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Färgbeskrivningar Enfärgade 

 
Black Den svarta färgen skall gå ända in till hårbotten och vara djupt kolsvart. Öron och 

trampdynor svarta. Ögonfärg: Mörka. 
 

White Färgen skall vara snövit och får ej ha en gulaktig nyans. Öron och trampdynor rosa. 

Ögonfärg: Röda = Pink-eyed, PE. Mörkt rubinfärgade = Dark-eyed, DE. 
 

Cream Färgen skall vara gräddvaniljsåsfärgad med blek ton och gå ända in till hårbotten. Färgen får 

inte övergå i gult eller orange. Öron och trampdynor rosa/cream. 

Ögonfärg: Rubinfärgade 
 

Lemon Färgen skall vara gräddvaniljsåsfärgad med blek ton och gå ända in till hårbotten. Färgen får 

inte övergå i gult eller orange. Öron och trampdynor rosa/cream. 

Ögonfärg: Röda. 
 

Buff  Färgen skall vara matt och mättad gulbrun utan att skifta i aprikos, citron eller beige och gå 

ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/buff. Svag pigmentering tillåts. Ögonfärg: 

Mörka eller mörkt rubinfärgade. 
 

Saffron     Färgen skall vara klart gul som saffransbröd med anstrykning åt citron utan att övergå i 

cream och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor rosa/saffron. 

Ögonfärg: Röda. 
 

Golden     Färgen skall vara djupt glödigt rödbrun likt färgen hos en mustig nyponsoppa utan att den 

upplevs som blek eller övergår i gult. Färgen skall gå ända in till hårbotten. Öron och 

trampdynor rosa/golden. På DE Golden tillåts svag pigmentering. 

Ögonfärg: Röda = Pink-Eyed, PE. Mörka eller mörkt rubinfärgade = Dark-Eyed, DE. 
 

Red     Färgen skall vara mörk och djup likt en Irländsk Setters och gå ända in till hårbotten. Öron 

och trampdynor mörkt rödbruna till svarta. Färgen får inte likna den hos golden då den i så 

fall klassas som för ljus. Ögonfärg: Mörka eller Rubinfärgade. 
 

Chocolate     Färgen skall vara likt mörk blockchoklad utan att övergå i svart/grå och gå ända in till 

hårbotten. Öron och trampdynor chokladfärgade. Chocolate är en varm färg. 

Ögonfärg: Rubinfärgade. 
 

Beige     Färgen skall vara ljust brunbeige och gå ända in till hårbotten. Öron och trampdynor 

rosa/beige. Beige är en varm färg. Ögonfärg: Röda. 
 

Lilac  Färgen skall vara ljust duvgrå utan att övergå i brun ton och gå ända in till hårbotten. Öron 

och trampdynor rosa/lilac. Lilac är en kall färg. Ögonfärg: Röda. 
 

Grey    Färgen skall vara mörkt blyertsgrå helt utan att vara varm i tonen och gå ända in till 

hårbotten. Öron och trampdynor mörkt grå. Ögonfärg: Mörkt rubinfärgade. 
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Färgbeskrivningar Agouti/Argente 
 

  bas  tickning  ögonfärg 

Golden Agouti  Black Red mörka 

Buff Agouti   Black Buff mörka 

Lemon Agouti   Black Cream mörka 

Silver Agouti   Black White rubin 

Orange Agouti  Chocolate Red rubin 

Saffron Agouti  Chocolate Buff rubin 

Cream Agouti   Chocolate Cream rubin 

Cinnamon Agouti  Chocolate White rubin 

 

Golden Argente  Lilac Red röda 

Buff Argente   Lilac Saffron röda 

Lemon Argente  Lilac Lemon röda 

Silver Argente  Lilac White röda 

Orange Argente  Beige Red röda 

Saffron Argente  Beige Saffron röda 

Cream Argente Beige Lemon röda 

Cinnamon Argente  Beige White röda 

  

Grey Golden Argente  Grey Red mörkt rubin 

Grey Buff Argente  Grey Buff mörkt rubin 

Grey Lemon Argente  Grey Cream mörkt rubin 

Grey Silver Argente  Grey White mörkt rubin 
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Färgbeskrivningar Tan/Fox/Otter 
 

  basfärg  teckningsfärg   

Black Tan   Black  Red 

Chocolate Tan  Chocolate  Red 

Lilac Tan   Lilac  Red 

Beige Tan   Beige  Red 

Grey Tan   Grey  Red 

     

Black Fox   Black  White 

Chocolate Fox  Chocolate  White 

Lilac Fox   Lilac  White 

Beige Fox   Beige  White 

Grey Fox   Grey  White 

     

Black Buff Otter  Black  Buff 

Black Cream Otter  Black  Cream 

Chocolate Buff Otter  Chocolate  Buff 

Chocolate Cream Otter  Chocolate  Cream 

Lilac Saffron Otter  Lilac  Saffron 

Lilac Lemon Otter  Lilac  Lemon 

Beige Saffron Otter  Beige  Saffron 

Beige Lemon Otter  Beige  Lemon 

Grey Buff Otter  Grey  Buff 

Grey Cream Otter  Grey  Cream 

 

 

Färgbeskrivningar Ögonfärg 

Pink Eyed: Detta är den rödögda varianten av ögonfärg. Färgen skall vara ljust röd med en tunn mörk cirkel 

i den yttersta kanten innanför ögonvitan. 

 

Ruby Eyed: Detta är den rubinögda varianten av ögonfärg. Färgen kan variera från ganska ljust röda ögon 

till djupt rubinfärgade, nästan mörka. Ögonfärgen klassas som dark-eyed i utställningssammanhang. 

 

Dark Eyed: Detta är den mörkögda varianten av ögonfärg. Färgen är svart eller nästintill blåsvart.
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Agouti/Argente 

Färg 

Alla enligt standarden godkända agouti/argente varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: agouti 

och argente. Färgen skall vara av beskriven nyans. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet. Sotad hud på öron och/eller 

trampdynor på argente-varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Hos agouti och argente är hårstrået indelat i tre zoner. Dessa zoner kallas bas, tickning och topp. Tickningen 

ska vara påtagligt kort och hela kroppen, utom magen, ska vara jämnt tickad. Toppfärgen saknas på magen 

och därmed bildas ett magband i tickningsfärgen. Magbandet ska vara klart avgränsat mot kroppens färg 

samt vara smalt. Fötterna ska ha samma tickning som kroppen. 

De vanligaste felen: Ögonringar, schalettsnören, ljust bröst. Allt för mörka eller ljusa fötter. För lång 

och/eller ojämn tickning. Brett och/eller diffust magband. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av tickning eller magband. Tickning och toppfärgen är tillsammans längre än 

basen. 

 

Solid Agouti/Solid Argente 

Färg 

Alla enligt standarden godkända agouti/argente varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: agouti 

och argente. Färgen skall vara av beskriven nyans. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet. Sotad hud på öron och/eller 

trampdynor på argente-varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Hos agouti och argente är hårstrået indelat i tre zoner. Dessa zoner kallas bas, tickning och topp. Tickningen 

ska vara påtagligt kort och hela kroppen ska vara jämnt tickad. 

De vanligaste felen: Ögonringar, schalettsnören, ljust bröst. Antydan till magband. Avsaknad av tickning på 

fötterna. För lång och/eller ojämn tickning. 

Diskvalificerande fel: Tydligt magband. Avsaknad av tickning. Tickning och toppfärgen är tillsammans längre 

än basen. 
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Tan/Fox/Otter 

Färg 

Tan, fox och otter är godkänd i Black, Chocolate, Grey, Lilac samt Beige. Se allmänna färgbeskrivningar: 

Enfärgade. För teckningsfärger, se allmänna färgbeskrivningar: Tan/Fox/Otter. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Tydliga och jämna ögonringar runt hela ögat i teckningsfärgen. Tydliga öronfläckar i teckningsfärgen 

placerade ovanför öronfästets framkant som bildar ett markant streck mot örat. Öronens insida skall ha 

teckningsfärg. Tydliga schalettsnören skall finnas under hakan i teckningsfärgen. Jämn och tydlig markering 

med stickelhår, i 1/3 till 1/2 av djurets höjd, från käken, bröstet och längs sidorna runt om hela djuret. 

Stickelhåren är tvåfärgade med djurets färg under som s.k. bottenfärg och teckningsfärgen som s.k. 

toppfärg. Längs den delen av kroppen som täcks av stickelhår föreligger ej krav om trimning, d.v.s. 

borttagande av långa täckhår. Insidan av fötter och ben skall ha teckningsfärg. Magbandet skall vara klart, 

brett och avgränsat i teckningsfärgen. 

De vanligaste felen: Svag, ojämn och/eller avbruten teckning. Diffusa teckningsgränser, s.k. brindling i 

anslutning till teckningen. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av teckningsdel. 
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Trefärgade 

Färg 

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-

varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar. Då färgerna red, black och white ingår kallas den 

Tortoiseshell and White.  

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg. 

Teckning 

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall 

vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets 

undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var 

sida. Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. 

Fält av samma färg skall inte ligga intill varandra. Varje, i djurets teckning, ingående färg skall finnas 

representerad på var sida. Bläs får förekomma men är icke önskvärt. 

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs 

någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av 

avvikande färg i rutorna. 

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer. 

 

Tvåfärgade 

Färg 

Alla enligt standarden godkända färger samt alla godkända agouti/argente- och solid agouti/argente-

varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningen. Då färgerna red och black ingår kallas den 

Tortoiseshell.  

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets undersida. Minst en linje i rät 

vinkel till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst två färgfält på var sida. Färgfälten skall vara klart 

avgränsade och jämna i storlek. Endast en färg skall förekomma i varje fält. Fält av samma färg skall inte 

ligga intill varandra. Varje, i djurets teckning, ingående färg skall finnas representerad på var sida. Bläs får 

förekomma men är icke önskvärt. 

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs 

någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av 

avvikande färg i rutorna. 

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer. 
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Dalmatiner 

Färg 

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och 

solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna 

färgbeskrivningar samt respektive teckningsvariant. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Huvudet skall vara färgat i teckningens färg med en jämn symmetrisk bläs som löper från näsborrarna till en 

mittpunkt mellan öronen. Kroppen skall vara vit med färgade prickar i teckningsfärgen. Prickarna skall vara 

många, klara och tydliga. De skall vara jämnt fördelade på hela kroppen, inklusive magen. Fötterna skall 

vara enfärgade i teckningsfärgen. 

De vanligaste felen: Dålig avgränsning vid huvudet, sned och/eller för stor eller liten bläs. För få, otydliga 

eller sammanvuxna prickar. Roaning. Vit mage. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av bläs eller prickar. Avsaknad av teckningsfärgen på tår eller fötter. 

 

Roan 

Färg 

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och 

solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna 

färgbeskrivningar samt respektive teckningsvariant.  

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter, fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Enfärgat huvud i teckningsfärgen. Kroppen skall vara färgat i teckningsfärgen med vita hårstrån jämnt 

inblandade över hela kroppen. Fötter och öron skall vara enfärgade i teckningsfärgen. 

De vanligaste felen: Vita hårstrån i de enfärgade partierna. Dålig avgränsning mellan huvud och 

kroppsteckning. Ojämn fördelning av färgerna. Enfärgade fläckar. 

Diskvalificerande fel: Bläs och vita tår/fötter. 

 

Brindle 

Färg 

Alla godkända färger utom white. Se allmänna färgbeskrivningen: enfärgade. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Färgerna skall vara blandade över hela kroppen med lika mycket av båda färgerna. 

De vanligaste felen: Dålig blandning av färgerna och små enfärgade fläckar. 

Diskvalificerande fel: Stora enfärgade fält.
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Himalaya 

Färg 

Grundfärgen är vit. Teckningens färg är black, chocolate, lilac eller beige. Se allmänna färgbeskrivningen: 

enfärgade. Hos den chocolate-färgade varianten kan trampdynorna vara rosa/chocolate. Ögonen är röda. 

De vanligaste felen: Oren kroppsfärg. Dålig intensitet i teckningsfärgen. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), felfärgade klor. 

Teckning 

Nosmarkeringen skall vara oval. Den skall omfatta nos och överläpp och sträcka sig upp mellan ögonen. 

Öronen skall vara färgade i teckningsfärgen ända in till fästet. Fötternas teckning skall sträcka sig så långt 

upp som möjligt på benen. 

De vanligaste felen: För små/stora teckningar. Ljusa hår i teckningen. Diffusa teckningsgränser. Vid 

bedömning skall hänsyn tas till att himalayan inte är utfärgad förrän tidigast vid 5 månaders ålder. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon teckning. 

 

Dutch 

Färg 

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och 

solid agouti/argente-varianter, brindle, tan, fox, otter och harlequin är tillåtna. Se allmänna 

färgbeskrivningen: enfärgade, samt respektive teckning.  

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Kindteckningen skall vara så rund som möjligt och sträcka sig långt fram mot nosen utan att vidröra 

närborrarna. Kindteckningarna bör ej gå ihop i nacken. Öronen skall ha samma färg som teckningsfärgen. 

Den bakre delen av kroppen skall vara i teckningsfärgen och den främre delen vit. Teckningen skall avdelas 

av en jämn linje runtom kroppen vid midjan. Främre halvan av bakfötterna skall vara vita, s.k. strumpor 

eller stoppar. De får inte nå över hasorna. 

De vanligaste felen: Asymmetrisk teckning, fläckiga öron, över/undertecknad. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av teckningsdel.
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Magpie/Harlequin 

Färg 

Färgen white i kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Magpie. Färgen cream i 

kombination med black, chocolate, lilac, beige eller grey kallas Harlequin. Se allmänna färgbeskrivningen: 

enfärgade.  

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg. 

Teckning 

Under denna punkt skall såväl rutor och linjer som fältens renhet och fördelning bedömas. Linjerna skall 

vara raka och utan brott. En mittlinje löper längs med ryggraden och fortsätter obruten på djurets 

undersida. Minst två linjer i räta vinklar till mittlinjen delar var sida av marsvinet i minst tre färgfält på var 

sida. Färgfälten skall vara antingen enfärgade eller bestå av en jämn mix av djurets två färger tillsammans. 

Färgfälten skall vara klart avgränsade och jämna i storlek. Fält av samma färg eller mixade fält skall inte 

ligga intill varandra. Varje sida av djuret skall innehålla samtliga variationer av färgfält. Bläs får förekomma 

men är inte önskvärt. 

De vanligaste felen: Ojämna gränser mellan färgerna. Avsaknad av någon färg på ena sidan. Band, dvs 

någon färg sträcker sig över mittlinjen, bälte, dvs någon färg sträcker sig runt djurets kropp. Inslag av 

avvikande färg i rutorna. samt ojämnheter i mixat fält. 

Diskvalificerande fel: Total avsaknad av linjer samt avsaknad av någon variation av färgfält.
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Self delas upp i svartgruppsfärger och rödgruppsfärger. Till Svartgruppen hör black, chocolate, beige, lilac 

och grey. Till Rödgruppen hör DE white, PE white, cream, lemon, buff, saffron, DE golden, PE golden och 

red. 

En self skall ge ett estetiskt och stilrent intryck. Allt som stör denna bild, såsom avvikande kroppsform, 

flammig eller ojämn färg, skall anses som stora fel. Färgens nyans, jämnhet och kroppsformen är det mest 

rastypiska hos en self, och för att en self skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa attribut hålla hög 

kvalitet. 

Kroppsform 25 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty-

eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större 

än 0,5 cm i diameter. 

Färgens nyans 15 

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningar: enfärgade. 

Färgen skall vara av beskriven nyans för varje färgvariant. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, skiftning samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Färgens jämnhet 15 

Pälsens färg skall gå ända in till hårbotten. Färgen skall vara jämn över hela djuret. 

De vanligaste felen: Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 
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Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Denna skala används enbart för rödögda vita selfar. Anmärkningar på färgen så som exempelvis 

missfärgning bedöms under kondition/presentation. Skalan jämställs med den för färgade selfar vid 

placering, dvs. slutsumman är avgörande för all placering inom self-rasen. 

Kroppsform 30 

Öron 15 

Ögon 15 

Pälskvalitet 20 

Kondition/presentation 20
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Nonself delas upp i Tickade, Tecknade och Maskade. Till Tickade räknas agouti, argente, solid agouti, solid 

argente, tan, fox och otter. Till Tecknade räknas tvåfärgade, trefärgade, dalmatiner, roan, brindle, dutch, 

magpie och harlequin. Till Maskade räknas himalaya. 

En nonself är ett tecknat marsvin, och dess mest rastypiska attribut är just teckningen. Teckningen skall på 

en nonself av god kvalitet vara påfallande, ren och distinkt. Färgens intensitet och renhet är viktiga faktorer 

för att teckningen skall ges rättvisa. Teckningen är det mest rastypiska hos en nonself, och för att en nonself 

skall kunna anses vara av god kvalitet skall denna punkt hålla god kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos nonself accepteras mindre avvikelser främst på huvudets form. 

Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 10 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större 

än 0,5 cm i diameter. 

Färg 15 

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna. 

Teckning 30 

Se respektive teckningsvariant. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Det mest rastypiska hos en Crested är just cresten. I övrigt är en Crested en Self eller en Non-self och skall 

också bedömas som en sådan. En enfärgad Crested skall således ha en jämn färg av god nyans och den 

kroppsform som standarden föreskriver. En tecknad crested skall ha en distinkt och tydlig teckning. En 

Amerikansk Crested skall ha en jämnt fördelad avvikande crestfärg. Utöver detta skall de alla varianterna av 

Crested ha en crest med den rätta placeringen och formen. För att en Crested av respektive variant skall 

kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 20 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större 

än 0,5 cm i diameter. 

Färgens nyans 10 

Alla enligt standarden godkända enfärgade varianter är tillåtna. Se allmänna färgbeskrivningarna: 

enfärgade. Färgen skall vara av beskriven nyans för varje färgvariant. 

De vanligaste felen: Fel nyans, hårstrån i avvikande färg, flammighet samt sotade öronkanter, öron och 

trampdynor på ljusa varianter. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg (minst 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Färgens jämnhet 10 

Pälsens färg skall gå ända in till hårbotten. Färgen skall vara jämn över hela djuret. 

De vanligaste felen: Ljus underfärg, ljus mage/fötter, flammighet. 
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Crest 15 

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara 

rund och djup. 

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet 

centrum. 

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.



 engelsk crested pink-eyed white 

 2014-12-08   

Denna skala används enbart för rödögda vita cresteds. Anmärkningar på färgen så som exempelvis 

missfärgning bedöms under kondition/presentation. Skalan jämställs med den för enfärgade cresteds vid 

placering, dvs. slutsumman är avgörande för all placering inom crested-rasen. 

Kroppsform 25 

Öron 15 

Ögon 15 

Pälskvalitet 15 

Crest 15 

Kondition/presentation 15
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Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Hos tecknade cresteds accepteras mindre avvikelser främst på huvudets 

form Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande 

kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 10 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större 

än 0,5 cm i diameter. 

Färg 10 

Se respektive teckningsvariant samt vidare under de allmänna färgbeskrivningarna. 

Teckning 20 

Se respektive teckningsvariant. 

Crest 15 

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara 

rund och djup. 

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet 

centrum. 

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.



 amerikansk crested 

 2014-12-08   

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 10 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Åsar, ögonbryn, rosetter, polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större 

än 0,5 cm i diameter. 

Färg och teckning 15 

Alla enligt standarden godkända färger samt följande teckningar: samtliga godkända agouti/argente- och 

solid agouti/argente-varianter, roan, brindle, harlequin samt tan/fox/otter. 

Se respektive teckningsvariant samt de allmänna färgbeskrivningarna. 

Crest 10 

Cresten skall utstråla från en nålfin central punkt placerad mellan öron och ögon. Till formen skall den vara 

rund och djup. 

De vanligaste felen: Kluven, platt, sned, felplacerad, oval, kantig, för liten/stor crest. Crest med öppet 

centrum. 

Diskvalificerande fel: Kraftigt felplacerad eller dubbel crest. 

Crestens färg 20 

Cresten skall ha en avvikande färg mot kroppsfärgen. Crestens färg skall vara jämnt fördelad. Färgen skall 

omfatta minst ¾ av cresten för att djuret skall kunna godkännas. Alla enligt standarden godkända färger är 

tillåtna. 

De vanligaste felen: Mindre inslag av kroppsfärgen i cresten 

Diskvalificerande fel: Mer än ¼ av kroppsfärgen i cresten. 



 amerikansk crested 
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Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En teddy är en strävhårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en teddy. Den skall ha mjuka 

former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens riktning, dess 

kvalitet och tätheten är det mest rastypiska hos en teddy. För att en teddy skall anses vara av god kvalitet 

måste dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälsriktning 25 

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen. 

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel. 

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter. 

Pälskvalitet 15 

Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälslängden skall vara jämn. 

Pälsens ideala längd är 3 cm. 

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, långa strån, torr, mjällig, kala fläckar. 

Pälslängd över 4 cm. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Pälslängd över 5 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 15 

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns. 

De vanligaste felen: Gles päls. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder. 
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Raserna teddy och rex ser likadana ut, de skiljer sig endast genetiskt. Därför har de samma standard. Parar 

du en teddy och en rex blir avkomman släthårig.
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En rex är en strävhårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en rex. Den skall ha mjuka former 

med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens riktning, dess kvalitet 

och tätheten är det mest rastypiska hos en rex. För att en rex skall anses vara av god kvalitet måste dessa 

punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälsriktning 25 

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen. 

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel. 

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter. 

Pälskvalitet 15 

Sträv, styv och fjädrande med krusiga hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälslängden skall vara jämn. 

Pälsens ideala längd är 3 cm. 

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, långa strån, torr, mjällig, kala fläckar. 

Pälslängd över 4 cm. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Pälslängd över 5 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 15 

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns. 

De vanligaste felen: Gles päls. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder. 
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Raserna teddy och rex ser likadana ut, de skiljer sig endast genetiskt. Därför har de samma standard. Parar 

du en teddy och en rex blir avkomman släthårig.
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En abessinier är en strävhårsras med rasvisa attribut hon inte delar med någon annan ras. Abessiniern skall 

ha en rundad kropp som är harmoniskt byggd och med bra proportioner mellan kropp och huvud. På denna 

kropp skall åsar och rosetter sitta och bilda ett rutigt mönster. Den skall ge ett strävt, stickigt, borstigt och 

robust intryck. Då det mest rastypiska hos en abessinier är dess åsar och rosetter måste dessa hålla hög 

kvalitet för att abessiniern skall anses vara en god representant för sin ras. Välbalanserade och välplacerade 

rosetter och raka, höga åsar samt en päls av sträv och grov kvalitet gör en bra abessinier. 

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med fast hull. Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex 

profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, 

minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd 

gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen skall vara sträv och tät. Den skall kännas stickig och styv och hårstråna skall vara grova. Viss hänsyn 

tas till könsprägel. Pälsen skall ha en ideal längd på mellan 4-5 centimeter. 

De vanligaste felen: Fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 5 cm), för kort (under 4 cm), långa strån, 

torr, mjällig. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Pälslängd under 2 cm eller över 7 cm. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Åsar 20 

Höga, tydliga, obrutna åsar skall löpa mellan rosetterna. Ryggåsen skall följa ryggraden. Kragås och bakås 

skall ligga i rät vinkel mot ryggåsen och parallellt med varandra. Det skall på var sida, nedanför sadel- och 

bakrosetterna löpa sidoåsar parallella med ryggåsen. Huvudet skall ge ett borstigt intryck. Det skall ha en 

rak, hög, uppstående och obruten man som löper till kragåsen i linje med ryggåsen, och vara väl samlad. 

Mustaschen skall vara kraftig. 

De vanligaste felen: Otydliga, tunna, brutna och/eller sneda åsar. Otydlig man och/eller mustasch. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de fem stora åsarna. Avsaknad av man eller mustasch. 
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Rosetter 20 

Det skall finnas åtta stora, djupa, symmetriska rosetter med nålfina centrum. De därutöver enda tillåtna 

rosetterna är de som befinner sig framför kragåsen. T.ex. bog- eller nosrosetter. De får dock ej påverka 

manens utseende. Sid- och sadelrosetternas centrum skall vara placerade på en rät linje vinkelrät mot 

ryggraden och parallell mot höft- och bakrosettlinjen, vilken löper över bakdelen. Sid- och höftrosetterna 

skall vara parallella även de. 

De vanligaste felen: Extra, dubbla, kluvna, platta, avlånga, öppna och/eller asymmetriska rosetter. Ojämt 

placerade, felplacerade (s.k. out of line) och/eller otydligt avgränsande rosetter. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon av de åtta stora rosetterna. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Godkänd fr.o.m. 2008-01-01 

 

Skinny är ett pälslöst marsvin och dess mest rastypiska attribut är pälslösheten. Huden skall på en Skinny av 

god kvalitet vara ren, elastisk, slät och varm vid beröring och utan ärrbildningar. Hur huden ser ut och hur 

den känns är viktiga faktorer för hud och hull skall ges rättvisa. Hudens utseende i kombination med 

avsaknaden av päls är det mest rastypiska hos en Skinny och för att en Skinny skall kunna anses vara av god 

kvalitet skall huden hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 25 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Huvudet skall ge ett trekantigt intryck, med konvex profil, både sett från sidan och sett uppifrån. Huvudet 

skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst ¼ av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i 

förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud Kropp: 

midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel, överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. Hos skinnys 

accepteras mindre avvikelser främst på öronens placering mot kroppen. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty-

eye, blindhet. 

Pälsens utbredning 15 

Pälsen ska finnas på nosrygg, tassar/tår och ben. Pälsen på nosen ska sträcka sig fram till öronen. Benen ska 

vara pälsklädda upp till armbåge resp knä. Päls runt könsöppningen är önskvärd 

De vanligaste felen: För lite päls på huvud, tassar/tår, ben eller könsöppning. Kindpäls. Hårförsedda fläckar 

på kroppen. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av päls på huvud, tassar/tår, ben eller könsöppning. 

Pälskvalitet & täthet 15 

Pälsen ska vara sträv, tät och krusig. 

De vanligaste felen: Mjuk, tunn lång eller rak päls 

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0.5 cm i diameter inom behårad del. 

Hud 15 

Huden skall vara slät, elastisk och kännas varm vid beröring utan att vara torr eller kladdig. Väl synliga 

hudveck skall finnas runt hals och ben. 

De vanligaste felen: Torr, fnasig, oelastisk eller fet hud. Ärrbildningar 

Diskvalificerande fel: Ärrbildningar i stort antal. 
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Kondition och presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, sår ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade tänder och 

markerat nosstreck. Missfärgad päls 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, svampangrepp på huden, dräktighet, 

sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Godkänd fr.o.m. 2012-01-01. 

 

En CH-teddy är en strävhårsras och därför är pälsen det mest väsentliga hos en CH-teddy. Den skall ha 

mjuka former med en korrekt kroppsform och ett vackert huvud samt ge ett runt intryck. Pälsens längd, 

riktning, dess kvalitet och täthet är det mest rastypiska hos en CH-teddy. För att en CH-teddy skall anses 

vara av god kvalitet måste dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 10 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet. 

Pälsriktning 15 

Pälsen skall vara utstående över hela kroppen. 

De vanligaste felen: Pälsriktningsfel såsom platthet, delning, fnurror, benor och sadel. 

Diskvalificerande fel: Platt päls på mer än 50% av djuret. Rosetter. 

Pälskvalitet 25 

Rasen är godkänd både med och utan crest, ev. crest bedöms ej. Sträv, styv och fjädrande med krusiga 

hårstrån. Viss hänsyn tas till könsprägel. Pälslängden skall vara jämn. Pälsens ideala längd är 6 cm. Pälsen på 

huvudet är kortare än på resten av djuret. Övergången mellan kroppspäls och huvudpäls bör vara successiv 

för att helheten ska bli rund och jämn. Djur under 5 mån kan ha något kortare päls. 

De vanligaste felen: Mjuk och eller ojämn päls. Fet, oelastisk, torr, mjällig, kala fläckar. Pälslängd under 5 

cm samt över 8 cm. Ojämn pälslängd. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Pälslängd under 4 cm hos djur över 5 mån samt över 10 cm. Kala fläckar större än 0,5 

cm i diameter. 

Pälstäthet 15 

Pälsen skall vara tät. Den skall växa så tätt att hårbotten inte syns. 

De vanligaste felen: Gles päls. 
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Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Peruan är en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Peruan. För att ge en Peruan 

det så typiskt mäktiga och “runda” uttrycket är en fyllig lugg och kroppsformen av stor betydelse. En lång, 

jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Peruan, och för att en Peruan skall 

kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 10 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig 

päls är inget fel. 

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 10 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Lugg 15 

Peruanen ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakdelen. Framför dessa ska 

pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder. 

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. Mindre avvikelser i längd i 

förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre 

obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 
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Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av 

hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 

Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Peruanen ska presenteras med bena. 

Idealet för peruanen är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt 

intryck accepteras då peruanen inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden 

bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas 

kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av 

hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakdelen. 

Större synlig skada av pälslängden. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen peruan får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Sheltie är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Sheltie. För 

att ge en Sheltie det så typiska uttrycket är det vackra huvudet och kroppsformen av stor betydelse. En 

lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Sheltie, och för att en Sheltie skall 

kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 20 

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig 

päls är inget fel. 

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls.Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 15 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. 

Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 



 sheltie 

 2014-12-08   

Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Sheltien får presenteras med bena eller 

man. Manen är pälsen som växer från öronen och över nacken. Idealet för sheltien är att pälsen uppifrån 

sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning 

på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. 

Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen sheltie får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Coronet är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Coronet. För 

att ge en Coronet det så typiska uttrycket är det vackra huvudet med sin “krona” och kroppsformen av stor 

betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Coronet, och för att 

en Coronet skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen ska vara len och mjuk med substans. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Något vågig 

päls är inget fel. 

De vanligaste felen: Sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 10 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. 

Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 
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Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Coroneten får presenteras med bena 

eller man. Manen är pälsen som växer från öronen och över nacken. Idealet för coroneten är att pälsen 

uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt intryck accepteras. Vid 

pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 

mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på 

pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 

Coronet 10 

Coroneten är en rosett placerad mellan öron och ögon. Den ska vara symmetrisk, vårdad, jämn och följa 

huvudets form. Den ska inge ett balanserat intryck och utstråla från en nålfin central punkt mellan öron och 

ögon. 

De vanligaste felen: Osymmetrisk, kluven, platt och/eller för stor/liten coronet likväl som ovårdad coronet 

och öppet centrum. 

Diskvalificerande fel: Dubbel coronet. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen coronet får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Alpaca är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Alpaca. För att 

ge en Alpaca det så typiska mäktiga och “runda” uttrycket är en fyllig lugg, pälskvaliteten och kroppsformen 

av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Alpaca, och 

för att en Alpaca skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 10 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och 

morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls. 

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i 

diameter. 

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 10 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. 

Lugg 15 

Alpacan ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakdelen. Framför dessa ska 

pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder. 

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. Mindre avvikelser i längd i 

förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre 

obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 
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Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av 

hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 

Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Alpacan ska presenteras med bena. 

Idealet för alpacan är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt 

intryck accepteras då alpacan inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden 

bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas 

kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av 

hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakdelen. 

Större synlig skada av pälslängden. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen alpaca får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Texel är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Texel. För att ge 

en Texel det så typiska uttrycket är det vackra huvudet, pälskvaliteten och kroppsformen av stor betydelse. 

En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos en Texel, och för att en Texel skall 

kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar. 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 20 

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och 

morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls. 

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i 

diameter. 

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 15 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. 

Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 
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Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Texeln skall presenteras med bena. 

Idealet för texeln är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något 

ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke 

på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett 

mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen texel får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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En Merino är först och främst en långhårsras, och därför är också pälsen det viktigaste hos en Merino. För 

att ge en Merino det så typiska uttrycket är det vackra huvudet med sin “krona”, pälskvaliteten och 

kroppsformen av stor betydelse. En lång, jämn och tät päls av utmärkt kvalitet är det mest rastypiska hos 

en Merino, och för att en Merino skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög 

kvalitet. 

Kroppsform 15 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen ska vara lockig, mjuk och ullig. Den ska ge ett livfullt intryck och en elastisk känsla. Magpälsen och 

morrhåren skall vara lockiga. Huvudet skall vara beklätt med krusig utstående päls. 

De vanligaste felen: För rak, sträv, oelastisk, fet och/eller sliten päls. Kala fläckar mindre än 0,5 cm i 

diameter. 

Diskvalificerande fel: Totalt rak päls. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 10 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för gles pälstäthet. 

Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 
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Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Merinon skall presenteras med bena. 

Idealet för merinon är att pälsen uppifrån sett bildar en halvcirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något 

ovalt intryck accepteras. Vid pälsbedömning på långhår ska längden bedömas efter djurets ålder med tanke 

på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas kvar vilket hos färgade djur syns som ett 

mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: Mindre avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd (t.ex. 

droppform) och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre, obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Stora avvikelser i pälslängd i förhållande till åldern. Större synlig skada av pälslängden. 

Rosetter. 

Coronet 10 

Coroneten är en rosett placerad mellan öron och ögon. Den ska vara symmetrisk, vårdad, jämn och följa 

huvudets form. Den ska inge ett balanserat intryck och utstråla från en nålfin central punkt mellan öron och 

ögon. 

De vanligaste felen: Osymmetrisk, kluven, platt och/eller för stor/liten coronet likväl som ovårdad coronet 

och öppet centrum. 

Diskvalificerande fel: Dubbel coronet. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen merino får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Godkänd fr.o.m. 2008-01-01 

 

Lunkarya är en strävhårig långhårsras och därför är också pälsen det viktigaste hos lunkaryan. För att ge en 

lunkarya det så typiska mäktiga intrycket är en fyllig lugg och kroppsformen av stor betydelse. En lång, 

jämn, tät och sträv päls är det mest rastypiska hos en lunkarya och för att en lunkarya skall kunna anses 

vara av god kvalitet skall dessa punkter hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 10 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen skall vara sträv och vågig. Ett djur med mycket sträv päls kan vara lockig som ung men pga av pälsens 

strävhet försvinner lockarna. Pälsen är mjukare på ungdjur för att bli strävare. Djur över 12 månader 

fortsätter att utveckla en strävare pälskvalité. Pälsen följer inte kroppen och därför ser pälsen luftig ut. 

Morrhåren skall vara böjda. 

De vanligaste felen: Mjuk, fet och/eller sliten päls. Saknar volym och/eller vågor. Kala fläckar mindre än 0,5 

cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Raka morrhår. Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Pälstäthet 10 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runtom kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn eller för dålig pälstäthet. 

Lugg 15 

Lunkaryan ska ha två rosetter placerade parallellt och tätt intill varandra på bakdelen. Framför dessa ska 

pälsen växa framåt och bilda lugg. Luggen ska täcka hela huvudet, senast vid 4 månaders ålder. 

De vanligaste felen: Luggen täcker inte huvudet efter 4 månaders ålder. För kort päls i förhållande till 

åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på 

pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 
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Skuldror och sidor 15 

Här ingår all päls från kindpälsen, via skulderpälsen till sidopälsen som slutar vid djurets höfter. Pälsen på 

skuldror och sidor ska vara av jämn längd och harmoniera med släpet. 

De vanligaste felen: För kort päls i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. 

Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av pälslängd i förhållande till åldern. Synliga rosetter utöver de två på 

bakdelen. Större synlig skada av pälslängden. 

Släp 15 

Släpet utgörs av pälsen som växer på djurets bakdel från höft till höft. Pälsen i släpet ska vara av jämn längd 

och harmoniera med skuldror och sidor, så att de bildar en helhet. Lunkaryan ska presenteras med bena. 

Idealet för lunkaryan är att pälsen uppifrån sett bildar en cirkel med lika lång päls åt alla håll. Ett något ovalt 

intryck accepteras då lunkaryan inte har lång päls på huvudet. Vid pälsbedömning på långhår ska längden 

bedömas efter djurets ålder med tanke på att pälsen växer ca 25 mm per månad. Hårtopparna ska finnas 

kvar vilket hos färgade djur syns som ett mörkare band längst ut på pälsen. 

De vanligaste felen: För kort päls i förhållande till åldern. Ojämn pälslängd och avsaknad av hårtoppar. 

Tuggad eller klippt päls. Mindre obetydlig skada på pälslängden. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av pälslängd i förhållande till åldern. Avsaknad av rosetter på bakdelen. 

Större synlig skada av pälslängden. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett långhårigt djur skall presenteras utkammat och på platta. Långhårsrasen lunkarya får 

presenteras med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Antagen i Guidestandard 2006-01-01 

 

Det mest rastypiska hos en Ridgeback är just ridgen. Ridgebacken bedöms ej utifrån färg eller teckning. I 

övrigt är en Ridgeback ett korthår och skall också bedömas som ett sådant. En ridgeback skall således ha 

den pälskvalitet som standarden föreskriver. Utöver detta skall Ridgebacken ha en ridge med den rätta 

placeringen och formen. För att en Ridgeback skall kunna anses vara av god kvalitet skall dessa punkter 

hålla hög kvalitet. 

Kroppsform 20 

Kroppen skall vara kort och kompakt med breda och höga skuldror. Nacken skall vara djurets högsta punkt.. 

Djurets huvud skall vara kort och brett med välvd profil. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till 

kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är 

önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad nacke, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), 

överbyggd eller kraftigt sluttande bakdel. Avvikande storlek i förhållande till åldern. Väl utvecklade extra 

spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 15 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, skadade, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 15 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Pälsen skall vara kort (ca 2 cm), slät, mjuk och glansig. Något grövre/längre strån tillåts i ridgen. 

De vanligaste felen: Grov, fet, oelastisk, ullig, vågig, tunn, för lång (över 4 cm), långa strån, torr, mjällig, kala 

fläckar, antydan till kjol, pälsriktningsfel på mage/buk.Kala fläckar mindre än 0,5 cm i diameter. 

Diskvalificerande fel: Polisonger, kjol, för lång päls (över 5 cm). Kala fläckar större än 0,5 cm i diameter. 

Ridge 25 

En ås (ridge) ska löpa obruten längs ryggraden från en punkt mellan marsvinets öron till höfterna. Ridgens 

högsta punkt skall vara över nacken. Rosetter kan förekomma men är inte önskvärda. 

De vanligaste felen: Ojämn höjd/högre bak än fram, vikande ås, bruten ås, 1-2 små rosetter (mindre än 2 

cm i diameter) vid sadel eller höfter, krage. 

Diskvalificerande fel: Dubbel ås, fler än 2 rosetter, rosetter med större diameter än 2 cm, avsaknad av ridge. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen, avsaknad av tänder.
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Antagen i Guidestandard 2008-01-01 

 

En Cuy ska skilja sig från normalstora marsvin genom sin kroppsstorlek och sitt stora kraftiga huvud. 

Kroppens storlek och reslighet är det mest rastypiska hos en Cuy och för att en Cuy ska kunna anses vara av 

god kvalitet. Bedöms inte efter päls/pälstyp eller färg utan efter storlek, massa, sundhet och temperament. 

Kroppsform 25 

Kroppsformen ska vara lång med fast hull och väl musklad. Kroppen ska kännas hård och kraftig att ta i. 

Nacken ska vara djurets högsta punkt. Benen ska vara kraftiga med raka benvinklar i syfte att kunna bära 

upp den resliga kroppen. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Kort, oproportionerlig, vek rygglinje, midja, kantighet, smala skuldror, omarkerad 

nacke, felaktig ben/fotställning, enstaka extra tår, avvikande kropps- eller fotstorlek i förhållande till åldern. 

Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter, missbildningar t ex dubbla benpipor, flertalet extra tår. 

Vikt 20 

En Cuy bör väga minst 1100 gram vid fem månaders ålder. En Cuy växer till den är ungefär 18 månader och 

bör då ha uppnått en vikt av minst 1800 gram gärna betydligt mycket mer. Honorna är oftast mindre än 

hanarna. Det är från börjat ett djur som avlats som matdjur och ska därför ha mycket muskelmassa. 

De vanligaste felen: Fet, för liten i förhållande till åldern. 

Diskvalificerande fel: Kraftigt över- eller underviktiga djur. 

Huvud 15 

Huvudet ska vara stort, kraftigt med utmärkande käkparti och brett med en välvd profil. 

De vanligaste felen: Platt panna, smalt huvud, spetsig nos, för kort underkäke, för långt eller för litet huvud. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar. 

Öron 10 

Öronen ska vara stora och slokande. De ska vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Ögonen ska vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, ovanför ögonlocket synlig fatty 

eye och blindhet. 

Kondition/presentation 20 

Djuret ska vara välbyggt och ha muskulöst med fast hull utan att vara fet. Ett välskött, rent, lugnt, 

harmoniskt och välpresenterat djur ska ges full poäng. 

De vanligaste felen: Långa klor, smutsig, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, oren talgkörtel, skadade 

tänder och markerat nosstreck. Missfärgad päls. Panikslagen eller paralyserad. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, främmande ämnen i 

pälsen, avsaknad av tänder, aggressiv eller omöjlig att bedöma. 
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Antagen i Guidestandard 2014-01-01 

 

Färgen Blue 

 

Färgbeskrivning: Färgen ska vara mörkt blågrå utan brun ton och gå ända in till hårbotten. Öron och 

trampdynor mörkt blågrå. 

Ögonfärg: Mörka. 

 

Att färgen blue är antagen i guidestandard innebär även att blue silver agouti och samtliga 

teckningsvarianter där blue eller blue silver agouti ingår ihop med vitt kan ställas i guide standard.
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Antagen i Guidestandard 2015-01-01 

 

Teckningen California 

 

Färg 

Grundfärgen är red, pe/de golden, buff, saffron, cream, lemon eller pe/de white. Teckningsfärgen är grey, 

lilac, beige, chocolate, black eller blue. Se allmänna färgbeskrivningarna.  

De vanligaste felen: Dålig intensitet i teckningsfärgen. Ljus underfärg, fel nyans, ljus mage/fötter, hårstrån i 

avvikande färg, flammighet, sotning. 

Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0.5 cm i diameter. Fel ögonfärg, felfärgade klor. 

Teckning 

Nosmarkeringen skall vara oval. Den skall omfatta nos och överläpp och sträcka sig upp mellan ögonen. 

Öronen och en smalare ring (0.5 cm) runt varje öra skall vara färgade i teckningsfärgen. Ringen breds ut allt 

efter åldern och skall som junior minst visa sig som öronfläckar. Fötternas teckning skall sträcka sig så långt 

upp som möjligt på benen. Teckning kring könsöppning är önskvärd. 

De vanligaste felen: För små/stora teckningar. Diffusa teckningsgränser. Hår av kroppsfärgen i teckningen. 

Vid bedömning skall hänsyn tas till att californian inte är utfärgad förrän tidigast vid 5 månaders ålder. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av någon teckningsdel. 
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Kroppsform 15 

Kroppen ska vara kort, kompakt, lågställd och jämnhög med breda skuldror. Djurets huvud ska vara kort 

och brett. Huvudet skall vara proportionerligt i förhållande till kroppen, minst 1/4 av marsvinet. Djuret skall 

ha normal storlek i förhållande till ålder. En viss könsprägel är önskvärd gällande kroppsform. 

De vanligaste felen: Huvud: platt panna, smalt huvud, spetsig nos, långt huvud eller för litet huvud. Kropp: 

Midja, kantighet, smala skuldror, felaktig benställning, bred bakdel (s.k. päronform), överbyggd eller 

kraftigt sluttande bakdel. Väl utvecklade extra spenar. 

Diskvalificerande fel: Skelettdefekter och missbildningar 

Öron 5 

Öronen skall vara stora, släta och slokande. De skall vara vågrätt placerade långt ifrån varandra. 

De vanligaste felen: Fel ansatta, veck, för små, flikar, för lätta/lyftande, mekaniska skador. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av ytteröra. 

Ögon 5 

Ögonen skall vara stora, runda och klara. 

De vanligaste felen: Felformade, rinnande, små, ojämnt stora eller skador, hängande ögonlock, icke synlig 

fatty-eye. 

Diskvalificerande fel: Grava ögonskador/sjukdomar t.ex. katarakt, glaukom, synlig fatty-eye, blindhet. 

Pälskvalitet 15 

Se beskrivningen för respektive ras. 

Pälstäthet 15 

Pälsen ska vara mycket tät och fyllig. Pälstätheten ska vara jämn både runt om kroppen och från kroppen 

och ut mot hårtopparna. 

De vanligaste felen: Ojämn pälstäthet eller för gles päls. 

Helhet 10 

Klippningen ska framhäva rasens egenskaper. Pälsen på skuldror och sidor ska vara av jämn längd och 

harmoniera med släpet. Pälsens längd bedöms inte i förhållande till djurets ålder. 

De vanligaste felen: Ojämn pälslängd (t.ex. droppform), synliga skador . 

Diskvalificerande fel: Pälslängd under 10 cm. 

Rastypiskhet 25 

Djuret ska vara en god representant för sin ras. Djuret ska också ha ett avelsvärde. Se även den allmänna 

beskrivningen för respektive ras. 

De vanligaste felen: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts. 

Diskvalificerande fel: Se beskrivningen för respektive ras, avsaknad av hårtoppar tillåts. 

Kondition/presentation 10 

Djuret skall vara välbyggt och muskulöst med fast hull. Ett välskött, rent och välpresenterat djur skall ges 

full poäng. Ett klippt långhår skall presenteras utkammat på platta eller motsvarande och får presenteras 

med eller utan bena. 

De vanligaste felen: Långa klor, kraftig fällning, sår, ärr, mager/överviktig, smutsig talgkörtel, skadade 

tänder, markerat nosstreck eller allmän smutsighet som ej kunnat kommenteras på punkten päls och hud. 

Diskvalificerande fel: Avsaknad av klor/extra klor, all sorts ohyra, dräktighet, sjukdom, vanskötsel, 

främmande ämnen i pälsen och avsaknad av tänder.
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Kropp och sundhet 25 

Här bedöms marsvinets storlek och kroppsbyggnad. En sund kroppsbyggnad ska premieras. Detta behöver 

dock inte innebära en rastypisk kropp/hållning. Det ideala Pet Class-marsvinet ska vara muskulöst och kan 

beskrivas ha form och massa som en stor bakad potatis. 

De vanligaste felen: för liten/stor i förhållande till åldern, övervikt, undervikt och skelettdefekter 

(felvinklade/ krökta ben, golfbollshuvud, missbildat bröstben, extra tår, felläkta frakturer). 

Diskvalificerande fel: Grava skelettdefekter/missbildningar som marsvinet misstänks lida av. 

Öron 10 

Öronen ska vara hela och rena. Form och ansättning bedöms ej. 

De vanligaste felen: trasiga/stora hack, stora mängder vax eller smuts i ytterörat, vårtor, torra och mjälliga 

öron eller svampangrepp. Kontroll av ytterörat får ej ske med våld. Lämpligast används lillfingret eller en 

bomullstuss. Tops får ej användas. Var medveten om att marsvin med mörka öron har mörkare öronvax än 

marsvin med ljusa öron. 

Diskvalificerande fel: avsaknad av ytteröra. 

Ögon 10 

Dessa ska vara klara, pigga och rena. Ögats form bedöms ej. 

De vanligaste felen: svullna, irriterade eller rinnande ögon, skador på hornhinnan, katarakt (grå starr), 

glaukom (grön starr), hängande ögonlock och fatty eye. Vita äggskalsliknande förkalkningar i yttre kanten 

av iris kallas benmetaplasier. Marsvinet lider inte av detta, varför poängavdrag endast ska ske om 

benmetaplasin täcker merparten av ögat. 

Diskvalificerande fel: avsaknad av öga, gravt grumlad lins på båda ögonen varvid marsvinet kan misstänkas 

vara gravt synskadat/blint. 

Päls och hud 15 

Huden ska vara ren, mjuk och smidig. Pälsen ska vara ren och tät. Utgå alltid från djurets förmodade 

ras/variant om du kommenterar pälsens mjukhet/strävhet/glans. Ingen hänsyn tas till pälslängd eller färg. 

De vanligaste felen: mjäll, fällning, kala fläckar eller onormalt gles päls, sår, ärr, smuts, missfärgning, 

smutsig talgkörtel, ”finnar”, bölder eller hudtumörer. 

Diskvalificerande fel: ohyra (t ex sellnic, static lice, pälsätare), öppna bölder eller blödande sår. 

Tassar och klor 10 

Klorna ska vara välklippta. De ska vara jämna, ej för långa eller med klippt pulpa. Klon ska vara avklippt så 

att tån vinklas rätt mot underlaget när tassen sätts ned. Trampdynorna ska vara mjuka och smidiga. Unga 

djur har naturligt mjukare trampdynor än vuxna djur. 

De vanligaste felen: för långa eller skruvade klor, avklippt pulpa, förhårdnader, sår, svullna tassar, krokiga 

tår, avsaknad av klo eller tå, extra tår. 

Diskvalificerande fel: oförmåga att stödja på en eller flera tassar eller blödande sår. 

Temperament 15 

Marsvinen ska vara lätthanterliga, orädda/nyfikna, tama och får gärna kommunicera med domaren med 

ljud eller slickningar. 

De vanligaste felen: aggressivitet (biter domaren eller anfaller andra marsvin) och tydlig rädsla (ligger platt 

och spärrar upp ögonen, darrar eller flyr från domaren). 

Diskvalificerande fel: Om marsvinet upprepade gånger biter domaren eller på annat sätt gör det omöjligt 

för domaren att fullfölja bedömningen. 
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Kondition 15 

Ett rent, välskött och välpresenterat marsvin ska ges full poäng på denna punkt. Poäng dras endast om 

djuret har något fel du inte kunnat kommentera under annan bedömningspunkt. 

De vanligaste felen: ojämna eller skadade framtänder, avsaknad av framtand, mun- och nossvamp, 

andningsproblem, sårskador eller allmän smutsighet som ej kunnat kommenteras på punkten päls och hud. 

Diskvalificerande fel: dräktighet, smittsam sjukdom (t ex ringorm, lunginflammation och diarré). 


