK 191109)

4.

BIS-uppdrag inom rasdjurssektionerna får endast dömas av godkända allround domare inom SMF
eller utländsk domare som är godkänd allrounddomare i sitt hemland.

5.

Samtliga domare i officiella klasserna ska vara utsedda och publiceras vid annonseringen av
utställningen.

6.

Får domare förhinder efter sista anmälningsdag ska utställningskommittén i första hand försöka
ersätta domaren med en annan domare. Samtliga utställare ska omedelbart informeras och ges
tillfälle att återkalla sin anmälan. Anmälningsavgift exklusive administrationsavgift ska återbetalas
till utställaren. Då ingen annan domare kan ersätta den utannonserade domaren ska utställningen
ställas in. Beslut ska meddelas samtliga utställare och anmälningsavgift exklusive
administrationsavgift skall återbetalas till utställaren.

7.

Får BIS-domaren förhinder innan sista anmälningsdag ska domarbyte meddelas till
domarkommitténs ansvarige och därefter utannonseras på SMF:s hemsida. Samtliga utställare
som redan har anmält ska dessutom meddelas. Om extra domare förutom BIS-domaren, har
inkallats har utställaren inte rätt att få sin anmälningsavgift tillbaka. (SMF Riks 2011)

8.

Officiell utställning kan inte ändra dag utan att detta meddelats till domarkommitténs ansvarige.
Ändringen skall därefter utannonseras på SMF:s hemsida senast 8 veckor innan den nya
utställningsdagen. Om så inte skett måste ändringen meddelas i utskick till samtliga medlemmar.
Lokal/ort inom rimlig gräns kan ändras, varje utställare ska dock meddelas detta. (SMF Riks 2011)
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9.

Om en officiell utställning ställs in före bekräftelsen skickats ut ska utställningsarrangören
omgående, dock senast en vecka innan utsatt utställningsdatum, informera samtliga utställare i
samma form som bekräftelsen t ex mail eller brev om aktuellt beslut. SMF riks ordförande,
samtliga lokalavdelningars ordförande, Domarkommitténs ordförande och kontrakterade domare
ska informeras och aktuella hemsidor t ex Riks och lokalavdelningens hemsidor ska vara
uppdaterade inom 24 timmar efter beslut tagits.

Om en officiell utställning ställs in efter bekräftelsen skickats ut ska utställningsarrangören
omgående, dock senast tre timmar efter beslut tagits informera samtliga utställare och få bekräftat
från dem att de har vetskap om aktuellt beslut. SMF riks ordförande, samtliga lokalavdelningars
ordförande, domarkommitténs ordförande och kontrakterade domare ska informeras och aktuella
hemsidor t ex Riks och lokalavdelningens hemsidor ska vara uppdaterade omgående, dock senast
tre timmar efter beslut tagits.

Arrangören är i båda fallen skyldig att föra loggbok, innehållande tidpunkter för beslut, information
upplagd på hemsidor, information/bekräftelse från utställare etc. Denna loggbok ska redovisas till
SMF riksstyrelse inom 14 dagar efter inställd officiell utställning.

Arrangören är i båda fallen återbetalningsskyldig för anmälningsavgifterna exklusive
administrationsavgifter och kontrakterade domares eventuella utlägg och resor. Andra
ersättningskrav kan tillgodoses efter utredning i varje enskilt fall dock inte utställares rese- och
logikostnader. Utställare och arrangör har ett ömsesidigt ansvar att informera och hålla sig
informerade om lägesbilden, t e x samhälliga kriser/extrema väderförhållanden. (SMF Riks dec 07)

10. På officiella utställningar ingår de officiella klasserna: junior-, senior-, guidestandard-,
ostandardiserade-, uppfödargrupps-, pet class jr/sr-, pet class ungdom jr/sr- samt klippta
långhårssektionen. (DK 191109)
Speciella krav för deltagande i de olika sektionerna beskrivs nedan. Om inget annat sägs gäller de
generella reglerna för utställningar och visningar.

1.

Junior sektionen

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara två kalendermånader och högst vara
en dag yngre än 5 kalendermånader.

•

Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk
Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.

•

Klassindelningen: Lång- och strävhår indelas i ras och därefter på hanar under 5 månader och
honor under 5 månader.
Korthåren indelas i grupperingarna: Self svartgruppsfärger, Self rödgruppsfärger, Non-Self
marked, Non-Self ticked, Non-Self masked, Self Crested, Non-Self Crested, American Crested
och därefter på färg/teckningsvariant i respektive gruppering. För nämrare beskrivning om
vilka varianter som finns inom varje gruppering, se fördelning i standarden. (DK 150101)
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2.

•

BIR-junior samt BIR-Reserv-junior tas ut i varje ras för långhår och strävhår samt i varje
gruppering för korthåren. (DK 150101) Domaren kan i de fall han/hon anser att djuret/djuren i
rasen inte uppfyller krav för BIRjr alt BIRRjr inte dela ut detta. En skriftlig motivering på
bedömningskortet krävs. (Kan även tilldelas raser/grupper och färg/teckningsvarianter som
har dispens)

•

Certifikat kan tilldelas BIRjr och BIR-Rjr samt klassvinnare. Vid poängbedömning med svenska
domare ska djuret tilldelas minst 89 poäng för att erhålla certifikat. Utländska domare ska
tilldela certifikat när djuret motsvarar en bedömning på 89 poäng. (DK 150101). Övriga djur
bedömts till minst 89 poäng ska tilldelas Certifikatkvalitét (CK) om inte det är klasser med 5
eller fler djur anmälda för då kan ytterligare 1 certifikat (cert) utdelas och därefter ett
certifikat per 5 anmälda. T.ex. 1–4 djur = 1 cert, 5-9 djur = 2 cert, 10-14 djur = 3 cert, 15-19
anmälda = 4 cert o.s.v. (DK101031)
Undantag från detta gäller vid Nordiska Mästerskapen där ingen sådan certifikatbegränsning
tillämpas. (DK 100711)

•

Sektionen håller en separat BIS-Junior-final bestående av BIRJr djuren. (DK 151024)

•

Sektionen håller en separat delfinal bestående av BIRRJr djuren där domaren väljer ut 1–3
djur (beroende på antal anmälda djur) som erhåller sk ”wildcard” till BIS-Junior-finalen. I
finalen kan dessa BIRRjr djur inte placera sig före BIRJr djuret i samma ras. (DK 161105)

Senior sektionen

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.

•

Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk
Marsvinsstandard kan ställas ut i denna sektion.
Klassindelning: Lång- och strävhår indelas i ras och därefter på hanar 5-8 månader, honor 5-8
månader, hanar över 8 månader, honor över 8 månader, Championklass (alla som har tre
certifikat för uppnående av titeln SCh) samt Multichampionklass (DK 150101) i respektive ras.
Korthåren indelas i grupperingarna: Self svartgruppsfärger, Self rödgruppsfärger, Non-Self
marked, Non-Self ticked, Non-Self masked, Self Crested, Non-Self Crested, American Crested
och därefter på färg/teckningsvariant i respektive gruppering oavsett ålder samt i
Championklass och i Multichampionklass för varje gruppering. För nämrare beskrivning om
vilka varianter som finns inom varje gruppering, se fördelning i standarden. (DK 150101)

•

BIR samt BIR-Reserv tas ut i varje ras. Domaren kan i de fall han/hon anser att djuret/djuren i
rasen inte uppfyller krav för BIR alt BIRR inte dela ut detta. En skriftlig motivering på
bedömningskortet krävs. Kan även tilldelas raser och färg/teckningsvarianter som har
dispens)

•

Certifikat kan tilldelas BIR och BIR-R samt klassvinnare. Vid poängbedömning med svenska
domare ska djuret tilldelas minst 89 poäng för att erhålla certifikat. Utländska domare ska
tilldela certifikat när djuret motsvarar en bedömning på 89 poäng. (DK 150101). Övriga djur
bedömts till minst 89 poäng ska tilldelas Certifikatkvalitét (CK) om inte det är klasser med 5
eller fler djur anmälda för då kan ytterligare 1 certifikat (cert) utdelas och därefter ett
certifikat per 5 anmälda. T.ex. 1–4 djur = 1 cert, 5–9 djur = 2 cert, 10-14 djur = 3 cert, 15-19
anmälda = 4 cert o.s.v. (DK101031)
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Undantag från detta gäller vid Nordiska Mästerskapen där ingen sådan certifikatbegränsning
tillämpas. (DK 100711)

•

Sektionen håller en separat BIS-final bestående av BIR djuren. (DK151024)

•

Sektionen håller en separat delfinal bestående av BIRR djuren där domaren väljer ut 1–3 djur
(beroende på antal anmälda djur) som erhåller s.k. ”wildcard” till BIS--finalen.

Junior och Senior sektionen fördelar priser och placeringar enligt nedan.
Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla BIS-placerade djur. Antalet BISplaceringar regleras utifrån antalet anmälda rasdjur,
1–15 anmälda = BIS, 2 BIS (BISjr, 2BISjr o.s.v.) (1wildcard (DK 161105))
16–30 anmälda = BIS tom 3 BIS (1wildcard (DK 161105))
31–45 anmälda = BIS tom 4 BIS (2 wildcard (DK 161105))
46–60 anmälda = BIS tom 5BIS (2wildcard (DK 161105))
61–75 anmälda = BIS tom 6BIS (2 wildcard (DK 161105))
76–90 anmälda = BIS tom 7BIS (2 wildcard (DK 161105))
91–105 anmälda = BIS tom 8BIS (3 wildcard (DK 161105))
106–120 anmälda = BIS tom 9BIS (3 wildcard (DK 161105))
Över 121 djur ger aldrig fler än 10 BIS-placeringar. (3 wildcard (DK 161105))

•BIS-domaren är skyldig att till BIS-finalen ta upp på domarbordet övriga domares BIR/BIRJr
som tilldelats cert. BIS-domaren ska av hjälpdomaren/utställningskommissarien informeras
om vilken ordning djuren placerats samt BIR/BIRjr. Ägaren/Utställaren kan själv besluta att
finaldjuret inte ska tas upp/strykas. Om BIR/BIRJr inte deltar i BIS finalen kan inte
BIRR/BIRRJr ersätta denna. (DK 151024 (borttag av BIRR/BIRRJr)) I finalen kan BIRR djur som
erhållet s.k. wildcard inte placera sig före BIR djuret i samma ras. (DK 161105)
Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om BIS-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade BIR/BIRjr djur (d.v.s. med cert) ska BISdomaren endast placera så många BIS- placeringar som går att placera med kvalificerade BISfinalister. (Inga andra certade djur eller BIR/BIRjr utan cert kan komma ifråga)
(DK 071006)

3.

Guidestandard sektionen

•

Raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna
sektion.

• Klassindelning: Varje variant för sig och därefter indelning på under 5 månader och över 5
månader. Med variant avses ras, samt även färg- och teckning i de fall där detta är relevant.
(DK 101031)

• Bästa Guidestandard ska utses enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 placering, 5-9 djur = 2
placeringar, 10-14 djur = 3 placeringar, 15-19 djur = 4 placeringar o.s.v. och tilldelas rosett,
pokal, plakett eller motsvarande. (DK 140101)
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Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)

4.

Ostandardiserade sektionen

•

Raser och färger/teckningsvarianter som INTE är upptagna i Guidestandard eller i Svensk
Marsvinsstandard (inkl dispens) kan ställas ut i denna sektion. Se vidare under rubrik
”Registrering” för att se vilka färger/raser som inte får registreras.

•

Klassindelning: Varje variant för sig och därefter indelning på under 5 månader och över 5
månader. Med variant avses ras samt även färg- och teckning i de fall där detta är relevant.
(DK 101031)

•

Bästa Ostandardiserad ska utses enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 placering, 5-9 djur = 2
placeringar, 10-14 djur = 3 placeringar, 15-19 djur = 4 placeringar o.s.v. och tilldelas rosett,
pokal, plakett eller motsvarande. (DK 140101)
Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)

5.

6.

Uppfödargrupp sektionen

•

Raser och färg/teckningsvarianter som är upptagna eller på dispens i Svensk
Marsvinsstandard samt raser och färger/teckningsvarianter som är upptagna i Guidestandard
kan ställas ut i denna sektion.

•

Varje grupp ska innehålla 2–4 marsvin av samma ras (för korthår gäller även samma färg och
teckning).

•

Utställaren ska ha fött upp samtliga djur men behöver inte äga dem vid utställningstillfället.

•

Marsvinen behöver inte vara besläktade med varandra.

•

Ingen klassindelning

•

Bästa uppfödargrupp ska utses enligt följande: 1-4 anmälda grupper = 1 placering, 5-9
grupper = 2 placeringar, 10-14 grupper = 3 placeringar, 15-19 grupper = 4 placeringar o.s.v.
och tilldelas rosett, pokal, plakett eller motsvarande. (DK 140101)

Pet Class sektionen - junior (DK 191109)
• Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF. Detta innebär att raser/färger som har
registrerings förbud kan ställas i denna sektion.
•

I denna sektion får endast utställare deltaga fr.o.m. året man fyller 16.

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara två kalendermånader och högst vara
en dag yngre än 5 kalendermånader.

•

S.k. ”drive in- utställning” är inte officiell enligt detta regelverk och därmed kan lokala
regelverk förekomma.
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•

Klassindelning: Hanar och Honor tävlar i separata klasser.

• Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort,
10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort o.s.v. (DK 140101)

•

Sektionen håller en separat Bästa Pet-final junior.
Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla Bästa Pet placerade djur.
Klassvinnare med silverkort och klasstvåor med silverkort dvs klasstvåor som uppfyller
förutsättningar för att tilldelas silverkort är automatiskt kvalificerade till final. (DK 191109)
Antalet Bästa Pet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda marsvin:
1 – 15 anmälda = BISjr Pet 1 tom 2
16 – 30 anmälda = BISjr Pet 1 tom 3
31 – 45 anmälda = BIS Pet 1 tom 4
46 – 60 anmälda = BIS Pet 1 tom 5
61 – 75 anmälda = BIS Pet 1 tom 6
76 – 90 anmälda = BIS Pet 1 tom 7
91 – 105 anmälda = BIS Pet 1 tom 8
106 - 120 anmälda = BIS Pet 1 tom 9
Över 121 djur ger aldrig fler än 10 BIS Pet-placeringar (DK 140101)

Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om BISjr PC-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade djur (d.v.s. med silverkort) ska BISdomaren endast placera så många BISjr PC- placeringar som går att placera med kvalificerade BISjr
PC-finalister. (Inga andra silverkortinnehavare eller kan komma ifråga)
(DK 191109)

7.

Pet Class sektionen – senior (DK 191109)
•

Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF. Detta innebär att raser/färger som har
registrerings förbud kan ställas i denna sektion.

•

I denna sektion får endast utställare deltaga fr.o.m. året man fyller 16.

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara 5 kalendermånader.

•

S.k. ”drive in- utställning” är inte officiell enligt detta regelverk och därmed kan lokala
regelverk förekomma.

•

Klassindelning: Djuren indelas enligt följande: 5-8 mån, 8–12 mån, 12-18 mån, 18-24 mån, 2436 mån, 36-48 mån, 48-72 mån, Guldpet samt Multiguldpet. Hanar och Honor tävlar i
separata klasser förutom i Guldpet och Multiguldpet. (DK191109)

•

Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort,
10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort o.s.v.
(DK 140101)

•

Sektionen håller en separat Bästa Pet-final.
Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla Bästa Pet placerade djur.
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Klassvinnare med silverkort och klasstvåor med silverkort dvs klasstvåor som uppfyller
förutsättningar för att tilldelas silverkort är automatiskt kvalificerade till final. (DK 191109)
Antalet Bästa Pet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda marsvin:
1 – 15 anmälda = BIS Pet 1 tom 2
16 – 30 anmälda = BIS Pet 1 tom 3
31 – 45 anmälda = BIS Pet 1 tom 4
46 – 60 anmälda = BIS Pet 1 tom 5
61 – 75 anmälda = BIS Pet 1 tom 6
76 – 90 anmälda = BIS Pet 1 tom 7
91 – 105 anmälda = BIS Pet 1 tom 8
106 - 120 anmälda = BIS Pet 1 tom 9
Över 121 djur ger aldrig fler än 10 BIS Pet-placeringar (DK 140101)
Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om BIS PC-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade djur (d.v.s. med silverkort) ska BISdomaren endast placera så många BIS PC- placeringar som går att placera med kvalificerade BIS
PC-finalister. (Inga andra silverkortinnehavare eller kan komma ifråga)
(DK 191109)

8.

Pet Class Ungdom sektionen – junior (DK191109)
•

I denna sektion får endast utställare delta till och med det år de fyller 15 år. Om djuret ska
visas av annan är detta godkänt så länge att personen inte är äldre än att de fyller 15 år under
året.
• Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF. Detta innebär att raser/färger som har
registrerings förbud kan ställas i denna sektion.

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara två kalendermånader och högst vara
en dag yngre än 5 kalendermånader.

•

S.k. ”drive in- utställning” är inte officiell enligt detta regelverk och därmed kan lokala
regelverk förekomma.

•

Klassindelning: Hanar och Honor tävlar i separata klasser.

• Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort,
10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort o.s.v. (DK 140101)

•

Sektionen håller en separat Bästa Pet-final junior.
Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla Bästa Pet placerade djur.
Klassvinnare med silverkort och klasstvåor med silverkort dvs klasstvåor som uppfyller
förutsättningar för att tilldelas silverkort är automatiskt kvalificerade till final. (DK 191109)
Antalet Bästa Pet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda marsvin:
1 – 15 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 2
16 – 30 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 3
31 – 45 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 4

13

Uppdaterad 2021-03-01
46 – 60 anmälda = BISJr Pet U 1 tom 5
61 – 75 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 6
76 – 90 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 7
91 – 105 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 8
106 - 120 anmälda = BISjr Pet U 1 tom 9
Över 121 djur ger aldrig fler än 10 BISjr PetU - placeringar (DK 140101)
Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om BISjr PC-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade djur (d.v.s. med silverkort) ska BISdomaren endast placera så många BISjr PC- placeringar som går att placera med kvalificerade BISjr
PC-finalister. (Inga andra silverkortinnehavare eller kan komma ifråga)
(DK 191109)

9.

Pet Class Ungdom sektionen – senior (DK191109)
•

I denna sektion får endast utställare delta till och med det år de fyller 15 år. Om djuret ska
visas av annan är detta godkänt så länge att personen inte är äldre än att de fyller 15 år under
året.

•

Marsvinet behöver inte vara registrerat inom SMF. Detta innebär att raser/färger som har
registrerings förbud kan ställas i denna sektion.

•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste minst vara 5 kalendermånader.

•

S.k. ”drive in- utställning” är inte officiell enligt detta regelverk och därmed kan lokala
regelverk förekomma.

•

Klassindelning: Djuren indelas enligt följande: 5-8 mån, 8–12 mån, 12-18 mån, 18-24 mån, 2436 mån, 36-48 mån, 48-72 mån, Guldpet samt Multiguldpet. Hanar och Honor tävlar i
separata klasser förutom i Guldpet och Multiguldpet. (DK191109)

•

Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1-4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort,
10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort o.s.v. (DK 140101)
•

Sektionen håller en separat Bästa Pet-final.

Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla Bästa Pet placerade djur.
Klassvinnare med silverkort och klasstvåor med silverkort dvs klasstvåor som uppfyller
förutsättningar för att tilldelas silverkort är automatiskt kvalificerade till final. (DK 191109)
Antalet Bästa Pet finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda marsvin:
1 – 15 anmälda = BIS Pet U 1 tom 2
16 – 30 anmälda = BIS Pet U 1 tom 3
31 – 45 anmälda = BIS Pet U 1 tom 4
46 – 60 anmälda = BIS Pet U 1 tom 5
61 – 75 anmälda = BIS Pet U 1 tom 6
76 – 90 anmälda = BIS Pet U 1 tom 7
91 – 105 anmälda = BIS Pet U 1 tom 8
106–120 anmälda = BIS Pet U 1 tom 9
Över 121 djur ger aldrig fler än 10 BIS Pet-placeringar (DK 140101)
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Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om BIS PC U-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade djur (d.v.s. med silverkort) ska BISdomaren endast placera så många BIS PC U- placeringar som går att placera med kvalificerade BIS
PC U - finalister. (Inga andra silverkortinnehavare eller kan komma ifråga)
(DK 191109)

10. Klippt Långhår sektionen
•

Marsvin som ska ställas i denna sektion måste vara minst 5 kalendermånader.

•

Samtliga långhårsraser som är upptagna eller på dispens i Svensk Marsvinsstandard
samt upptagna i Guidestandard kan ställas ut i denna sektion.

•

Pälsen får vara klippt. Pälslängden (runt om) måste minst vara 10 cm lång.

•

Klassindelning: Varje ras för sig samt en gemsam klass för de marsvin som uppnått
titlarna Guldklippt och Multiguldklippt. (DK 150101)

• Silverkort kan tilldelas enligt följande: 1–4 anmälda djur = 1 silverkort, 5-9 djur = 2 silverkort,
10-14 djur = 3 silverkort, 15-19 anmälda = 4 silverkort o.s.v.
(DK 140101)

• Sektionen håller separat Bästa Klippt Långhår-final.
Rosett, pokal, plakett eller motsvarande ska tilldelas alla Bästa Klippt Långhår placerade djur.
Klassvinnare med silverkort och klasstvåor med silverkort dvs klasstvåor som uppfyller
förutsättningar för att tilldelas silverkort är automatiskt kvalificerade till final.
Antalet Bästa Klippt Långhår finalplaceringar regleras utifrån antalet anmälda marsvin: 1-4
anmälda djur = 1 placering, 5-9 djur = 2 placeringar, 10-14 djur = 3 placeringar, 15-19 djur = 4
placeringar o.s.v. (DK 140101)
Bedömningskorten för de djur som placeras i finalen ska stämplas med SMF stämpel där det
framgår vilken den erhållna placeringen blev. (DK 151115)
Om Bästa Klippt Långhårs-finalen inte har tillräckligt med kvalificerade djur (d.v.s. med silverkort)
ska BIS-domaren endast placera så många Bästa Klippt Långhårs - placeringar som går att placera
med kvalificerade finalister. (Inga andra silverkortinnehavare eller kan komma ifråga)
11. I samtliga sektioner gäller att domaren endast är skyldig att placera de 5 främst placerade i varje
klass. Övriga tilldelas placeringen ”delad 6:a”. (DK 101031)
12. Marsvin som ska delta i officiella klasser ska vara registrerade inom SMF vid anmälningstillfället.
Undantag är marsvin i utländsk ägo där ägaren är bosatt utanför Sverige, marsvin som är
registrerade i annat nordiskt land (DK 060930) samt de djur som ska delta i Pet Class sektionen.
Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin får inte ställas ut i de officiella klasserna
(undantag Pet Class Jr/Sr och Pet Class Ungdom Jr/Sr) på SMFs officiella utställningar. (Stämman
2013, gäller fr.o.m. 2014-01-01)

15

Uppdaterad 2021-03-01
13.
Endast de nakenraser som har dokumenterat fullgott immunförsvar får ställas ut på officiella
utställningar. Se även regler för registrering. (Stämman 2010, gäller fr.o.m.
2010-04-10)

14. Marsvinets ålder räknas per den dagen då den första officiella sektionen på utställningen börjar
bedömas. (DK 091108)

15. Samtliga marsvin i de officiella klasserna ska vara upptagna i katalogen/deltagarlistan. Katalogen
skall innehålla: namn, registreringsnummer i de fall som sektionen kräver detta, födelsedata, ålder
i månader, färg, kön, föräldradjur, uppfödare samt ägare.

16. I officiella klasser ska SMFs enhetliga bedömningssedel användas.

17. De officiella sektionerna ska bedömas enligt Svenska Marsvinsföreningens beslutade
poängsystem. Undantag gäller för utländska domare. Halvpoäng får användas. (DK 201011)

18. SMFs enhetliga cert/certifikatkvalitét och silverkort ska användas. SMFs enhetliga stämpel för
placering i finaler ska användas.(DK 151115)

19. Det är utställarens ansvar att besluta om sitt marsvin ska närvara vid nedanstående
placeringstillfällen.

• Vid placering i klasserna ska samtliga marsvin i klassen finnas tillgängliga, i anslutning till
domarbordet. Marsvin som inte finns tillgängliga bedöms utan tävlan på utställarens initiativ i
mån av tid.

• Vid BIR/BIR-R placering ska de marsvin som konkurrerar om placeringen finnas tillgängliga, i
anslutning till domarbordet. Vid poängbedömning ska de marsvin med samma poäng och
konkurrerar om BIR/BIR-R finns tillgängliga. Vid poänglös bedömning ska de marsvin som
domaren utsett att konkurrera om BIR/BIR-R finnas tillgängliga. Marsvin som inte finns
tillgängliga placeras inte.

• Vid BIS-finaler ska finalberättigade marsvin finnas tillgängliga på domarbordet (BIR/BIRJr
placerade marsvin med tilldelade cert). Marsvin som inte finns tillgängliga placeras inte.
Ägaren/Utställaren kan själv besluta att finaldjuret inte ska tas upp/strykas. (DK 060930)

20. Arrangören ska senast 14 dagar efter en officiell utställning redovisa utställningens resultat i
angivet formulär till domarkommitténs redovisningsansvarige.

21. För varje anmält djur i officiella klasser, ska arrangören senast 14 dagar efter utställningen betala
av SMFs årliga stämma beslutad avgift till Riks plusgiro. Vid försenad inbetalning från arrangören
tillkommer straffavgift beslutad av SMFs årliga stämma. (Stämman 2012-04-14)
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22. Av SMF godkänd domare får inte vara domarsekreterare för de raser eller klasser där han/hon är
godkänd domare. Undantag från detta gäller om den tjänstgörande domaren är utländsk, d.v.s.
inte har svensk domarutbildning. (Domarkommittén 2011-10-22)

Särskilda regler för Svenska Mästerskapen. (DK 150101)
1.

Svenska Mästerskap ska följa SMFs generella regelverk vid utställningar och visningar samt
officiella utställningar om inget annat anges. I detta regelverk tydliggörs de regler som
kompletterar eller undantar de generella regelverk vid utställningar och visningar samt
officiella utställningar. (DK 150101)

2.

Svenska Mästerskapen, SM ska årligen anordnas någon gång under perioden 1 maj t.o.m. 31
juli. Stämman utser arrangerade lokalavdelningar. Utsedd lokalavdelning ska senast den 1
januari fastställa datum för SM i SMFs utställningskalender. (DK 150101)

3.

På varje SM ska lokalföreningskamper anordnas. Lokalavdelningarna utser sina lag och lämnar
in dem skriftliga innan bedömningen startar. Poängberäkningen utgår från Årets Marsvin
beräkningen inklusive 60% mer poäng.
Rasdjurskampen ska utgå från anmälda rasdjur (senior- och juniorsektionen) och ett lag ska
innehålla fem djur varav minst ett ska djur vara från juniorsektionen.
Pet Class Sr- Jr och Pet Class Sr – Jr ungdoms kampen ska utgå från anmälda djur i Pet Class
Sr- Jr och Pet Class Sr – Jr Ungdoms sektionerna och ett lag ska innehålla fem djur varav
minst ett djur ska vara från Pet Class Sr – Jr Ungdom sektionerna. (DK 150101/191109)

4.

På varje SM ska en Uppfödarkamp anordnas. Varje utställare som vill delta ska utse sitt lag och
lämna in sitt lag skriftligen innan bedömningen startar. Poängberäkningen utgår från Årest
Marsvins beräkningen inklusive 60% mer poäng.
Uppfödarkampen ska utgå ifrån anmälda rasdjur (senior- och juniorsektionen),
guidestandard sektionen eller ostandardiserade sektionen och ett lag ska innehålla tre djur
varav max två djur får ägas av annan än uppfödaren. (DK 15-01-01)

5.

Titlar vid SM

Nedan erövrade titlar får ägaren själv skriva in på marsvinets stamtavla. Samtliga resultat
redovisas i Årsboken. Registratorn för in titlarna i registreringssystemet efter redovisad
resultatlista. (Riks 14-01-01)
Följande titlar kan endast tilldelas marsvin som ägs av person boende i Sverige (DK 091108) eller ägs
av person som enligt nordisk överenskommelse har valt som sin huvudklubb. (Nordic meeting 150906)
•

BIR/BIRjr-vinnande djur på SM får kalla sig Svensk Vinnare och årtal, t.ex. SV-05/SjrV-05 under
förutsättning att de tilldelats certifikat.

•

BIS/BISjr-vinnaren får kalla sig Svensk Mästare och årtal, t.ex. SM-05/SjrM-05.

•

Bästa Pet (BIS/BISjr) får kalla sig Pet Class Svensk Mästare och årtal, t.ex. PCSM-08/PCjrSM-08
(DK 080315 gäller fr.o.m. 2008/191109)

•

Bästa Pet Ungdom (BIS/BISjr) får kalla sig Pet Class Ungdom Svensk Mästare och årtal, t.ex.
PCUSM-08/PCUjrSM-08 (DK 140101/191109)

17

Uppdaterad 2021-03-01

•

Bästa Klippta Långhår 1 får kalla sig Svensk Klippt Långhår Mästare och årtal, t.ex. SklM-11 (DK
101031, gäller fr.o.m. 2011)

Registrering
1. Marsvinsregistrering
•

Renrasiga marsvin kan registreras. Registreringen i SMF är ett krav för bedömning i officiella sektioner,
undantag är marsvin i utländsk ägo vars ägare är bosatt utanför Sverige, marsvin som är registrerat i
annat nordiskt land (DK 060930) samt djur som deltar i Pet Class sektionen. Marsvin som är registrerat i
annat nordiskt land tas upp i SMFs system i samband med registrering av dess avkomma.

•

Ungar efter hona yngre än 7 månader får inte registreras.

•

Ungar efter roan – roan och dalmatiner – dalmatinerparningar får inte registreras på grund av att
missbildningar kan förekomma i sådana kombinationer.
(Se Jordbruksverkets rekommendationer)

•

Marsvin av rasen satin eller kombinationsras med satin kan inte registreras i SMF (stämman 2013 , gäller
från 140101)

•

Marsvin av rasen Lunkarya får endast registeras om de tre senaste leden i stammen är fria från
recessiva lockiga raser (t.ex. texel, merino, alpaca, rex, teddy, CH teddy)
(DK 140101)

•

För nakna marsvinsraser krävs att dokumentation finns på att rasen har fullgott immunförsvar, t.ex.
intyg på att organet brässen inte saknas, innan marsvinen får registreras i SMF. Dokumentationen ska
förvaras av SMFs domarkommitté.
(Stämman 2010, gäller fr.o.m. 2010-04-10)

•

Endast 3 kullar per 12 månaders period per hona kan registreras.

•

Djur utan uppfödarnamn får endast registreras om namnet är ett enkelnamn (d.v.s. ett ord)
Bindestreck och ihop skrivningar av ord är inte tillåtna. Anledningen är att namnet inte ska kunna
förväxlas med ett uppfödarnamn. (SMF Riks 090301 – då tidigare regel fallit bort)

•

Den person som registrerar sitt marsvin ska vara medlem.

•

Dispens för antal kullar och honans ålder kan sökas hos registratorn. Registratorn kan fatta beslut om
dispens och ska hänskjuta svårare fall till domarkommitténs styrelse för beslut.
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•

Registreringsavgiften fastställs av SMFs årliga stämma.

2. Uppfödarnamnsregistrering Dispens 2020-09-13 tom 21-05-31 med anledning av covid-19
(dispenstext i rött)

1.

En eller flera medlemmar gemensamt kan ansöka om uppfödarnamn. Minimiålder 15 år på minst en
av de sökande.

2.

Krav på medlemskap under minst ett kalenderår för samtliga sökande.

3.

Minst två olika uppfödargrupper (fyra olika marsvin) ska ställas ut i den officiella sektionen
uppfödargrupp för två olika domare. Vid flera delägare av uppfödningen ska samtliga uppges som
uppfödare. Inga dubbelsigneringar är tillåtna d v s endast sektionens tjänstgörande domare får skriva
under bedömningskortet.

4.

Minst fyra olika egenuppfödda djur ska ställas ut inom de officiella sektionerna, junior, ungdjur/vuxen
eller guidestandard utan att de diskvalificeras. Minst två olika domare ska ha bedömt djuren, under
dispenstiden krav på endast en domare. Minst två av de fyra marsvinen måste vara över fem månader
vid bedömningstillfället. Vid flera delägare av uppfödarnamnet ska samtliga uppges som uppfödare.
Under dispenstiden kan bedömningen som krävs göras hos godkänd domare efter överenskommelse
alternativt i samband med att lokalavdelning anordnar ett gemensamt tillfälle som inte är i samband
med utställning. Allround domare alternativt specialdomare kan bedöma grupp och djur förutsatt att
specialdomaren är godkänd domare på visade raser. Domare och lokalavdelning som anordnar kan ta
betalt för omkostnader som uppstår i samband med bedömningstillfället. Dessa kostnader betalas av
den som ansöker om uppfödarnamn.

5.

Bokning av domare för detta särskilda enskilda tillfälle göres via registratorn för uppfödarnamn, Maria
Wigenborg. Registratorn säkerställer att domaren bokas och erhåller bedömningssedlar för
ändamålet.

6.

Samtliga delägare ska ha godkänt resultat på SMF:s kunskapstest. Delägare som är yngre än 10 år
undantages från denna regel fram till dess de fyller 10 år. (måste komplettera kunskapstesten för att
få kvarstå som delägare) Under dispenstiden kommer provet att skickas ut direkt när ansökan
inkommer och avgiften är betald.

7.

Ingen av delägarna får vara utesluten ur SMF, inneha någon form av varning (utställningsförbud,
registreringsförbud mm) inom SMF, inneha någon form av varning/djurförbud etc. genom beslut av
tillsynsmyndighet.

8.

Uppfödarregistreringsavgiften ska betalas innan ansökan sker.
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Ansökan om uppfödarregistrering ska ske till Uppfödarregistratorn på särskild blankett. Aktuella
bedömningssedlar ska bifogas.

Om kraven nummer 1, 2, 3, 4, 6 och 7 är uppfyllda skickas kunskapstesten till delägarna. Om
kunskapstesten underkänns finns möjlighet att pröva igen.

Vid godkänt kunskapstest skickas namnförslaget till Marsvins Magasinet för publicering. Samtliga beslut
eller begäran ska publiceras i Marsvinsmagazinet (MM).
Om ingen protest bifalles, är uppfödarnamnet godkänt en månad efter publicering i MM. Protesterna ska
skickas till uppfödarregistratorn. SMF Riksstyrelse beslutar om protesterna.

Vid begäran om att tillföra en ny delägare till godkänd uppfödarregistrering krävs att kraven nummer 1, 2,
6 och 7 är uppfyllda för att kunskapstesten ska kunna skickas ut. Ansökan ska ske skriftligt till
uppfödarregistratorn på särskild blankett. Godkänd ny delägare tillkännages i Marsvins Magasinet.

Regler för att använda uppfödarnamn inom SMF
1.

Uppfödarnamnet är godkänt och registrerat av SMF.

2.

Uppfödaren ska ange sitt uppfödarnamn och nummer inom SMF, på annonser,
stamtavlor/registreringsbevis, hemsidor etc. Uppfödarnamnet får användas retroaktivt på stamtavlor
d v s på djur som fötts upp under den period uppfödarnamnet inte var godkänt.

3.

Medlemsavgiften ska betalas varje år. Uppfödarnamnet läggs vilande om medlemsavgiften inte
betalats under mer än ett kalenderår.

4.

Uppfödarnamnet läggs vilande om uppfödaren (någon av personerna som ingår i uppfödarnamnet)
har blivit utesluten ur SMF, innehar någon form av varning (utställningsförbud, registreringsförbud
mm) inom SMF, innehar någon form av varning/djurförbud etc. genom beslut av tillsynsmyndighet.

5.

Uppfödaren ska registrera alla rasrena marsvin inom rimlig tid där köparen begär detta.

På skriftlig begäran från uppfödarnamnets ägare kan namnet läggas vilande. Vid flera delägare krävs att
samtliga skriver under begäran. Återupptagande av vilande uppfödarnamn sker enligt reglerna för
uppfödarregistrering. Uppfödarnamn som varit vilande i mer än 3 år skall genomgå SMFs kunskapstest.
Ansökan ska ske skriftligt till uppfödarregistratorn på särskild blankett.

Då kraven inte efterlevs kan SMF Riksstyrelse besluta om att uppfödarnamnet ska läggas vilande och/eller
att varning skall tilldelas.

Godkänt uppfödarnamn som varit vilande i 15 år avregistreras och är inte skyddat längre. (gäller namn
godkända och/eller återupptagna efter 2007-01-01) Uppfödarnamn som varit godkända före den 2007-0101 är skyddade för all framtid.
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Godkända uppfödarnamn är skyddade i samtliga nordiska klubbar enligt överenskommelse. Sverige har
ansvar att för att hålla ett nordiskt register uppdaterat som samtliga klubbar kan stämma av mot. (Nordic
meeting 150906)

Samtliga beslut eller begäran ska publiceras i Marsvinsmagazinet (MM). Godkänt en månad efter
publicering i MM.

3. Championatregistrering
•

Certifikat utdelas på officiella SMF-utställningar av godkänd SMF-domare eller godkänd utländsk
domare till rasdjur. Det tilldelade djuret ska vara en utomordentligt god representant för sin ras.

Djuret ska erövra tre certifikat för tre olika domare för att uppnå titeln CHAMPION, förkortas Sch/SCH.
Undantag är marsvin som innehar en championtitel i annat nordiskt land. De tilldelas titeln champion (Sch/SCH)
genom att erövra ett certifikat (oavsett ålder eller svensk/utländsk domare) vid utställning i Sverige. (DK 060930)
(Nordic meeting 150906) Länderna har en skyldighet att utbyta information årligen.
•

Endast ett av certifikaten som erövrats i åldersgruppen under 5 månader får tillgodoräknas för
inteckning till ett championat.

•

Djur av raser och färg/teckningsvarianter som haft dispensstatus kan efter att de blivit godkända och
upptagna i Svensk Marsvinsstandard uppnå titeln CHAMPION i efterhand dock tidigast 1/1
beslutsåret. Övergångsbestämmelser om att tilldela Cert istället för CK till dispensgodkända raser och
färger/teckningsvarianter träder kraft den 1/1 2006. Inga retroaktiva Championatstitlar för djur som
tilldelats Cert före den 1/1 2006 medges.

•

För championatregistrering skickas bedömningssedlar med påklistrade certifikatmärken tillsammans
med registreringsbeviset och frankerat svarskuvert till registratorn. Bedömningssedlarna ska vara
underskrivna eller stämplade av domaren. Titeln CHAMPION, förkortat SCh, sätts framför namnet och
tas aldrig bort.

•

I SMFs årsbok redovisas varje år alla champions.

•

Djur som uppfyllt kraven av championatregistrering, kan mot uppvisande av 3 certifikat och djurets
registreringsbevis, på SMFs officiella utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

•

Titelutmärkelsen ska vara enhetliga i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på baksidan av registeringsbeviset i
syfte att motverka flerköp på samma djur.

(DK 140101)
4. Titeln Multi Champion

•

Marsvinet ska inneha titeln Champion.

•

Marsvinet ska erövra ytterligare tre cert varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt
ytterligare två placeringar i BIS finalen för att uppnå titeln Multi Champion, förkortas MSCH/MSch.
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•

Titeln kan uppnås tidigast under 2014, vilket innebär att kraven för att uppnå denna titel kan uppnås
tidigast på utställningar under 2014. (djuret får vara SCH/Sch sedan tidigare d.v.s. innan 2014)

•

För multichampionatregistrering skickas bedömningssedlar med påklistrade certifikatmärken
tillsammans med registreringsbeviset, uppgift om var och när BIS placeringarna uppnåtts och
frankerat svarskuvert till registratorn. Bedömningssedlarna ska vara underskrivna eller stämplade av
domaren samt stämplade med stämpel avsedd för placering i final. (DK 151115, på bedömningssedlar från
160101.) Titeln MULTICHAMPION, förkortat MSCh, sätts framför namnet och tas aldrig bort.
Registratorn kontrollerar att övriga krav är uppfyllda.

•

I SMFs årsbok redovisas varje år alla multichampions i en listförteckning.

•

Djur som uppfyllt kraven av multichampionatregistrering, kan mot uppvisande av 3 certifikat och
djurets registreringsbevis, på SMFs officiella utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

•

Titelutmärkelsen ska vara enhetliga i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på baksidan av registeringsbeviset i
syfte att motverka flerköp på samma.

5. Titeln Nordisk champion (Nordic meeting 150906)
•

Marsvinet ska inneha titeln Champion i minst tre av de fyra nordiska länderna.

•

För nordisk championatregistrering skickas registreringsbeviset in där det framgår att djuret har minst
tre championat i nordiska länder. Titeln Nordisk champion, förkortat NordCh, sätts framför namnet
och tas aldrig bort. Registratorn kontrollerar att övriga krav är uppfyllda.

•

I SMFs årsbok redovisas varje år alla nordiska champion i en listförteckning.

6. Titeln GuldPet
(DK 080102)
•

Silverkort utdelas på officiella SMF-utställningar av godkänd SMF Pet Class-domare eller godkänd
utländsk Pet Class domare. Det tilldelade marsvinet ska vara en utomordentligt god representant
enligt bedömningspunkterna för Pet Class.

•

Marsvinet ska erövra tre silverkort för tre olika domare varav minst en svensk för att uppnå titeln
GULDPET, förkortas GP. (DK 140101)

•

Endast ett av silverkort som erövrats i PC Jr sektionen (under 5 månader) får tillgodoräknas för
inteckning till titeln Guldpet. (DK 151024)

•

Marsvin som uppfyllt kraven av GuldPet, kan mot uppvisande av 3 silverkort på SMFs officiella
utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.

7. Titeln Multi GuldPet
(DK 140101)
•

Marsvinet ska inneha titeln GuldPet

•

Marsvinet ska erövra ytterligare tre silverkort i Pet Class Sr varav ett måste vara vid åldern över 8
månader samt ytterligare två placeringar i Pet Class Sr finalen för att uppnå titeln Multi GuldPet,
förkortas MGP.

•

Marsvin som uppfyllt kraven av Multi GuldPet, kan mot uppvisande av bedömningskort med 3
silverkort samt bedömningskort stämplade med stämpel avsedd för placering i final (DK 151115, på
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bedömningssedlar från 160101.) på SMFs officiella utställningar kan köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

Lokalavdelningen är ansvarig för att kontrollera att övriga krav är uppfyllda.
•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.

8. Titeln GuldPet Ungdom
(DK 140101)
•

Silverkort utdelas på officiella SMF-utställningar av godkänd SMF Pet Class-domare eller godkänd
utländsk Pet Class domare. Det tilldelade marsvinet ska vara en utomordentligt god representant
enligt bedömningspunkterna för Pet Class U.

•

Marsvinet ska erövra tre silverkort för tre olika domare varav minst en svensk för att uppnå titeln
GULDPET Ungdom, förkortas GPU. (DK 140101)

•

Endast ett av silverkort som erövrats i PC Jr sektionen ( under 5 månader) får tillgodoräknas för
inteckning till titeln Guldpet. (DK 151024)

•

Marsvin som uppfyllt kraven av GuldPetU, kan mot uppvisande av 3 silverkort på SMFs officiella
utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.

9. Titeln Multi GuldPet Ungdom(DK 140101)
•

Marsvinet ska inneha titeln GuldPet Ungdom

•

Marsvinet ska erövra ytterligare tre silverkort i Pet Class Sr Ungdom varav ett måste vara vid åldern
över 8 månader samt ytterligare två placeringar i Pet Class Sr Ungdoms finalen för att uppnå titeln
Multi GuldPet Ungdom, förkortas MGPU.

•

Marsvin som uppfyllt kraven av Multi GuldPet Ungdom, kan mot uppvisande av bedömningskort med
3 silverkort samt bedömningskort stämplade med stämpel avsedd för placering i final (DK 151115, på
bedömningssedlar från 160101.) på SMFs officiella utställningar kan köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.
Lokalavdelningen är ansvarig för att kontrollera att övriga krav är uppfyllda.

•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.

10. Titeln GuldKlippt
(DK 101031)
•

Silverkort för Klippt långhår utdelas på officiella SMF-utställningar av godkänd SMF-domare eller
godkänd utländsk domare för rasdjur. Det tilldelade marsvinet ska vara en utomordentligt god
representant för sin ras enligt bedömningspunkterna för klippt långhår.

•

Marsvinet ska erövra tre silverkort för tre olika domare varav minst en svensk för att uppnå titeln
GuldKlippt, förkortas GK. (DK 140101)

•

Marsvin som uppfyllt kraven av GuldKlippt, kan mot uppvisande av 3 silverkort på SMFs officiella
utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.
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•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.

11. Titeln Multi GuldKlippt
(DK 140101)
•

Marsvinet ska inneha titeln Guldklippt

•

Marsvinet ska erövra ytterligare tre silverkort varav ett måste vara vid åldern över 8 månader samt
ytterligare två placeringar i sektionsfinalen för att uppnå titeln Multi GuldKlippt, förkortas MGK.

•

Titeln kan uppnås tidigast under 2014, vilket innebär att kraven för att uppnå denna titel kan uppnås
tidigast på utställningar under 2014. (djuret får vara GK sedan tidigare d.v.s. innan 2014)

•

Marsvin som uppfyllt kraven av Multi GuldKlippt, kan mot uppvisande av bedömningskort med 3
silverkort samt bedömningskort stämplade med stämpel avsedd för placering i final (DK 151115, på
bedömningssedlar från 160101.) på SMFs officiella utställningar köpa SMFs utmärkelse för aktuell titel.

•

Utmärkelsen ska vara enhetlig i hela landet och lokalavdelningarna beställer dessa från Riks
materialförvaltare. Vid inköp av utmärkelsen ska notering ske på bedömningssedlarnas baksida i syfte
att motverka fler köp på samma marsvin.
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”Årets” Utmärkelser med titlar
Följande utmärkelser grundar sig på marsvinets fem bästa resultat under kalenderåret i Junior- eller
Seniorsektionen.

•

Marsvin som samlar mest poäng i sin ras under året tilldelas titeln BOB och årtal, t.ex. BOB-05.
(DK 161105 (ändring från BIR till BOB)

•

De fem mest poängsamlande marsvinen totalt för året tilldelas titeln Best of the Year och årtal,
t.ex. BOY-05, 2BOY-05, 3BOY-05, 4BOY-05 och 5BOY-05.

Poängberäkning till Årets Pet på officiella utställningar fr.o.m. 2014-01-01. Samtliga utmärkelser grundar
sig på marsvinets fem bästa resultat under kalenderåret i Pet Classektionen, både Jr/Sr. (DK 191109)

•

De fem mest poängsamlande marsvinen totalt för året tilldelas titeln Pet of the Year och årtal,
t.ex. PoY-08, 2PoY-08, 3PoY-08, 4PoY-08 och 5PoY-08. (DK 080102)

Poängberäkning till Årets Pet Ungdom, både Jr/Sr på officiella utställningar from 2014-01-01. Samtliga
utmärkelser grundar sig på marsvinets fem bästa resultat under kalenderåret i Pet Class ungdom
sektionen. (DK 191109)

•

De fem mest poängsamlande marsvinen totalt för året tilldelas titeln Pet Ungdom of the Year och
årtal, t.ex. PUoY-08, 2PUoY-08, 3PUoY-08, 4PUoY-08 och 5PUoY-08. (DK 140101)

Poängberäkning till Årets utmärkelser på officiella utställningar fr.o.m. 2015-01-01.
På SM och då NM arrangeras i Sverige erhålls 60% mer poäng, se siffror inom parantes.(DK150101)

Inom klasserna Senior och Junior delas poäng ut enligt följande:
BIR/BIRjr med Certifikat 30

(Vid SM eller NM i Sverige 48)

BIR/BIRjr utan Certifikat 15

(Vid SM eller NM i Sverige 24)

BIRR/BIRRjr med Certifikat 20

(Vid SM eller NM i Sverige 32)

BIRR/BIRRjr utan Certifikat 10

(Vid SM eller NM i Sverige 16)

Certifikat/Certkvalite 20

(Vid SM eller NM i Sverige 32)

Inom klasserna Pet Class Jr/Sr samt PC Ungdom Jr/Sr delas poäng ut enligt följande:
Klassvinnare med Silverkort 30

(Vid SM eller NM i Sverige 48)

Klassvinnare utan Silverkort 15

(Vid SM eller NM i Sverige 24)

Tvåa i klassen med Silverkort 20

(Vid SM eller NM i Sverige 32)

Tvåa i klassen utan Silverkort10

(Vid SM eller NM i Sverige 16)

Silverkort 20

(Vid SM eller NM i Sverige 32)
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Upp till 15 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 2

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 30 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 2

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 3

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 45 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80

BIS 2

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 3

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 4

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 60 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 2

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 3

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 4

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 5

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 75 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

60 p

(Vid SM eller NM i Sverige 96)

BIS 2

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 3

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 4

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 5

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 6

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)
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Upp till 90 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

70 p

(Vid SM eller NM i Sverige 112)

BIS 2

60 p

(Vid SM eller NM i Sverige 96)

BIS 3

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 4

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 5

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 6

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 7

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 105 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

80 p

(Vid SM eller NM i Sverige 128)

BIS 2

70 p

(Vid SM eller NM i Sverige 112)

BIS 3

60 p

(Vid SM eller NM i Sverige 96)

BIS 4

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 5

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 6

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 7

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 8

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

Upp till 120 anmälda djur i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS placeringar
som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS

90 p

(Vid SM eller NM i Sverige 144)

BIS 2

80 p

(Vid SM eller NM i Sverige 128)

BIS 3

70 p

(Vid SM eller NM i Sverige 112)

BIS 4

60 p

(Vid SM eller NM i Sverige 96)

BIS 5

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 6

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 7

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 8

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 9

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

121 anmälda djur eller över i klasserna Jr, Sr, Pet Class Jr/Sr samt PC ungdom Jr/Sr var för sig = BIS
placeringar som ska delas ut/antal poäng för BIS placeringarna
BIS
BIS 2

100 p

(Vid SM eller NM i Sverige 160)

90 p

(Vid SM eller NM i Sverige 144)
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BIS 3

80 p

(Vid SM eller NM i Sverige 128)

BIS 4

70 p

(Vid SM eller NM i Sverige 112)

BIS 5

60 p

(Vid SM eller NM i Sverige 96)

BIS 6

55 p

(Vid SM eller NM i Sverige 88)

BIS 7

50 p

(Vid SM eller NM i Sverige 80)

BIS 8

45 p

(Vid SM eller NM i Sverige 72)

BIS 9

40 p

(Vid SM eller NM i Sverige 64)

BIS 10

35 p

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

12. Övriga ”Årets” Utmärkelser
Följande utmärkelser koras utan titlar. Samtliga redovisas i Årsboken.

•

Bästa Uppfödare: Räknas på uppfödarens samtliga utställda djur i junior- och seniorsektionen
under året.

•

Bästa Uppfödargrupp: Räknas på utställarens samtliga resultat i Uppfödargrupp under året.

•

Bästa Guidestandard: Räknas på marsvinets fem bästa resultat i Guidestandard under året.

•

Bästa Ostandardiserad: Räknas på marsvinets fem bästa resultat i Ostandardiserad under året. (DK
101031)

•

Bästa Klippta Långhår: Räknas på marsvinets fem bästa resultat i Klippt Långhår under året. (DK
101031)

Poängberäkning till Årets övriga utmärkelser (Guide, Ostandardiserade, Klippta långhår och
Uppfödargrupp) på officiella utställningar (DK 140101) På SM eller när NM arrangeras i Sverige erhålles 60 %
mer poäng. (DK 150101)

Bästa i sektionen

35

(Vid SM eller NM i Sverige 56)

2 Bäst i sektionen

25

(Vid SM eller NM i Sverige 40)

3 Bäst i sektionen

20

(Vid SM eller NM i Sverige 32)

4 Bäst i sektionen

15

(Vid SM eller NM i Sverige 24)

5 Bäst i sektionen

10

(Vid SM eller NM i Sverige 16)
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6 Bäst i sektionen

5

(Vid SM eller NM i Sverige 8)

7 Bäst i sektionen

4

(Vid SM eller NM i Sverige 6 avrundat från 6.4)

8 Bäst i sektionen

3

(Vid SM eller NM i Sverige 5 avrundat från 4.8)

9 Bäst i sektionen

2

(Vid SM eller NM i Sverige 3 avrundat från 3.2)

10 Bäst i sektionen

1

(Vid SM eller NM i Sverige 2 avrundat från 2.56)
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