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Indledning  
Kære medlem.  

Velkommen til Dansk Marsvin Forenings nye Standard anno 2020. 

 

Standardudvalget har arbejdet på at gøre standarden mere gennemskuelig, 

enkel og mere genetisk korrekt.  

 

I standarden kommer vi igennem flere Gruppe beskrivelser, og jo længere ned i 

standarden vi kommer, jo mere vil der blive henvist til punkter som ”genbruges” -

eksempelvis farvebeskrivelserne fra Gruppe Ensfarvet mv.  

 

Indholdsfortegnelsen på side 2-4 giver et godt overblik over på hvilke sider du 

finder hvilke Gruppe/race beskrivelser. 

 

Under General Information på side 5-7 finder du en beskrivelse af alle de 

bedømmelsespunkter som er ens for alle racer.  

Under hver enkel Gruppe beskrivelse er der beskrevet de specifikke 

bedømmelsespunkter som gælder kun for racerne i denne Gruppe.  

 

Som noget nyt er fejl blevet mere udspecificeret således at de deles op i 

Almindelige fejl, Alvorligere fejl samt Meget alvorlige fejl (cert fratagende) ved alle 

punkter med angivelse af hvilke fejl der trækker hvor mange point. Dette som en 

hjælp til både dommer og udstiller for at give en indikation af hvor betydningsfuld 

fejlen er. 

 

Inputs/spørgsmål til standarden kan fremsendes pr. mail til: 

standardudvalg@danskmarsvinforening.dk  

 

Med venlig hilsen 

Standardudvalget 

Steffen Skovbo og Nete Dietrich 

mailto:standardudvalg@danskmarsvinforening.dk
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Indholdsfortegnelse/Gruppe opdeling 

Generel information    Side 5-7  

 

Racedyr: 

Gruppe Ensfarvet Mørk   Side 8-10 

Beige 

Sort 

Chokolade 

Grå 

Lilla 

Gruppe Ensfarvet Lys   Side 11-13 

Buff 

Creme 

Gylden MØ/RØ 

Rød 

Saffran 

Hvid MØ/RØ 

Gruppe Flerfarvet Markeret  Side 14-18  

Tofarvet 

Dalamatiner 

Fox / Lux / Otter / Tan  

Himalaya  

Skimmel 

Skildpadde & Hvid 

Skildpadde 

Trefarvet 

 

Gruppe Flerfarvet Prikket  Side 19-21 

Agouti og Solid Agouti: 

Gyldenagouti 

Sølvagouti 

Lemonagouti 



 

3 

 

Orangeagouti 

Cinnamonagouti 

Cremeagouti  

 

Gruppe Crested   Side 22-23 

Amerikansk Crested 

Engelsk Crested (Ensfarvet) 

Crested Flerfarvet 

 

Gruppe Satin   Side 24-25 

Satin Flerfarvet    

Satin Ensfarvet 

Satin Crested Flerfarvet 

Satin Crested Ensfarvet  

    

Gruppe Ruhåret   Side 26-30 

Abyssinier 

Rex 

Skinny 

Teddy 

CH-Teddy 

 

Gruppe Langhåret Glathåret  Side 31-32 

Sheltie 

Coronet 

Peruaner  

 

Gruppe Langhåret Ruhåret  Side 33-34 

Texel 

Merino 

Alpaca 

 

Opdrætter Gruppe standard       Side 35 
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Sjælden variant, Ustandardiseret, Klippet samt Kæledyr/Børnedyr: 

 

Gruppe Sjælden variant Korthåret Side 36-42 

Agouti (Buff/Sort, Buff/Chokolade, Blå Agouti Sølv) 

Argente 

Californian 

Harlequin  

Magpie 

Ensfarvet (Creme RØ og Blå) 

Alle racer også i crested 

Gruppe Sjælden variant Andre  Side 43-45 

Lunkarya 

Satin Langhåret  

Gruppe Klippet          Side 46-47 

Gruppe Ustandardiseret  Side 48-55 

Belted 

Blå Agouti 

Ensfarvet Carob 

Brindle 

Dapple  

Ridgeback 

Kæledyr/Børnedyr   Side 56-59 
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Generel beskrivelse > Forståelse af 

standarden 
 

Pointfordeling fælles for alle racer 

 

Krop-profil og hoved   20 point 

Ører    10 point 

Øjne    10 point 

Racespecifikt   50 point (Præciseres under de enkelte racer) 

Kondition og præsentation  10 point  

 

Klasseinddeling efter køn og efter alder således: 

Junior  

2 – 5 måneder 

Senior (Max. udstillingsalder er 4 år) 

5 – 8 måneder 

8+ måneder 

Championklasse (Ikke aldersopdelt) 

 

Præmiering  

Bedst Bedst i racen (BIR) forudsætter cert, og gives i hver enkel race. Vinderen i 

racen præmieres med afkrydsnning på bedømmelsesseddelen og sendes i Bedst i 

Gruppe udfordringens (BIG) puljen. Dommeren kan ved behov benytte et 

wildcard (kræver cert) således at to fra samme race kan sendes i Udfordringen. I 

Gruppe udfordringen vælges BIG1 (Bedst i Gruppe) og BIG2 (kræver cert).  I 

Gruppe Udfordringen kan dommeren også benytte et wildcard og sende en 3. 

uplaceret fra Udfordringenn videre i BIS finalen, i BIS finalen er alle mod alle. 

Gruppevinderen sendes automatisk i BIS finalen, BIG2 og evt. en ekstra uplaceret 

med wildcard kan på dommerens anmodning sendes i BIS. Der uddeles BIS 

placeringer pr. 10 tilmeldte dyr. 
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Generel beskrivelse > Generelle 

bedømmelsespunkter for alle racer  

Følgende punkter er ens for alle racer. 

 

Krop-profil og hoved  20 point 

Et udstillingsmarsvin skal fremstå med en kort, kompakt alderssvarende krop. 

Skuldrene skal være brede, og nakken skal være højeste punkt. Kroppen skal føles 

fast og muskuløs. Hovedet skal være kort og bredt, med en velformet 

romerskbuede profil, snuden skal have en god vide.  

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse fladpandet 

Anelse manglende brede på hoved 

Anelse for lille nakke 

Smalle skuldre 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point)  

Hoved for lille/stort (fejl proportioneret). Tydelig flad pande. 

Lang smal krop. Tydelig manglende brede på hoved. Tydelig for lille nakke. Tydelig 

for smalle skuldre.  

Tydelige/fremskudte hofter 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point ) 

Skellet defekter og misdannelser/mutationer 

For få eller for mange tæer. I øjenfaldende flad pande. 

Manglende testikel/testikel i bugen (Kastrater undtaget)  

Ører    10 point 

Skal være store og faldende mod bordet, velplaceret med en god brede imellem, 

uden folder og bølger. 

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Bølgede (bacon). For små 

Små hak. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl)  

Højtplacerede. Store hak. Enkelt/blød ørefold. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point ) 

Uens placeret. Meget store skader/manglende øre/ører. Dobbelt ørefold. 
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Øjne    10 point 

Skal være store, runde og klare/skinnende af liv.  

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Anelse for små.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl): 

Begyndende/mindre tydelig fatty eye. Mandelformede øjne. Løbende øjne. 

Tydeligt for små. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget tydelig evt. dobbelt fatty eye. Uens størrelse. Skade. Indgroede øjenvipper. 

Manglede øje/blindhed. 

 

Kondition og præsentation  10 point 

Dyret skal være velernæret, velpasset og velforberedt, herunder også være 

nogenlunde håndterlig for dommeren.   

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Få hømider. Tendens til pæreform. 

Anelse for lange negle. Anelse skæve tænder. Anelse urolig. 

Tendens til fedtplet. Få lange hår. Lille tendens til urinskjold. Mindre pelsbrud.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl) 

Tydeligt urinskjold. Beskidt/fedtet pels. Filtret pels. Utrimmet. Krogede negle. Tydelig 

fedtplet. Større pelsbrud. Pæreform. Meget urolig. Tørre/skællede/beskidte ører. 

Enkelt knækket tand. En del hømider. Tendens til anelse undervægtig. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Mange meget iøjefaldende/tydelige hømider. Bare pletter/plet (ca 1. krone 

størrelse i diameter) I øjenfaldende beskidt/fedtet pels. Manglende tand/tænder. 

Tegn på sygdom. Manglende negl/negle. For få/mange tæer. I øjenfaldende 

pæreform. Uhåndterlig. Uklippede negle. Undervægtig.  
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Gruppe Ensfarvet Mørk > Standard 

Ensfarvet er et ensfarvet korthåret marsvin. I Ensfarvet Gruppe Mørk indgår alle de 

farvevarianter fra den mørke farveskala.  

Farvevarianter(racer)- og beskrivelser i gruppen: 

 

Beige 

Skal være en lys brun/beige farve (nuance som kaffe blandet med mælk), 

nuancen må ikke hælde mod grå. Øjne er pink. Ører og trædepuder er 

beige/hudfarvet/pink. 

Sort 

Skal være dyb og blank kulsort. Øjne er mørke. Ører og trædepuder er sorte  

Chokolade 

Skal være en dyb, mørk, varm chokolade. Øjne er mørk rubin. Ører er chokolade. 

Trædepuder er chokolade. 

Grå 

Skal være en medium grå farve uden antydning af brun. Øjne er rubin, Ører er 

mørke. Trædepuder er Grå/ blålig. 

Lilla 

Skal være en lys grålig/duegrå farve. Nuancen må ikke hælde mod brun eller 

beige. Øjne er pink. Ører og trædepuder er rosa/lilla 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Top, under og mavefarve)   15 point 

Farve nuance/jævnhed   15 point  

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder)  10 point 

Kondition og præsentation   10 point 
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Gruppe Ensfarvet Mørk > Standard > 

Point 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet    10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

 

Farve (Top, under og mavefarve)  15 point 

Farven skal følge farvebeskrivelsen for racen, jf. farvebeskrivelserne. Dyret skal 

være gennemfarvet fra top til bunden af hårstrået, og mavefarve skal være 

identisk med topfarve. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Enkelte hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), lidt lys underfarve, lidt lysere 

mavefarve, lidt lys mavefarve 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Flere hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), meget lys mavefarve 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Mange hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), meget tydelig 

misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), farve afviger fra generel farvebeskrivelse. 
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Farve nuance/jævnhed  15 point 

Farven skal være jævn/ens over hele dyret og nuancen svarende til farve 

beskrivelsen. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse ujævn pga. anelse lys underfarve eller overtrimning, anelse ujævn ved 

hofter eller sider, anelse ujævn omkring snude eller øjne 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Meget ujævn pga. noget lys underfarve eller overtrimning, meget ujævn ved 

hofter eller sider, meget ujævn omkring snude eller øjne. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Store ujævne områder, så dyret næsten fremstår tofarvet/sodet.  

 

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder) 10 point 

Pigmenteringen på ører, øjne og trædepuder skal være svarende til 

farvebeskrivelsen. 
Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Øre/Øjne/trædepuder lidt for mørke/lyse 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Øre/Øjne/trædepuder markant for mørke/lyse 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Øre/Øjne/trædepuder i øjenfaldende fejlpigmenterede i henhold til 

farvebeskrivelsen.  
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Gruppe Ensfarvet Lys > Standard 
Ensfarvet er et ensfarvet korthåret marsvin. I Ensfarvet Gruppe Lys indgår alle de 

farvevarianter fra den lyse farveskala.  

Farvevarianter- og beskrivelser i gruppen: 

 

Rød 

Skal være en dyb rød farve, som en irsk setter. Øjne er mørke. Ører og trædepuder 

er sorte. 

RØ Gylden 

Skal være en medium gylden farve uden træk af messing, gul eller rødt. Øjne er 

pink. Ører og trædepuder er hudfarvede, eller en matchende farvenuance i 

gylden. 

MØ Gylden 

Skal være en medium gylden farve uden træk af messing, gul eller rødt. Øjne er 

mørke. Ører og trædepuder er hudfarvede, eller en matchende farvenuance i 

gylden 

Creme 

Skal være en sart vanilje farve. Ingen gule eller gylden nuance. Øjne er mørke. 

Ører og trædepuder er hudfarvede  

Buff 

Skal være en kold dyb buff farve, uden nuance af creme eller gylden. Øjne er 

mørke. Ører og trædepuder er hudfarvede, eller en matchende farvenuance i 

buff.  

Safran  

Skal være en medium sandfarve. Øjne er pink. Ører og trædepuder er 

hudfarvede, eller en matchende farvenuance i safran. 

RØ Hvid  

Skal være hvid som sne. Øjne skal være pink. Ører og trædepuder er hudfarvede 

MØ Hvid 

Skal være hvid som sne. Øjne skal være mørke. Ører og trædepuder er 

hudfarvede 
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Gruppe Ensfarvet Lys Gruppe > Point 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Top, under og mavefarve)   15 point 

Farve nuance/jævnhed   15 point  

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder)  10 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet    10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

 

Farve (Top, under og mavefarve)  15 point 

Farven skal følge farvebeskrivelsen for racen, jf. farvebeskrivelserne. Dyret skal 

være gennemfarvet fra top til bunden af hårstrået, og mavefarve skal være 

identisk med topfarve. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Enkelte hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), lidt lys underfarve, lidt lysere 

mavefarve, lidt lys mavefarve 
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Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Flere hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), meget lys mavefarve 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Mange hår i anden farve (typisk hvid eller gylden), meget tydelig 

misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), farve afviger fra generel farvebeskrivelse. 

 

Farve nuance/jævnhed  15 point 

Farven skal være jævn/ens over hele dyret og nuancen svarende til farve 

beskrivelsen. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse ujævn pga. anelse lys underfarve eller overtrimning, anelse ujævn ved 

hofter eller sider, anelse ujævn omkring snude eller øjne 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Meget ujævn pga. noget lys underfarve eller overtrimning, meget ujævn ved 

hofter eller sider, meget ujævn omkring snude eller øjne. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Store ujævne områder, så dyret næsten fremstår tofarvet/sodet.  

 

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder) 10 point 

Pigmenteringen på ører, øjne og trædepuder skal være svarende til 

farvebeskrivelsen. 
Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Øre/Øjne/trædepuder lidt for mørke/lyse 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Øre/Øjne/trædepuder markant for mørke/lyse 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Øre/Øjne/trædepuder i øjenfaldende fejlpigmenteredei henhold til 

farvebeskrivelsen.  
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Gruppe Flerfarvet Markeret > 

Standard 
Flerfarvet er et flerfarvet korthåret marsvin. I Flerfarvet Gruppe Markeret indgår alle 

de tegnede varianter.  

Racerne samt beskrivelser: 
 

Tofarvet  

Et tofarvet marsvin – alle godkendte farvevarianter fra Ensfarvet og Flerfarvet 

Prikket accepteres. Farverne skal være klart afgrænsede og må ikke flyde 

sammen. Der skal være ca. 50% af hver farve.  

 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med brindling. Lidt ujævn 

farvefordling – maksimalt 60/40%. Farve afviger lidt fra farvebeskrivelse. 
Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Større områder med brindling. Noget ujævn 

farvefordling – 30/70%. Farve afviger en del fra farvebeskrivelse. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med 

brindling. En trejde farve. Meget ujævn farvefordeling – 25/75%. Farve afviger 

meget fra farvebeskrivelse. 

 

Trefarvet 

Et trefarvet marsvin – alle godkendte farvevarianter fra Ensfarvet og Flerfarvet 

accepteres. Farverne skal være klart afgrænsede og må ikke flyde sammen og 

skal optimalt være fordelt 3 x 33,3%. 

 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med brindling. Lidt ujævn 

farvefordling. Farve afviger lidt fra farvebeskrivelse. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Større områder med brindling. Noget ujævn 

farvefordling. Farve afviger en del fra farvebeskrivelse. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med 

brindling. Meget ujævn farvefordeling. Farve afviger meget fra farvebeskrivelse. 
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Dalmatiner  

Et korthåret marsvin med tegning. Hovedet skal skal være ensfarvet i 

tegningsfarven og have en hvid blis der løber midt imellem øjne og ned til 

næsebor og deler hovedfarven ligeligt på hver side. Dette giver et velbalanceret 

udtryk. Pletterne skal findes overalt på krop og maven. Disse skal være 

velplacerede, velmarkerede og jævne. Fødderne skal være ensfarvet i 

tegningsfarven. Basis/kropsfarven er altid hvid, tegningsfarven accepteres i alle 

godkendte Ensfarvet og Flerfarvet Prikket varianter.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Ujævne pletter på kroppen. Let tendens til brindling. Ujævn blis. Ujævn 

hovedtegning. Gennemgående blis. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

For lille eller for stor blis. Manglende tegning på en fod. Store uplettede områder. 

Meget ujævn hovedtegning. Meget ujævn blis. Plet i blis. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Manglende blis. Manglende tegning på flere fødder. Helt uplettet mave eller krop. 

En trejdefarve. Meget i øjenfaldende ujævn hovedtegning.  

 

Skimmel  

Et korthåret marsvin med tegning. Hovedet skal skal være ensfarvet i basisfarven. 

Skimlingen skal være jævnt fordelt på krop og maven. Fødderne skal være 

ensfarvet i basisfarven. Skimlings/tegningsfarven er altid hvid, basis/kropsfarven 

accepteres i alle godkendte Ensfarvet og FlerfarvetPrikket varianter.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Ujævn skimling. Mindre tendens til overskimling/plet. Mindre områder uden 

skimling. Ujævn hovedtegning.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget ujævn skimling. Tydelig tendens til overskimling/plet. Tydelige områder med 

tendens at være uden skimling. Meget ujævn hovedtegning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Blis. Meget i øjenfaldende ujævn skimling. Tydelig overskimling/plet. Tydelige 

områder uden skimling. Meget i øjenfaldende ujævn hovedtegning. Trejde farve. 

 

 

 



 

16 

 

 

 

Fox / Lux / Otter / Tan 

Et korthåret marsvin med tegning. Er den samme tegning og er alle godkendt med 

krops/basisfarve fra de godkendte Ensfarvet varianter og der henvises til deres 

beskrivelser vedr. kropsfarven. Fox er den hvide tegningsfarve, Lux er den buff  

tegningsfarve, Otter er den Creme tegningsfarve og Tan er den Gylden 

tegningsfarve. 

Skal have en jævn farve over hele kroppen bortset fra de områder som kræver 

den hvide tegning. Tegninger skal være veldefinerede og intense. Området 

omkring næseborene, kæben og brystet skal være hvide. Halsen skal have en klar 

bånd af basisfarven. Øjencirkler skal være hvide, store og tydelige. Pea-spots skal 

bestå af synlige hvide markeringer ved siden af ørerne. De skal sidde i 

pandehøjde. De må ikke løbe ind i ørerne. Mavebæltet skal være hvidt, med en 

minimal mørkere underfarve. Mavebæltet skal kunne ses fra siden af dyret. Benene 

skal være hvide på indersiderne. Basisfarve på ydersiderne. Siden som inkluderer 

hofter skal være massivt prikket med lange hvid-tippet hårstrå 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point):Tendens til svage/ujævne tegninger. Tendens 

til overtegning.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Svage/ujævne tegninger. Overtegning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Tydelige i øjenfaldende 

svage/ujævne tegninger. Manglende tegning. Tydelig i øjenfaldende overtegning. 

Tredje farve. 

Himalaya 

Basis/kropsfarven er snehvid, tegningsfarven er godkendt i alle varianter fra 

Ensfarvet Mørk Gruppe. Smut skal være fremtræden, skal være bredest omkring 

næseborene. Ideelt skal den være pæreformet og skal flugte helt op imellem 

øjnene. Skarp, velmarkeret og intens/mørk farve. Ørerne skal være intense/så 

mørke i tegningsfarven som muligt. Jævn i farven over hele øret. Fødderne skal 

være så jævne og intense/mørke i tegningsfarven som muligt. Veldefineret med 

en farve der flugter op langs benene op til anklerne, inkl. negle og trædepuder. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Tendens til svage/ujævne tegninger. 

Tendens til overtegning. Tendens til underpigmenteret trædepuder. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Svage/ujævne tegninger. Overtegning. 

Sodning. Underpigmenteret trædepuder.  

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point):Tydelige i øjenfaldende 

svage/ujævne tegninger. Manglende tegning. Tydelig i øjenfaldende overtegning. 

Tydelig sodning. Hvide aftegning i tegning. Pink pigmentering på trædepuder. 
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Skildpadde & Hvid  

Et trefarvet korthåret marsvin – alle farvevarianter fra Ensfarvet og Flerfarvet Prikket 

accepteres. Farverne skal være klart afgrænsede i firkantede felter og må ikke 

flyde sammen. Felterne ska være afgrænsede af en skillelinje der løber over 

ryggen og fortsætter på maven. På hver side af skillelinje skal være mindst 3 

farvefelter, et felt i hver af de 3 farver. Hovedtegningen skal bestå af to farver delt 

på dyrets midte af hovedet/næsen, således hovedet er delt 50/50. 

Helhedsindtrykket skal være som at kigge på et skakbræt. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med brindling. Lidt ujævn 

farve/feltfordeling. Farve afviger lidt fra farvebeskrivelse. Manglende skakbræt 

helhed. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Større områder med brindling. Noget ujævn 

farve/feltfordeling. Farve afviger en del fra farvebeskrivelse. Tydelig manglende 

skakbræt helhed. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med 

brindling. Meget ujævn farve/feltfordeling. Farve afviger meget fra 

farvebeskrivelse. Ingen skakbræt helhed. 

 

Skildpadde  

Et tofarvet marsvin – alle farvevarianter fra Ensfarvet og Flerfarvet accepteres. 

Farverne skal være klart afgrænsede i firkantede felter og må ikke flyde sammen. 

Felterne ska være afgrænsede af en skillelinje der løber langs rygsøjlen og 

fortsætter på maven. På hver side af skillelinje skal være mindst 3 farvefelter. 

Hovedtegningen skal bestå af begge farver delt på dyrets midte af 

hovedet/næsen, således hovedet er delt 50/50. Helhedsindtrykket skal være som 

at kigge på et skakbræt. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med brindling. Lidt ujævn 

farve/feltfordeling. Farve afviger lidt fra farvebeskrivelse. Manglende skakbræt 

helhed. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Større områder med brindling. Noget ujævn 

farve/feltfordeling. Farve afviger en del fra farvebeskrivelse. Tydelig manglende 

skakbræt helhed. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med 

brindling. Meget ujævn farve/feltfordeling. Farve afviger meget fra 

farvebeskrivelse. Ingen skakbræt helhed. Tredjefarve.  
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Gruppe Flerfarvet Markeret > 

Standard > Point 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve(krops) (Se Ensfarvet/Flerfarvet Prikket beskrivelser) 15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse/pointfordeling af de enkelte farver/varianter under Gruppe 

Ensfarvet beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt 

muligt skal ramme. 

 

Tegning    25 point 

Se racebeskrivelser af de enkelte racer for beskrivelse af tegning, fejl mv. 
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Gruppe Flerfarvet Prikket > Standard  
Flerfarveter et flerfarvet korthåret marsvin. I FlerfarvetGruppe Prikket indgår alle de 

prikkede varianter.  

Racerne samt beskrivelser: 
Agouti 

Agouti er godkendt med basisfarve Sort og Chokolade og i begge varianterne 

med prikningsfarve Hvid, Creme og Gylden. Standarden for alle agouti følges ad. 

Agouti er et prikket marsvin med tegning. Agouti har mavebælte i prikningsfarven 

og tendens til tegning om øjne og på bryst.  

Varianter: 

Basis Sort: 

Gyldenagouti (Prikning Gylden) 

Sølvagouti (Prikning Hvid) 

Lemonagouti (Prikning Creme) 

Basis Chokolade: 

Orangeagouti (Prikning Gylden) 

Cinnamonagouti (Prikning Hvid) 

Cremeagouti (Prikning Creme) 

 

Solid agouti 

Solid agouti er godkendt i samme farvevarianter som Agouti. Standarden for alle 

Solid agouti følges ad. Standarden og betegnelserne følger Agouti med den 

forskel, at Solid Agouti er uden mavebælte og uden tendens til tegning om øjne 

og på brystet. En Solid agouti er derimod prikket på hele kroppen. Prikningen 

fremstår også som oftest kortere på Solid Agouti end på en Agouti. 
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Gruppe Flerfarvet Prikket > Standard > 

Point 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Prik og basis)   15 point 

Prikning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter samt point under Gruppe 

Ensfarvet beskrivelserne som både basis-pigmentering og prikningsfarven så vidt 

muligt skal ramme. 
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Prikning    25 point 

Skal være defineret, skarp, jævn prikning over hele dyret, fra hoved, krop, bryst og  

fødder og give et salt/peber effekt. Prikning på brystet skal være jævn og føre 

hele vejen ned mellem forbenene. Hårstrået skal optimalt være delt i 3 zoner 

basis/prikning/top. For Agouti skal mavebæltet være jævnt i farven og ikke prikket. 

Det skal være skarpt defineret og må ikke kunne ses fra dyrets side. 

 

Agouti: 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Lidt tendens til øjenringe. Lille tendens til mørkere fødder/svagt prikkede fødder. 

Anelse uens prikning. Utydeligt/lidt tendens til prikket mavebælte. Lidt svagt 

afgrænset mavebælte. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tendens til øjenringe. Meget mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Meget uens 

prikning. Meget utydeligt/tendens til prikket mavebælte. Svagt afgrænset 

mavebælte. Tipped (2delt) prikning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Ensfarvede felter uden prikning. Meget iøjnefaldende øjenringe. Ensfarvede 

fødder. Meget iøjnefaldende uens prikning. Prikket mavebælte. I øjenfaldende 

utydelig eller ujævn afgrænsning af mavebælte.  

 

Solid agouti: 
Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Lille tendens til antiøjenringe. Lille tendens til mørkere fødder/svagt prikkede 

fødder. Anelse uens prikning. Lille tendens til mavebælte  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tendens til antiøjenringe. Meget mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Meget 

uens prikning. Meget tydelig tendens til mavebælte. Tipped (2delt) prikning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Ensfarvede felter uden prikning. Meget iøjnefaldende antiøjenringe. Meget i 

øjenfaldende uens prikning. Meget iøjnefaldende mavebælte.  
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Gruppe Crested > Standard for 

racerne 
Crested betragtes som en variant af alle godkendte Ensfarvet og Flerfarvet-

Gruppes racer, hvorfor der henvises til disses respektive standarder mht. 

farve/tegnings punktet.   

 

Racerne i gruppen: 

Amerikansk Crested 

English Crested (Ensfarvet) 

Crested FlerfarvetEnsfarvet 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve/tegning    20 point 

Crest    20 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 
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Farve/tegning    20 point 

Alle racer fra Ensfarvet Mørk- og LysGruppe samt Flerfarvet Prikket og Markeret er 

godkendt i crested, hvorfor der henvises til deres respektive standarder for 

nærmere beskrivelse af farve/tegning som Crested følger. 

Crest    20 point 

Skal være rund og velplaceret i midten mellem øjne og ører. Skal være dyb og 

have form som en roset. Centrum skal være på størrelse med et 

knappenålshoved. Cresten på Amerikansk Crested skal være fuldfarvet crest (og 

farvefeltet skal være cirkelformet) af en kontrastfarve (normalt hvid men er mulig i 

alle farver fra Ensfarvet Lys Gruppe) 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse flad crest, anelse åbent centrum for crest, for Amerikansk crested gælder 

hår i anden farve en konstrast farven (normalt hvid) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget flad crest, meget åbent centrum for crest, ujævn crest, aflangt centrum i 

crest, for Amerikansk Crested gælder mindre end ¾ del af cresten i kontrastfarven 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Dobbelt crest, forkert placeret crest, for Amerikansk Crested gælder mindre end ½ 

del af cresten i kontrastfarven 
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Gruppe Satin > Standard for racerne 
Satin betragtes som en variant af alle godkendte Ensfarvet og Flerfarvet-Gruppes 

racer samt Crested gruppen, hvorfor der henvises til disses respektive standarder 

mht. farve/tegnings punktet.  Satin er et korthåret marsvin med en skinnende pels. 

 

Racerne i gruppen: 

Satin Ensfarvet 

Satin Flerfarvet 

Satin Crested 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve/tegning (og evt. crest)  20 point 

Satin    20 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 
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Farve/tegning og evt. crest  20 point 

Alle racer fra Ensfarvet Mørk- og Lys Gruppe samt Flerfarvet Prikket og Markeret 

samt variant crested af samme racer er godkendt i satin, hvorfor der henvises til 

deres respektive standarder for nærmere beskrivelse af farve/tegning som Satin 

følger. 

Satin    20 point 

Skal give en skinnende effekt over hele kroppen. Denne glans skal virke ekstra 

kraftig når lys falder på dyret.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse ujævn glans. Anelse mat glans. Anelse af manglende glans på få områder. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tydeligt ujævn glans. Tydelig mat glans. Tydelig manglende glans på områder. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

I øjenfaldende ujævn glans. I øjenfaldende tydelig mat glans. I øjenfaldende 

tydelig manglende glans på områder. Ingen satin glans overhovedet. 
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Gruppe Ru > Standard 
Ru er et korthåret marsvin. I Gruppe Ru indgår alle de ruhårede racer.  

Abyssinier  

Skal have en man som skal være ru oprejst nedover hele marsvinets rygsøjle.  

Kamme skal være lige, veloprejste og være placeret som defineret. Skal være 

placeret således at man får et indtryk af en velbalanceret effekt. Længden på 

kammenes pels må ikke overstige 4 cm. Består af en central kam (ås) som flugter 

langs rygraden fra hoved til ende. Består af 2 sidekamme som flugter parallelt med 

dyrets ås. Består af en forkam som flugter på tværs af dyret, over skuldrene fra den 

ene side til den anden. Består af en bagkam som flugter på tværs af dyret, over 

hofterne fra den ene side til den anden. Rosetter: skal være velformede, en god 

dybde og stråle ud fra knappenålshovedets centrum. Skal være jævnt placerede 

over hele kroppen. Hver roset skal have sin egen plads på dyret og ikke overlappe 

hinanden. Består af 4 rosetter i en direkte linje på tværs af kroppen. Disse kaldes 

sadelrosetter og side rosetter. Består af en roset på hver hofte i samme linje. Består 

af 2 bagrosetter som sidder på dyrets ende. Disse skal også være på niveau som 

hofterosetterne. 
Pointfeltet ”Pelskvalitet – 50 point” udspecificeret: 

Rosetter – 20 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til dobbelt centrum i rosset. Antydning af ekstra rosset. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Dobbelt centrum i rosset. Ekstra rosset. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Flere rosetter med dobbelt centrum. Flere ekstra rosetter. For få rosetter 

Kam – 15 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Skæve/ujævne kamme/man. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tydeligt skæve/ujævne kamme/man 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget i øjenfaldende skæve/ujævne kamme/man 

Pels tæthed, struktur og spændstig – 20 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse manglede ru pelsstruktur. Anelse manglende spændstig. 
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Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Betydelig manglende pelsstruktur og spændstig. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Iøjnefaldende blød pelsstruktur og manglende spændstig. 

 

Rex og Teddy 

Et korthåret marsvin med en kruset tæt ru pels. 

Rex og Teddy ligner hinanden men skiller sig ud genetisk. De har derfor samme 

standard. Hvis du parer en teddy og en rex får du glathårede unger. 

Pelsfremførslen skal være kruset og pelsen være oprejst. Pelsen skal være tæt og 

jævn over hele kroppen uden områder med fladhed eller liggende. Dæk hår skal 

være trimmet væk. Maven skal være tæt behåret og kruset. Ideal pelslængde 

max 3 cm. 

Pointfeltet ”Pelskvalitet – 50 point” udspecificeret: 

Pels tæthed – 15 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til nakkeskilning på juniordyr. Tendens til pelsskilning. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Nakkeskilning på seniordyr. Pelsskilning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget tydelig i øjenfaldende nakkeskilning. Tydelig i øjenfaldende pelsskilning. 

 

Pels Spændstighed/fremførsel – 15 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til flade sider/tendens til pelsretningsfejl 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Flade sider. Pelsretningsfejl. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Tydelige i øjenfaldene pelsretningsfejl og flade sider. 

 

Pels struktur/ruhed – 20 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse for lang pelslængde. Anelse for blød og ujævn pels.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

For lang pelslængde (over 3½ cm). Blød og ujævn pels. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Tydelig for lang pelslængde (over 4 cm). Meget blød og ujævn pels. Rosetter 
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Skinny  

Et næsten hårløst marsvin, kun med pels på hovedparti, fødder samt kønsdelene. 

Den pels der skal være, skal være kruset, og i hovedpartiet skal det endvidere 

være oprejst. Der skal være pels rundt omkring næsepartiet. Denne pels skal 

optimalt strække sig op som et ”V” langs øjnene og helt op til den forreste del af 

ørerne. Der skal være pels på fødderne, dette skal strække sig halvt op af benene. 

Der skal være kønsbehåring. Pelsen skal være tæt og ru. Huden skal være 

velplejet, ren, glat, elastisk og varm. Den må ikke være tør, fedtet eller kold. Der 

skal være synlige rynker omkring hals og ben partiet. Jo flere rynker, jo bedre. 

Pointfeltet ”Pelskvalitet – 50 point” udspecificeret: 

Hud –                      20 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse tør eller fedtet hud. Anelse små ar. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Noget tør eller fedtet hud. Nogle ar. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget i øjenfaldende tør eller fedtet hud. I øjenfaldende ar/sår. Tydeligt tegn på 

brug af barberskraber eller hårfjerningsmidler.  

 

Pels tæthed  –         15 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Utydeligt V. Anelse for lidt eller for meget pels/dun. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Noget utydeligt V. Noget for lidt eller for meget pels/dun. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Uden antydning af V. 

 

Pels tekstur/ruhed – 15 point 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til blød pels. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Noget for blød pels. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget tydelig i øjenfaldende blød pels. 
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CH-Teddy 

Et semilanghåret marsvin med en kruset/ru struktur og tæthed. 

Skal have en jævn pelslænge på optimalt 6 cm og optimalt max 8 cm. Racen kan 

have crest, men denne bedømmes ikke. Pelsretningen skal stå lige ud fra dyret, så 

det giver et helhedsindtryk af en ”rund” candyfloss. Pelsen på maven skal være 

tæt og kruset/krøllet. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Pelslængde på 4-5 eller 7-8 cm. Anelse uens pelslængde. Tendens til flad/fejl 

pelsretning. Anelse blød pelstæthed/struktur.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Pelslængde på 8-10 cm. Tydelig uens pelslængde. Tydelig flad/fejl pelsretning. 

Tydelig blød pelstæthed/struktur. Pelsbrud under 0,5 cm i diameter. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Rosetter. Sadel. Pelslængde på under 4 eller over 10 cm. Meget i øjenfaldende 

tydelig uens pelslængde. Meget i øjenfaldende tydelig flad/fejl pelsretning. Meget 

i øjenfaldende tydelig blød pelstæthed/struktur. Pelsbrud på over 0,5 cm i 

diameter. Spist/klippet pels. 
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Gruppe Ru > Standard > Point 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    50 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   50 point 

Se de enkelte racer i gruppens standarder/beskrivelser samt beskrivelse af 

fejl/fradrag. 
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Gruppe Langhåret Glathåret > 

Standard 
I Gruppe Langhåret Glathåret indgår alle de glathårede langhårsracer.  

 

Racerne i gruppen: 

Peruaner 

Coronet 

Sheltie 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pels tæthed/tekstur   15 point 

Pels helhed (Eks. Sider, slæb, kinder, lok, rosetter, coronet mv.) 35 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pels tæthed/tekstur 15 point 

Teksturen skal være blød og fyldig.  Tætheden skal være ens over hele dyret (sider, 

slæb, kinder, lok), fra babypels og op til selve dyret. Skal føles fyldigt og tykt når 

man tager fat i det. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse jævn tæthed 

Anelse tyndpelset mave 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget ”luftig”/ujævn i tætheden 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Krøllet pels 

 

Pels helhed   35 point 

Pelslængden allround (kinder, sider og slæb samt lok for peruaner) skal være 

intakt og jævne, således helhedsindtrykket er så rundt (cirkel) som muligt, når dyret 

præsenteres helt redt ud. Pelsen skal være intakt, fri for filtre og alderssvarende  
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(pelsen vokser ca. 25 mm om måneden). Coronet skal have en velplaceret crest  

(coronet) som skal være rund og sidde i midten mellem øjne og ører. Skal være 

dyb og have centrum på størrelse med et knappenålshoved. Peruaner skal have 2 

rosetter parallelt tæt placeret, placeret på dyrets hofteparti, og præsenteres med 

en lok der redes frem over hovedet, lokken skal senest dække for hovedet ved 4 

måneders alderen og ellers være alderssvarende/jævn med øvrig pelslængde. 

Sheltie og coronet præsenteres med midterskilning eller man. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder kortere end slæb) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Meget tydelig slidt pels (eks. babyspidser mangler) 

Meget tydelig dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder markant kortere end 

slæb) 

Filter i pelsen. Kortere underpels 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Gnavet/klippet/manglende pels 

Ekstra rosset for peruaner 

Dobbelt crest (coronet) for coronet 
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Gruppe Langhåret Ru > Standard for 

racerne 
I Gruppe Langhåret Ru indgår alle de krøllede udgaver af langhårsracerne fra 

Glathåret gruppen.  

 

Racerne i gruppen: 

Alpaca er den krøllede udgave af peruaner.  

Merino er den krøllede udgave af coronet.  

Texel er den krøllede udgave af sheltie. 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pels tæthed/tekstur   15 point 

Pels helhed (Eks. Sider, slæb, kinder, lok, rosetter, coronet mv.) 35 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pels tæthed/tekstur   15 point 

Teksturen skal være ru/kraftig og fyldig lidt som uld på et får.  Tætheden skal være 

optimal over hele dyret (sider, slæb, kinder, lok), fra babypels og op til selve dyret. 

Skal føles fyldigt og tykt når man tager fat i det. Pelsen skal være krøllet. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse ujævn tæthed 

Anelse tyndpelset mave 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget ”luftig”/ujævn i tætheden 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Helt glat pels uden fyldig krøllet tekstur 
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Pels helhed    35 point 

Pelslængden allround (kinder, sider og slæb samt lok for alpaca) skal være intakt 

og jævne, således helhedsindtrykket er så rundt (cirkel) som muligt, når dyret 

præsenteres helt redt ud. Pelsen skal være intakt, fri for filtre og alderssvarende 

(pelsen vokser ca. 25 mm om måneden). Merinoen skal have en velplaceret crest 

(coronet) som skal være rund og sidde i midten mellem øjne og ører. Skal være 

dyb og have centrum på størrelse med et knappenålshoved. Alpacaen skal have 

2 rosetter parallelt tæt placeret, placeret på dyrets hofteparti, og præsenteres 

med en lok der redes frem over hovedet, lokken skal senest dække for hovedet 

ved 4 måneders alderen og ellers være alderssvarende/jævn med øvrig 

pelslængde. Texel og merino præsenteres med midterskilning. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder kortere end slæb) 

Kortere underpels 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget tydelig slidt pels (babyspidser mangler) 

Meget tydelig dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder markant kortere end 

slæb) 

Filter i pelsen 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Gnavet/klippet pels 

Ekstra rosset for alpaca 

Dobbelt crest (coronet) for merino 
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Opdrætter Gruppe > Generel 

beskrivelse 

 

En opdrættergruppe stilles af en opdrætter og kan indeholde op til x antal dyr – 

dog minimum 3 - alle af den samme race og begge køn skal være repræsenteret.  

 

Dyrene behøver ikke at bo hos opdrætteren, de skal bare være født i opdrættet 

og bære samme opdrætternavn.  

 

Opdrættergrupper bedømmes ud fra 3 punkter:  

 

1. Race typiskhed - Hvordan lever de præsenterede dyr op til den race de 

repræsenterer.  

2. Ensartethed - Hvor meget ligner de præsenterede dyr hinanden, er det en farve 

race har farven betydning, er det en pels race er det pelsen der har betydning.  

3. Forbedres kan - Her får man dommerens mening om hvad der kan gøres bedre i 

ens opdræt/avl af den viste race. 
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Gruppe Sjælden variant Korthåret > 

Standard 
 

Argente 

Argente er godkendt med basisfarve beige, Lilla og Grå og i alle varianterne med 

prikningsfarve Hvid, Creme, Gylden og buff. Standarden for alle argente følges ad. 

Varianter: 

Basis Beige: 

Argente Orange (Prikning Gylden) 

Argente Cinnamon (Prikning Hvid) 

Argente Creme (Prikning Creme) 

Argente Safran (Prikning Buff) 

Basis Lilla: 

Argente Gylden (Prikning Gylden) 

Argente Sølv (Prikning Hvid) 

Argente Lemon (Prikning Creme) 

Argente Buff (Prikning Buff) 

Basis Grå: 

Ruby Argente Gylden (Prikning Gylden) 

Ruby Argente Sølv (Prikning Hvid) 

Ruby Argente Lemon (Prikning Creme) 

Ruby Argente Buff (Prikning Buff) 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Prik og basis)   15 point 

Prikning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 
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Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt muligt skal 

ramme. 

 

Prikning    25 point 

Skal være defineret, skarp, jævn prikning over hele dyret, fra hoved, krop, bryst og 

fødder. Prikning på brystet skal være jævn og føre hele vejen ned mellem 

forbenene. Hårstrået skal være delt i 3 zoner basis/prikning/top. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til øjenringe. Tendens til mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Anelse 

uens prikning. Utydeligt/tendens til prikket mavebælte for Argente, tendens til 

mavebælte for Solid Argente. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Øjenringe. Meget mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Meget uens prikning. 

Meget utydeligt/tendens til prikket mavebælte for Argente, Meget tydelig tendens 

til mavebælte for Solid Argente. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Ensfarvede felter uden prikning.  

Meget i øjenfalde øjenringe. Ensfarvede fødder. Meget i øjenfaldende uens 

prikning. Prikket mavebælte for Argente, Mavebælte for Solid Argente. 
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Solid Argente 

Solid argente er en variant af Argente og er godkendt i de samme betegnelser. 

Standarden og betegnelserne følger Argente med den forskel at Solid Argente er 

uden mavebælte, og derimod prikket på hele kroppen. Prikningen fremstår også 

som oftes kortere på Solid Argente. Accepteres også i crested (se side 22-23) 

Californian 

Californian er et korthåret marsvin og er en tegningsrace. Accepteres med 

basis/kropsfarve i alle de godkendte farver i Gruppe Ensfarvet Lys og med 

tegningsfarve i alle de godkendte farver i Gruppe Ensfarvet Mørk, hvorfor der 

henvises til de respektive farvers beskrivelser ved det punkt. Accepteres også i 

crested (se side 22-23) 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (krops og tegning) (Se Ensfarvet Gruppe) 15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og tegningsfarven så vidt muligt skal 
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ramme. 

 

Tegning    30 point 

Udfarvningen af masken begynder fra næsespidsen og strækker sig så symmetrisk 

som muligt over næsebenet i retning mod øjnene og kinderne. Masken skal ligge i 

midten af næsebenet mellem øjnene og skal holde sig inden for disse. Masken har 

udløbere til kinderne og op langs næsebenet og skal have en form som en 

symmetrisk pære. Masken skal være fri for hår i en anden farve. Fødderne skal 

være farvet i tegningsfarven så højt op som muligt og helst over ”hånd”- og 

haseled. Fødderne skal være fri for hår i anden farve end tegningsfarven. Ørerne 

skal være udelukkende pigmenteret i tegningsfarven og havde farvede hår langs 

øreranden i tegningsfarven. Kønsdelene skal være farvede på california marsvin af 

begge køn. Tegnings og pigmenteringsfarven skal være så intens/mørk som muligt. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Tendens til svage/ujævne tegninger. 

Tendens til overtegning. Tendens til underpigmentering.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Svage/ujævne tegninger. Overtegning. 

Anelse sodning. Underpigmentering. Halsplet på ældre dyr. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point):Tydelige i øjenfaldende 

svage/ujævne tegninger. Manglende tegning. Tydelig i øjenfaldende overtegning. 

Tredje farve. Tydelig sodning. Forkert pigmentering.  

 

Harlequin og Magpie 

Begge racer er et korthåret tofarvet marsvin. Harlequin bestående af farverne 

creme og sort, Magpie bestående af farverne hvid og sort. Tegningsrace fordelt i 

felter, således man får ”skakbræt” helhedsindtryk. 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve(krops) (Se Ensfarvet/Flerfarvet Prikket beskrivelser) 15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 
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Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt muligt skal 

ramme. 

 

Tegning    25 point 

Skal bestå af 2 farver. Disse farver skal forefindes i rene felter og i felter med 

mix/brindle af disse to farver. Så i alt har man 3 forskellige farvevariationer. Disse 

skal være jævnt fordelt over dyret via ligelig fordelt tern og give helhedsindtrykket 

”skakbræt”. Hovedtegning skal bestå af begge farver delt på midten af dyret 

hoved. Den ”3.” farvemix ses gerne gå gennem dyrets hoved via en blis. Tern skal 

være placeret på hver side af kroppen.  Hver side skal have mindst 3 tern på hver 

side. Der skal være en skillelinje langs dyrets rygrad og samme under maven. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med fejl brindling/mix. Lidt 

ujævn farve/feltfordeling. Manglende skakbræt helhed. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Større områder med fejl brindling/mix. Noget 

ujævn farve/feltfordeling. Tydelig manglende skakbræt helhed. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med fejl 

brindling/mix. Meget ujævn farve/feltfordeling. Ingen skakbræt helhed. 3. farve. 

 

 

 



 

41 

 

 

Ensfarvet:  

Ensfarvet korthåret marsvin. Accepteres også i crested (se side 22-23) 

Creme RØ  
Skal være en sart vanilje farve. Ingen gule eller gylden nuance. Pigmentering i 

øjne, ører og poter skal være pink.  
Blå  
Skal være mørk gråblå farve, der mest ligner farven på grafit. Øjne er mørke, 

pigmentering på ører og poter er mørk blålig.  

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Top, under og mavefarve)   15 point 

Farve nuance/jævnhed   15 point  

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder)  10 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point ) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

 

Farve (Top, under og mavefarve)  15 point 

Farven skal følge farvebeskrivelsen for racen, jf. farvebeskrivelserne (se øverst). 

Dyret skal være gennemfarvet fra top til bunden af hårstrået, og mavefarve skal 

være identisk med topfarve. 
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Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Enkelte hår i anden farve, lidt lys underfarve, lidt lysere mavefarve, let 

misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), lidt lys mavefarve 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Flere hår i anden farve, let misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), meget lys 

mavefarve. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Mange hår i anden farve, meget tydelig misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), 

farve afviger fra generel farvebeskrivelse. 

 

Farve nuance/jævnhed  15 point 

Se farvebeskrivelserne på side 41. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Ujævn pga. lys underfarve eller overtrimning, ujævn ved hofter eller sider, ujævn 

omkring snude eller øjne 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point); 

Meget ujævn pga. lys underfarve eller overtrimning, meget ujævn ved hofter eller 

sider, ujævn omkring snude eller øjne. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Store ujævne områder, så dyret næsten er tofarvet/sodet. 

 

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder) 10 point 

Se beskrivelserne for pigmentering på side 41. 
Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Øre/Øjne/trædepuder lidt for mørke/lyse 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Øre/Øjne/trædepuder markant for mørke/lyse 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Øre/Øjne/trædepuder forkert pigmenterings-farve i henhold til farvebeskrivelsen 

 

Agouti Buff (Basis Sort og basis Chokolade) 

Følger agouti standarden (se side 19-21) Accepteres også i crested (se side 22-23) 

Agouti Blå Sølv (Basis Blå prikning hvid) 
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Gruppe Sjælden variant Andre > 

Standard 
  

Lunkarya 

Et langhåret marsvin med en ru struktur. Præsenteres redt igennem uden filtre og 

”draglocks”. 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pels tæthed/tekstur   15 point 

Pels helhed (Sider, slæb, kinder, lok)  35 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pels tæthed/tekstur   15 point 

Teksturen skal være strid og ru.  Tætheden skal være optimal over hele dyret (sider, 

slæb, kinder, lok), fra babypels og op til selve dyret. Skal føles fyldigt og tykt når 

man tager fat i det. Pelsen skal være krøllet. Pelsen skal virke lettere 

usamarbejdsvillig/vild. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse ujævn tæthed.  

Anelse tyndpelset mave 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget ”luftig”/ujævn i tætheden. Ikke ru/strid/vild. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Helt glat pels uden fyldig krøllet tekstur 
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Pels helhed    35 point 

Pelslængden allround (kinder, sider og slæb samt lok) skal være intakt og jævne, 

således helhedsindtrykket er så rundt (cirkel) som muligt, når dyret præsenteres 

redt igennem. Pelsen skal være intakt, fri for filtre og alderssvarende (pelsen vokser 

ca. 25 mm om måneden). Skal have 2 rosetter parallelt tæt placeret, placeret på 

dyrets hofteparti, og præsenteres med en lok der redes frem over hovedet, lokken 

skal senest dække for hovedet ved 4 måneders alderen og ellers være 

alderssvarende/jævn med øvrig pelslængde. Texel og merino præsenteres med 

midterskilning. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder kortere end slæb) 

Kortere underpels 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget tydelig slidt pels (babyspidser mangler) 

Meget tydelig dråbeformet helhedsindtryk (sider og kinder markant kortere end 

slæb) 

Filter i pelsen 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Gnavet/klippet pels 

Ekstra/manglende rosset/rosseter  

 

Satin Langhåret 

Et langhåret marsvin med en skinnende pels. Alle de godkendte racer fra Gruppe 

Langhåret Glathåret og Ru accepteres hvorfor der henvises til disse 

racebeskrivelser ved deres punkter.  

Pointfordeling: 

 

Krop-profil og hoved   25 point 

Ører    10 point 

Øjne    10 point 

Pelskvalitet   10 point 

Satin   20 point 

Helhed   15 point 

Kondition og præsentation  10 point 
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Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet (tæthed/tekstur)   15 point 

Følger variantens respektive Gruppe beskrivelse. 

 

 

 

 

Satin     20 point 

Skal give en skinnende effekt over hele dyret. Denne glans skal virke ekstra kraftig 

når lys falder på dyret, og optimalt i hele pelslængden.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse bedre satinglans i hovedet. Anelse ujævn glans. Anelse mat glans. Anelse 

af manglende glans på få områder. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tydeligt bedre satinglans i hovedet. Tydeligt ujævn glans. Tydelig mat glans. 

Tydelig manglende glans på områder. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

I øjenfaldende bedre satinglans i hovedet. I øjenfaldende ujævn glans. I 

øjenfaldende tydelig mat glans. I øjenfaldende tydelig manglende glans på 

områder. Ingen satin glans overhovedet. 

 

Helhed (Eks. Kinder, sider, slæb, lok, placering af rosetter mv.) 15 point 

Følger variantens respektive beskrivelse af Helhed under racen. 
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Gruppe Klippet > Standard 
 

Varianter 

Texel 

Merino 

Alpaca 

Sheltie 

Coronet 

Peruaner 

Lunkarya  

Satin (i alle ovennævnte racer) 

 

Beskrivelse 

Klippet betragtes som en variant af de allerede godkendte langhårs racer (samt 

lunkarya), og standarden følger disses respektive standarder. Se beskrivelsen under 

de respektive Gruppe beskrivelser. 

 

Pointfordeling: 

 

Krop-profil og hoved   25 point 

Ører    10 point 

Øjne    10 point 

Pelskvalitet   15 point 

Klipning   15 point 

Helhed   15 point 

Kondition og præsentation  10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet (tæthed/tekstur)  15 point 

Følger variantens respektive Gruppe beskrivelse. 

 

Klipning    15 point 

Klipningen skal være pæn og jævn, uden tydelige hakker, og pelslængen skal  
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være ca. mellem 3 og 10 cm målt fra bordkanten.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Ujævn pelslængde/klipning  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Pelslængde under 3 cm 

Pelslængde over 12 cm 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Uklippet 

 

Helhed (Eks. Kinder, sider, slæb, lok, placering af rosetter mv.) 15 point 

Følger variantens respektive beskrivelse af Helhed under racens Gruppe 

beskrivelser. 
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Gruppe Ustandardiseret > Standard 
Alle racer som venter på at kunne rykke op i RV. 

 

Belted 

Et korthåret tofarvet marsvin. Basis/kropsfarven accepteres i alle farver fra Gruppe 

Ensfarvet Mørk, og bæltet altid i farven hvid. 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve(krops) (Se Ensfarvet)   15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og tegningsfarven så vidt muligt skal 

ramme. 

 

 

Tegning    25 point 
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Skal have et hvidt bælte som findes hele vejen rundt på dyret, startende fra 

skuldrene og inkluderer forben og fødder. Bæltet skal være så bredt og lige som 

muligt og skal være vertikalt på dyret.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Små områder med fejl mix. Lidt ujævn 

farve/feltfordeling.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point):Større områder med fejl mix. Noget ujævn 

farve/feltfordeling.  

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): Store områder med fejl 

mix. Meget ujævn farve/feltfordeling. 3. farve. 

 

Blå Agouti 

Et korthåret prikket marsvin. Blå Agouti læner sig op af den standardiserede 

Agouti, men med det forbehold at prikningen vil fremstå mere ”smudset” i denne 

nye variant og prikningen fremstår mindre defineret. Basisfarven er Blå. Accepteres 

også i crested (se side 22-23) 

 

Varianter: 

Blå Agouti Gylden(Prikning Gylden) 

Blå Agouti Creme(Prikning Creme) 

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Prik og basis)   15 point 

Prikning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 
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Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse af de enkelte farver/varianter under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt muligt skal 

ramme. 

 

Prikning    25 point 

Skal være defineret, skarp, jævn prikning over hele dyret, fra hoved, krop, bryst og 

fødder. Prikning på brystet skal være jævn og føre hele vejen ned mellem 

forbenene. Hårstrået skal være delt i 3 zoner basis/prikning/top. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til øjenringe. Tendens til mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Anelse 

uens prikning. Utydeligt/tendens til prikket mavebælte. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Øjenringe. Meget mørkere fødder/svagt prikkede fødder. Meget uens prikning. 

Meget utydeligt/stor tendens til prikket mavebælte. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Ensfarvede felter uden prikning.  

Meget i øjenfalde øjenringe. Ensfarvede fødder. Meget i øjenfaldende uens 

prikning. Prikket/intet mavebælte 
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Ensfarvet Carob 

Ensfarvet korthåret marsvin. Accepteres også i crested (se side 22-23) 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve (Top, under og mavefarve)   15 point 

Farve nuance/jævnhed   15 point  

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder)  10 point 

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) 

Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

Farve (Top, under og mavefarve)  15 point 

Farven skal følge farvebeskrivelsen for racen, jf. farvenuance beskrivelsen. Dyret 

skal være gennemfarvet fra top til bunden af hårstrået, og mavefarve skal være 

identisk med topfarve. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Enkelte hår i anden farve, lidt lys underfarve, lidt lysere mavefarve, let 

misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), lidt lys mavefarve 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Flere hår i anden farve, let misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), meget lys 

mavefarve. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 
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Mange hår i anden farve, meget tydelig misfarvning/urinskjold (typisk lyse dyr), 

farve afviger fra generel farvebeskrivelse. 

 

Farve nuance/jævnhed  15 point 

En jævn mørk beige farve uden antydning af grå – og farven skal være betydelig 

mørkere end den godkendte beige således de adskiller sig fra hinanden. Farven 

skal gå helt ned til hårstråets bund. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse ujævn pga. lys underfarve eller overtrimning, anelse ujævn ved hofter eller 

sider, anelse ujævn omkring snude eller øjne 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point); 

Meget ujævn pga. lys underfarve eller overtrimning, meget ujævn ved hofter eller 

sider, ujævn omkring snude eller øjne. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Store ujævne områder, så dyret næsten er tofarvet/sodet. 

Pigmentering (Ører, Øjne, trædepuder) 10 point 

Pigmenteringen på ører og trædepuder er hudfarvet/beige, øjne skal være rubin. 
Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Øre/Øjne/trædepuder lidt for mørke/lyse 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Øre/Øjne/trædepuder markant for mørke/lyse 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Øre/Øjne/trædepuder forkert pigmenterings-farve i henhold til farvebeskrivelse – 

øjne må ikke være røde. 

Brindle  

Et korthåret tofarvet marsvin, med en tegning med mix af farverne Rød og Sort. 
 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    10 point 

Farve    15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 
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Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse uelastisk, bølget, anelse tendens til tynd pels på mave, for lang 

(over 3 cm) 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm) 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget grov, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for lang (over 5 

cm) Hvirvler, øjnbryn, rossetter, skørter 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse/pointfordeling af de enkelte farver/varianter under Gruppe 

Ensfarvet beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt 

muligt skal ramme. 

 

Tegning    25 point 

Skal bestå af et ligeligt mix af røde og sorte hårstrå over hele kroppen. Ideelt skal 

hele dyret være mixed i farverne og dermed ikke have plamager/ensfarvede 

felter af hverken sort eller rød. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Ujævn brindling. Mindre tendens til overbrindlet/plet. Mindre områder uden 

brindling. Ujævn hovedtegning.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Meget ujævn brindling. Tydelig tendens til overbrindling/plet. Tydelige områder 

med tendens at være uden brindling. Meget ujævn hovedtegning. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget i øjenfaldende ujævn brindling. Tydelig overbrindling/plet. Tydelige 

områder uden brindling. Meget i øjenfaldende ujævn hovedtegning. Trejde farve. 

 

Dapple 

Et korthåret tofarvet marsvin, med et mix afhvid og Chokolade – læner sig op af 

Skimmel udseendemæssigt – dog med maske nærmere Himalaya. 
Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 
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Pelskvalitet    10 point 

Farve    15 point 

Tegning     25 point  

Kondition og præsentation   10 point 

 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   10 point 

Pelsen skal være kort (ca. 2 cm), glat, blød og glansfuld.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point) 

Anelse grov, anelse fedtet, anelse uelastisk, bølget, anelse tynd pels på mave, for 

lang (over 3 cm), anelse tør, skællet pels. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Grov, fedtet, uelastisk, bølget, tynd pels på mave, for lang (over 4 cm), tør, skællet 

pels. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point):  

Meget grov, meget fedtet, meget uelastisk, bølget, meget tynd pels på mave, for 

lang (over 5 cm), meget tør, skællet pels. 

Hvirvler, øjenbryn, rossetter, skørter 

 

Farve   15 point 

Se farvebeskrivelse/pointfordeling af chokolate og Hvid under Gruppe Ensfarvet 

beskrivelserne som både basis- pigmentering og prikningsfarven så vidt muligt skal 

ramme. 

 

Tegning    25 point 

Tegningen består af krops tegning og masken. Kroppen tegning er en ensartet 

blanding af hår i en lettere chokolade brunt og hvidt hår, mens maske og ben er 

ensfarvet i grundfarven.  Maske skal være fremtræden, skal være bredest omkring 

næseborene. Ideelt skal den være udformet på samme måde som fox og tan. 

Masken viser ingen skarp grænse og går ind i Dapple tegning.  Farven må ikke 

være for lys og ikke for mørk. Fødder og øre skal være intense i grundfarven.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Uklar maske form, noget uregelmæssig krop tegning, noget svage fødder og 

maske farve. Nogle hvide hår i maske, ikke fuldt farvet maske. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Uregelmæssig maske form, meget uregelmæssig krop tegning, meget svag maske 

farve, for mange hvide hår i maske. 



 

55 

 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Upigmenterede områder på fødder, trædepuder og tånegle Anden farve end 

den  som dyret primært består af. 

 

Ridgeback 

Et korthåret marsvin med en kam ned af ryggen.   

 

Pointfordeling: 

Krop-profil og hoved    20 point 

Ører     10 point 

Øjne     10 point 

Pelskvalitet    50 point 

Kondition og præsentation   10 point 

Racespecifikke bedømmelsespunkter forklaret: 

Pelskvalitet   50 point 

Kam skal være lige, veloprejst og være placeret som defineret forneden. Skal 

være placeret således at man får et indtryk af en velbalanceret effekt. Længden 

på kammenes pels må ikke overstige 2,5 cm. 

Kammen skal have en ru og oprejst pels. Den skal være spændstig og 

modstandskraftig når den bliver børstet igennem med hånden. Pelsen skal stå 

lodret op efter håndtering, så den bibeholder den oprejste effekt 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): Skæv/ujævn kam  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): Tydeligt skæv/ujævn kam.  

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Meget i øjenfaldende skæv kam. Ingen kam. Dobbelt kam. 
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Kæledyr og Børnedyr > General 

information 
Kæledyr og Børnedyr følges af i standarden, eneste forskel er at det alene er børn i 

alderen til og med 15 år der kan udstille i Børnedyr. Alle pelsvarianter/racer 

godkendes i Kæledyr og Børnedyr. 

 

Pointfordeling: 

 

Krop   20 point 

Tænder     5 point 

Ører      5 point 

Øjne      5 point 

Pels og hud  15 point 

Poter og klør  10 point 

Temperament  20 point  

Kondition og præsentation  20 point  

 

Klasseinddeling efter køn og efter alder således: 

Junior  

2 – 5 måneder 

Senior (max udstillingsalder er 4 år) 

5 – 8 måneder 

8-12 måneder 

12+ måneder  

Championklasse (Ikke aldersopdelt) 

 

Præmiering  

Klassevinder samt Bedste Temperament forudsætter cert og gives i hver af 

klasserne – Junior, Ung voksen, Senior Voksen samt Championklasse i begge køn. 

Vinderen præmieres med afkrydsning på bedømmelsesseddel samt point. Der 

uddeles BIS placeringer pr. 10 tilmeldte dyr i Kæledyr og pr. 8 tilmeldte dyr i 

Børnedyr, i BIS er alle mod alle uanset placering i klassen. 
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Kæledyr og Børnedyr > Point samt 

bedømmelsespunkter 

Følgende punkter er ens for alle. 

 

Krop   20 point 

Et udstillingsmarsvin skal fremstå med en kort, kompakt alderssvarende krop. 

Skuldrene skal være brede, og nakken skal være højeste punkt.  

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Tendens til længere krop for juniordyr 

Tendens til for lille nakke 

Tendens til smalle skuldre 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point)  

Lang krop for senior dyr 

Betydelig for lille nakke 

Betydelig for smalle skuldre 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point ) 

Skellet defekter og misdannelser/mutationer 

For få eller for mange tæer   

Tydelig i øjenfaldende ikke alderssvarende krop 

Tænder   5 point 

Skal være intakte og velpassede 

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse skæve tænder. Anelse af madrester/saft fra mad.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point) 

Betydeligt skæve tænder. Betydelige madrester/saft fra mad. 

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

I øjenfaldende skæve tænder. Manglende/løse tand/tænder.  

Ører     5 point 

Skal være rene og uden sår. 

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Anelse tørre/skællede/beskidte. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl)  

Betydelige tørre/skællede/beskidte. Store hakker der ødelægger 

helhedsindtrykket. 
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Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget i øjenfaldende tørre/skællede/beskidte. Manglende øre/ører.  

 

Øjne     5 point 

Skal være klare/skinnende af liv og rene.  

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Anelse puds i øjne. Tendens til at løbe.  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl)  

Tydelig puds i øjne. Tydeligt løbende øjne. Tendens til fatty eye.  

Meget alvorlige fejl (Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Meget tydelig evt. dobbelt fatty eye. Skade. Indgroede øjenvipper. Manglede 

øje/blindhed. 

Pels og hud   15 point 

Skal være ren, blød og smidig. Pelsen skal være tæt.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse grov, anelse fedtet, anelse uelastisk, anelse tynd pels på mave, anelse tør 

skællet. Anelse fæld. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Betydelig grov. Betydelig fedtet, betydelig uelastisk, betydelig tynd pels på mave, 

betydelig tør skællet. Betydelig fæld. Betydelig pelsbrud under en 1 krone i 

diameter. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

I øjenfaldende grov. I øjenfaldende fedtet, I øjenfaldende uelastisk, I øjenfaldende 

tynd pels på mave, I øjenfaldende tør skællet. I øjenfaldende fæld. Pelsbrud over 

en 1krones str. i diameter.  

Poter og klør    10 point 

Skal være velpassede. Trædepuder på poter skal være bløde og smidige. Klør skal 

være velklippede – optimalt få mm fra blodåre i klo. 

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse tendens til tør hud. Enkelt klo for kort/antydning af blodåre. Anelse for lange 

klør. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Tør hud. Flere (2-3) klør for korte/antydning af blodåre. Betydeligt for lange klør. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

I øjenfaldende tør hud i store klumper. 3+ klør klippede for kort med blodåren 

blottet. Manglende klør. Helt uklippede klør.  
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Temperament    20 point 

Skal have et godt temperament. Nysgerrig, tillidsfuld og gerne slikke fingre, og 

være håndterlig for dommeren.  

Almindelige fejl (Fradrag ½ - 1 point): 

Anelse urolig  

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point): 

Noget urolig. Tendens til irritabel. Nedtrykt.  

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point): 

Bider. I øjenfaldende urolig. I øjenfaldende irritabel/aggressiv. I øjenfaldende 

nedtrykt. 

 

Kondition og præsentation  20 point 

Dyret skal være velernæret, velpasset og velforberedt. Kroppen skal føles fast og 

muskuløs/spændstig. 

Almindelig fejl (Fradrag ½ - 1 point pr. fejl): 

Få hømider. Tendens til fedtplet. Tendens til urinskjold. Tendens til manglede 

spændstig krop. 

Alvorligere fejl (Fradrag 1 – 1½ point pr. fejl) 

Betydelige hømider. Tydeligt urinskjold. Filtret pels. Tydelig fedtplet. Betydelig 

manglende spændstig krop. Tendens til pæreform. Tendens til undervægt. 

Meget alvorlige fejl(Cert fratagende) (Fradrag 2+ point) 

Mange meget iøjefaldende/tydelige hømider. I øjenfaldende urinskjold. I 

øjenfaldende filtret pels. I øjenfaldende tydelig fedtplet. I øjenfaldende pæreform. 

I øjenfaldende undervægt. 

 

 


