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Børnedyr 
 
I børnedyrsklassen behøver marsvinet ikke være renracet eller have 
stamtavle, men hvis der udstilles i championklasse er stamtavle dog 
påkrævet. Udstiller må stille dyr i børnedyrsklassen til og med det år hvor 
udstiller fylder 15 år. Ved bedømmelse af marsvinet lægges der vægt på 
kondition, temperament og generel velplejethed, samt samspillet mellem 
barn og dyr. 
 

Der må ikke dømmes unødigt hårdt pga. racepræg.  

Kondition 30 point 

Dyret skal være sundt og have en god størrelse samt være i god  
 

foderstand. Kroppen skal ideelt være murstensformet, med god bredde 

over skuldre og en veludviklet nakke. Kroppen skal føles fast og kompakt. 

Det ydre øre skal fremstå rent og velplejet. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 

 

Fradrag for manglende masse, smalle skuldre, fremstående hofter samt 

fremstående ryghvirvler. 

Fradrag for pæreform, løst huld og fedme. 

 

Fradrag for fatty eye, irriterede og rindende øjne, knuder, hømider, 

fedtplet samt skeletdefekter og -anomalier. 

 

Temperament 20 point   
Roligt, elskværdigt, fortroligt og kontaktsøgende. Dyret må gerne 

udvise nysgerrighed. Der ønskes god kontakt mellem barn og dyr. 

Fradrag for angst, flugtforsøg og bid/bidforsøg. 
 
Pels 20 point   
Tæt, ren, smidig og glansfuld. Huden skal smidig, intakt og uden rødme. 

Fradrag for snavset, fedtet eller mat pels, dårlig pelstæthed, bare 

pletter, skæl, løse hår og fældning, 
 
Fradrag for sår, rifter samt rød og irriteret hud.  
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Poter/kløer 10 point   
Kløerne skal være rene og velklippede. Poterne skal være bløde 

og velplejede.  
Fradrag for, for tætklippede eller for lange kløer, samt over- 

eller undertallige kløer eller tæer. 

Fradrag for beskidte poter eller kløer, synligt hård eller tør hud, 

irriteret hud samt krogede kløer og tæer. 
 
Tænder 10 point   
Tænderne skal være rene, hele, velformede og symmetriske.  
Fradrag for knækkede, og skæve tænder, skævt bid, tydeligt over- 

eller underbid, for lange, misfarvede eller beskidte tænder. 
 
Størrelse 10 point

Dyrets størrelse skal være alderssvarende.  

Fradrag for underudvikling.  

Total 100 point
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Kæledyr  
I kæledyrsklassen behøver marsvinet ikke være renracet eller have 
stamtavle, men hvis der udstilles i championklasse er stamtavle 
dog påkrævet. Der er ingen krav til udstillers alder. Ved 
bedømmelse af marsvinet lægges der vægt på kondition, 
temperament og generel velplejethed. 
 
Der må ikke dømmes unødigt hårdt pga. racepræg. 
 

Kondition 30 point   
Dyret skal være sundt og have en god størrelse samt være i god 

foderstand. Kroppen skal ideelt være murstensformet, med god bredde 

over skuldre og en veludviklet nakke. Kroppen skal føles fast og kompakt. 

Det ydre øre skal fremstå rent og velplejet. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 

 

Fradrag for manglende masse, smalle skuldre, fremstående hofter samt 

fremstående ryghvirvler. 

Fradrag for pæreform, løst huld og fedme. 

 

Fradrag for fatty eye, irriterede og rindende øjne, knuder, hømider, 

fedtplet samt skeletdefekter og -anomalier. 
 
Temperament 20 point   
Roligt, elskværdigt, fortroligt og kontaktsøgende. Dyret må gerne 

udvise nysgerrighed. 

Fradrag for angst, flugtforsøg og bid/bidforsøg. 
 

Pels 20 point   
Tæt, ren, smidig og glansfuld. Huden skal være smidig, intakt og 

uden rødme. 

Fradrag for snavset, fedtet eller mat pels, dårlig pelstæthed, bare 

pletter, skæl, løse hår og fældning, 

Fradrag for sår, rifter samt rød og irriteret hud. 
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Poter/kløer 10 point   
Kløerne skal være rene og velklippede. Poterne skal være bløde 

og velplejede.  
Fradrag for, for tætklippede eller for lange kløer, samt over- 

eller undertallige kløer eller tæer. 

Fradrag for beskidte poter eller kløer, synligt hår eller tør hud, irriteret 

hud samt krogede kløer og tæer. 
 
Tænder 10 point   
Tænderne skal være rene, hele, velformede og symmetriske.  
Fradrag for knækkede, og skæve tænder, skævt bid, tydeligt over- 

eller underbid, for lange, misfarvede eller beskidte tænder. 
 
Størrelse 10 point

Dyrets størrelse skal være alderssvarende.  

Fradrag for underudvikling.  

Total 100 point 
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Veteran 
 
I veteranklassen behøver marsvinet ikke være renracet, men dyret skal 

være mellem 4 og 6 år. Det er intet krav at et kæledyr mellem 4 og 6 år, 

skal udstilles i veteranklassen. Der er ingen krav til udstillers alder. Ved 

bedømmelse af marsvinet lægges der vægt på kondition, temperament 

og generel velplejethed. 
 
Der må ikke dømmes unødigt hårdt pga. racepræg. 
 

Kondition 30 point   
Dyret skal være sundt og have en god størrelse samt være i god 

foderstand. Kroppen skal ideelt være murstensformet, med god bredde 

over skuldre og en veludviklet nakke. Kroppen skal føles fast og kompakt. 

Det ydre øre skal fremstå rent og velplejet. 

 

I veteranklassen tages særlig højde for dyrets alder, men det er dog ikke 

ønskværdigt at se dyr der ikke er i udstillingskondition. Overtypethed er 

ikke ønskværdigt. 

Fradrag for manglende masse, smalle skuldre, fremstående hofter samt 

fremstående ryghvirvler. 

Fradrag for pæreform, løst huld og fedme. 

 

Fradrag for fatty eye, irriterede og rindende øjne, knuder, hømider, 

fedtplet samt skeletdefekter og -anomalier. 
 
Temperament 20 point   
Roligt, elskværdigt, fortroligt og kontaktsøgende. Dyret må gerne 

udvise nysgerrighed. 
 
Fradrag for angst, flugtforsøg og bid/bidforsøg.
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Pels 20 point   
Tæt, ren, smidig og glansfuld. Huden skal smidig, intakt og uden rødme. 

Fradrag for snavset, fedtet eller mat pels, dårlig pelstæthed, bare 

pletter, skæl, løse hår og fældning, 
 
Fradrag for sår, rifter samt rød og irriteret hud. 
 

Poter/kløer 10 point   
Kløerne skal være rene og velklippede. Poterne skal være bløde 

og velplejede. 

Fradrag for, for tætklippede eller for lange kløer, samt over- 

eller undertallige kløer eller tæer.  
Fradrag for beskidte poter eller kløer, synligt hår eller tør hud, irriteret 

hud samt krogede kløer og tæer. 
 
Tænder 10 point

Tænderne skal være rene, hele, velformede og symmetriske.  

Fradrag for knækkede, og skæve tænder, skævt bid, tydeligt over- eller 

underbid, for lange, misfarvede eller beskidte tænder.  

Størrelse 10 point

Dyrets størrelse skal være alderssvarende.  

Fradrag for underudvikling.  

Total 100 point 
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Ensfarvet 
 
Et ensfarvet marsvin er et korthåret, glathåret marsvin der kun har 

én farve.  
 
Godkendte farver:  
Hvid Rødøjet, Hvid Mørkøjet, Creme, Safran, Buff, Gylden Rødøjet, 

Gylden Mørkøjet, Rød, Beige, Lilla, Chokolade, Blå og Sort. 
 
Farve 30 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Skal ideelt være samme farve i top 

og bund, uden fremmed farvede hårstrå. Farven skal være jævn uden at 

eventuel forskel i underfarven skinner igennem. Ligeledes skal 

pigmenteringen bedømmes. Farve og pigmentering skal være som 

farvebeskrivelsen angiver. 

Fradrag for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid pelsfarve. 
 

Kropsform 25 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 15 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
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Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
 

Hvid Rødøjet  
En pelsfarve der er hvid som sne. Må ikke have grålige eller gullige 

nuancer. Pigmenteringen skal være hvid, eller hudfarvet, og 

øjenfarven skal være rød. 
 

Hvid Mørkøjet 
 
En pelsfarve der er hvid som sne. Må ikke have grålige eller gullige 

nuancer. Pigmenteringen skal være hvid, eller hudfarvet, og øjenfarven 

er ideelt sort, men kan være mørk med et rubint skær. 
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Creme 
 
En sart og lys cremefarve, som gammeldags flødeis. Skal have en bleg 

tone, og må ikke være for gullig. Pigmenteringen er hudfarvet, eller 

matchende pelsfarven. Øjenfarven er ideelt sort, men kan dog være 

mørk med et rubint skær. 
 

Safran 
 
En varm farve der er gullig i nuancen. Nærmest murstens gul, dog uden at 

gå over i creme. Pigmenteringen er hudfarvet, eller matchende 

pelsfarven. Øjenfarven er rød. 
 

Buff 
 
En kold farve, der er mættet gul i nuancen. Farven bør være mat, ikke for 

gul som citron, for orange som abrikos eller for lys og cremeagtig. 

Pigmenteringen er som pelsfarven, eller hudfarvet, og øjenfarven er 

ideelt sort, men kan være mørk med et rubint skær. 
 

Gylden Rødøjet 
 
En varm farve, der er en mørk nuance af gylden. Farven må ikke være for 

rød, gullig eller messingagtig. Pigmenteringen bør være som pelsfarven, 

eller hudfarvet. Fradrag for mørk pigmentering. Øjenfarven er rød. 
 

Gylden Mørkøjet 
 
En varm farve, der er en mørk nuance af gylden. Farven må ikke hverken 

være for rød, gullig eller messingagtig. Pigmenteringen bør være som 

pelsfarven, eller hudfarvet. Fradrag for mørk pigmentering. Øjenfarven 

er ideelt sort, men må gerne være mørk med et rubint skær. 
 

Rød  
En dybrød farve, som tilnærmelsesvis ligner farven på en Irsk Setter. Bør 

være flammende og ikke for lys. Pigmenteringen er sort, og øjenfarven 

er sort. 
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Beige 
 
Farven skal være lys og beige, med et skær af brunt. Må ikke have 

antydning af gråt eller gulligt i farven. Beige er en varm farve. 

Pigmenteringen skal være som pelsen, eller hudfarvet. Øjenfarven 

skal være rød, og uden antydning af rubin. 
 

Lilla 
 
En blågrå farve der minder om dueblå/grå, uden antydningen af brunt.  
Lilla er en kold farve. Pigmenteringen er som pelsen, eller hudfarvet.  
Øjenfarven skal være rød uden antydning af rubin. 
 

Skiffergrå  
En farve der skal være mørkt grå, nærmest som spidsen af en blyant. 

Bør ikke være brunlig. Der bør ikke være nogen varm nuance over 

farven. Pigmenteringen er mørkt grå, og øjenfarven er rubin. 
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Chokolade 
 
En farve der er som mørk chokolade. Farven er ideelt varm, og uden 

grålig eller sort nuance. Pigmenteringen er som pelsfarven, eller 

hudfarvet, Øjenfarven er sort med et rubint skær. 
 

Blå 
 
En jævn gråblå farve, der mest ligner farven på grafit. Pigmentering bør 

være som pelsfarven. Øjenfarven er mørk. 
 

Sort 
 
En dyb kulsort farve. Pigmenteringen ligeledes sort, og øjenfarven sort. 
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Flerfarvet 

Agouti 
 
Et agouti marsvin er et tofarvet, mørkøjet marsvin med en basisfarve 

og en prikningsfarve. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver:  
Gylden agouti, Lemon agouti, Sølv agouti, Orange agouti, Creme agouti 

og Cinnamon agouti. 
 
Prikning 30 point   
Prikning ønskes ideelt 1-2 mm lang og skal være jævn over hele kroppen, 

undtagen mave. Dvs. incl. hage, bryst, øjenomgivelser og fødder. 

Topprikning skal være mørk på kroppen. Mavebælte med lys topprikning. 

Bæltet ønskes smalt og må ikke være synligt fra siden. Fradrag for ujævn 

prikning og uprikkede områder, bredt mavebælte, øjencirkler, kysebånd, 

manglende prikning på poter, overtegning på krop og fødder.  
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Dette gælder både bund- og topfarve. 

Skal være uden fremmed farvede eller ensfarvede hårstrå. 

Pigmenteringen bedømmes som farvebeskrivelsen angiver.  

Fradrag for hvide kløer. Fradrag for dårlig bundfarve (straffes ikke for 

hårdt på Lemon-, Sølv-, Creme- og Cinnamonagouti) 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 

  



Ophavsret og © Copyright. Dansk Marsvineklub 2021. Version 1.2.0 Side 19 af 176 

Pels 10 point  
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point 
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Gylden agouti  
Dyb sort basisfarve med mørk rød (mørk gylden tillades) 

prikning. Mavebælte i prikningsfarve. Øjenfarve sort. Ører og 

trædepuder sorte. 
 

Lemon agouti  
Dyb sort basisfarve med creme prikning. Mavebælte i 

prikningsfarve. Øjenfarve sort. Ører og trædepuder sorte. 
 

Sølv agouti  
Dyb sort basisfarve med hvid prikning. Mavebælte i prikningsfarve.  
Øjenfarve sort. Ører og trædepuder sorte. 
 

Orange agouti  
Dyb chokolade basisfarve med gylden prikning. Mavebælte i 

prikningsfarve. Øjenfarve mørk, evt. med rubint skær. Ører og 

trædepuder chokolade, evt. hudfarvet. 
 

Creme agouti  
Dyb chokolade basisfarve med creme prikning. Mavebælte i 

prikningsfarve. Øjenfarve mørk, evt. med rubint skær. Ører og 

trædepuder chokolade, evt. hudfarvet. 
 

Cinnamon agouti  
Dyb chokolade basisfarve med hvid prikning. Mavebælte i 

prikningsfarve. Øjenfarve mørk, evt. med rubint skær. Ører og 

trædepuder chokolade, evt. hudfarvet. 
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Solid agouti 
 
Et solid agouti marsvin er et tofarvet, mørkøjet marsvin med en 

basisfarve og en prikningsfarve. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. En solid agouti fremstår oftere mørkere end en alm. agouti. 
 
Godkendte farver:  
Som agouti 
 
Prikning 30 point   
Prikning ønskes ideelt 1-2 mm lang og skal være jævn over hele 

kroppen, incl. mave, hage, bryst, øjenomgivelser og fødder. Topprikning 

skal være mørk. Unge dyr kan have underudviklet prikning, dette bør 

ikke straffes for hårdt. Fradrag for mavebælte, ujævn prikning og 

uprikkede områder, anti-øjencirkler (straffes ikke for hårdt på dyr < 5 

mdr.), kysebånd, manglende prikning på poter, overtegning på krop og 

fødder.  
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Dette gælder både bund- og topfarve. 

Skal være uden fremmed farvede eller ensfarvede hårstrå. 

Pigmenteringen bedømmes som farvebeskrivelsen angiver. Fejl for hvide 

kløer. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 



Ophavsret og © Copyright. Dansk Marsvineklub 2021. Version 1.2.0 Side 22 af 176 

Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point 
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Tofarvet 
 
Et tofarvet marsvin er et glathåret, korthåret marsvin med to 

forskellige farver. 
 
Godkendte farver:  
Alle de, som er defineret under ensfarvet og agouti. Visse 

farvekombinationer vil naturligvis ikke kunne forekomme genetisk 

mulige. 
 
Såfremt dyret har racetypiske karakteristika som en af de øvrige 

tegnede, flerfarvede racer (eks. hollænder), bør man overveje at udstille 

her, såfremt det synes relevant. 
 
Tegning 30 point   
Ideelt ønskes halvt af hver farve. Farvefordelingen bør være velbalanceret. 

Skarpt afgrænsede felter ønskes. Der er ikke krav om midterlinie hos to-

farvede. Det er dog ønskeligt, at der er flere felter i begge farver på 

siderne og også gerne to farver i hovedet. Fradrag for ujævn 

farvefordeling og brindling. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede/agouti i hele hårstråets 

længde, herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være 

det højeste punkt på dyret.  
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Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal tæer på 

for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk buet 

profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point
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Trefarvet 
 
Et trefarvet marsvin er et korthåret, glathåret marsvin med tre 

farver, hvoraf den ene altid er hvid. 
 
Godkendte farver:  
Alle de, som er defineret under ensfarvet og agouti. Visse 

farvekombinationer vil naturligvis ikke kunne forekomme genetisk 

mulige. Den ene tegningsfarve er altid hvid hos de tre-farvede. 
 
Såfremt dyret har racetypiske karakteristika som eks. skildpadde/hvid, 

bør man overveje at udstille her, såfremt det synes relevant. 
 
Tegning 30 point   
Ideelt ønskes en tredjedel af hver farve. Farvefordelingen bør være 

velbalanceret. Skarpt afgrænsede felter ønskes. Der er ikke krav om 

midterlinie hos tre-farvede. Det er dog ønskeligt, at der er felter i alle tre 

farver på hver side, og at hovedet har to farver, evt. med blis i tredje 

farve. Fradrag for ujævn farvefordeling og brindling. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede/agouti i hele hårstråets 

længde, herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne.  
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være 

det højeste punkt på dyret. 
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Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal tæer på 

for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk buet 

profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

 

Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point 
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Hollænder 
 
En hollænder er et korthåret, glathåret marsvin med to farver, hvoraf 

den ene er hvid og den anden udgør tegningsfarven. 
 
Godkendte farver:  
Hvid samt tegningsfarve i enhver af de øvrige farver, som er 

defineret under ensfarvet, agouti og solid agouti. 
 
Tegning 30 point   
Hollænderen er kendetegnet ved sin karakteristiske farvefordeling. 
 

Hovedaftegning: Hvid blis som et omvendt V, bredest ved/ud over 

snuden og smallest mellem ørene, hvor der max. må være en smal stribe. 

Kindtegning (op over ørene) i tegningsfarven, ideelt rund, følgende 

kæbelinien og fri af munden, dog så tæt på næsebor som muligt uden af 

farve disse. Ører i tegningsfarve uden fejlpigmenterede områder. 
 

Kropstegning: Forkroppen skal være hvid med velmarkeret afgrænsning 

til tegningsfarven i nakken/kindtegningen. Forpoter skal være hvide. 

Tegningsfarve på bagkrop starter ideelt midt mellem nakke og hofter, ca. 

midt på dyrets krop. Afgrænsningen mellem hvid og tegningsfarven skal 

være skarp og følge dyret hele vejen rundt om ryg/mave. Afgrænsning 

lidt for langt fremme straffes mildere end for langt tilbage på kroppen. 
 
Fodtegning: Fodstop skal forefindes på begge bagpoter, som ideelt 

skal være hvide fra alle tre tånegle og tilbage til midt på poten, hvor 

tegningsfarven starter. Hårstrå, som dækker kløerne skal være hvide. 
 
For hollænderen gælder, at symmetrien i tegningerne vægter højere 

end perfekte afgrænsninger og udstrækninger af disses placering. 
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Fradrag for manglende symmetri, ujævn farvefordeling, tegningsfarve i 

blis eller på snude, øjencirkler, manglende eller overtegnede fodstop samt 

brindling og hår i anden farve. 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede/agouti i hele hårstråets 

længde, herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
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Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point 
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Skildpadde og hvid 
 
Et skildpadde/hvidt marsvin er et marsvin med tre farver, som altid er 

sort, rød og hvid. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver:  
Skildpadde/hvid er altid sort/rød/hvid. 
 

Tegning 30 point   
Ideelt ønskes skaktegning bestående af velafgrænsede, firkantede felter 

i sort, rød og hvid jævnt fordelt på hver side af kroppen. Der skal være 

skillelinie langs rygsøjle og bugens midterlinie, formet af mødet mellem 

disse felter. Ideelt bør hovedet være tegnet i to farver med linie midt 

igennem fra ører til snude, dog accepteres tegning med blis i den tredje 

farve. Ideelt ønskes felter af alle tre farver på hver side af dyret. 

Farvefordelingen bør være velbalanceret. 
 
Fradrag for bånd hele vejen rundt om kroppen, bælte delvist rundt om 

kroppen, felter der overlapper skillelinie, ensfarvet hoved, hoved med 

samme farve på kinder med blis i anden farve (mindre fejl), fravær af 

en farve på side, mindre end tre felter på side, felter der ikke er 

rektangulære, skimling/brindling, 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante farver i hele hårstråets længde, 

herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed farvede 

hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold 

til alder. 
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Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point
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Himalaya 
 
Et himalaya marsvin er et marsvin med røde øjne og to farver, hvoraf 

den ene er hvid og den anden hhv. sort eller chokolade. Det er også et 

korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver:  
En himalaya har altid hvid kropsfarve og tegningsfarve i enten sort eller 

chokolade. For den sorte variant ønskes en intens sort farve, mens den 

chokoladefarvede variant accepteres noget lysere end hos de 

ensfarvede, eks. som mælkechokolade. 
 
Tegning 30 point   
Himalayaen er kendetegnet ved sin karakteristiske farvetegning. Ideelt 

ønskes skarpt defineret tegning i hovedet, på ører og på poter som 

klar kontrast til dyrets hvide kropsfarve. 
 
Smut: Velmarkeret, symmetrisk og pæreformet og så mørk som muligt. 

Skal dække snude, knurhårsområde, overlæbe og optimalt strække sig 

op mellem øjnene. 
 
Ører: Skal være farvede i tegningsfarven helt til basis. Pels omkring 

ørene skal være hvid. 
 
Poter: Forpoter skal være farvet i tegningsfarven til op over 

albuen, bagpoter til op over hælen. 
 
Tegningsfarven udvikles med alderen, hvilket man bør tage i betragtning 

ved bedømmelse af ungdyr. Ligeledes bør man ikke straffe enkelte hvide 

hår i tegningsområderne for hårdt hos disse. Der er tendens til, at 

pigmentet udvikles og fremstår tydeligst i koldt vejr. 
 
Fradrag for manglende eller dårligt afgrænset tegning, hvide hår 

i tegningsområder, brindling, lyse trædepuder og lyse kløer. 
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Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante ensfarvede i hele hårstråets længde, 

herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed farvede 

hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til farvebeskrivelserne for 

tegningsfarven. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
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Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  



Ophavsret og © Copyright. Dansk Marsvineklub 2021. Version 1.2.0 Side 35 af 176 

Dalmatiner 
 
Et dalmatiner marsvin er et marsvin med to farver, hvoraf den ene er 

hvid. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver: Tegningsfarve er alle de, som er defineret under 
ensfarvet, agouti og solid agouti, hvid naturligvis undtaget. 
 
Tegning 30 point 

Et dalmantiner marsvin er kendetegnet ved sin karakteristiske  

farvetegning.  
Hoved (blis undtaget) og poter skal være i tegningsfarve med 

klar afgrænsning til den plettede krop. 

Hovedaftegning: Tegningsfarve, med ører i matchende farve og hvid blis, 

som ideelt starter ved næsebor og stopper midtvejs mellem øjnene. 

Bredden af blis er uvæsentlig, så længe den er symmetrisk og 

veldefineret. Afgræsning til den plettede krop skal være skarp i en linie 

bag ørene, følgende hovedets form. Hvide knurhår accepteres.  

Kropstegning: Ideelt ønskes veldefinerede pletter i tegningsfarven fordelt 

ligeligt over hele kroppen. Fordelingen af pletter og afgrænsningen til 

den hvide krop vægtes højere end antallet af pletter. 

Fodtegning: Poterne skal være fuldfarvet i tegningsfarven, til op 

over hælen.  

Fradrag for ensfarvede områder på kroppen, skimling, dårlig markering 

og/eller manglende symmetri mellem fuldfarvede og plettede områder, 

dårligt markerede pletter, afvigende antal pletter på hhv. overside, sider 

og mave, blis som fortsætter gennem tegningsfarven mellem ørene eller 

starter under munden, afvigende farve på poter/kløer samt hår i 

afvigende farve. 

 

Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede/agouti i hele hårstråets 

længde, herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelsen for tegningsfarven. 
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Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår. Fradrag for skørter, side-whiskers, 
englevinger, ”øjenbryn”, rosetter og andre pelsretningsfejl. 
 

Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Skimmel 
 
Et skimlet marsvin er et marsvin med to farver, hvoraf den ene er hvid.  
Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 

Godkendte farver: Tegningsfarve er alle de, som er defineret under 
ensfarvet, agouti og solid agouti, hvid naturligvis undtaget. 
 
Tegning 30 point   
Et skimlet marsvin er kendetegnet ved sin karakteristiske farvetegning. 
 

Hoved og poter skal være i tegningsfarve med klar afgrænsning til 

skimlingen på resten af kroppen. Skimling består af hår i hhv. hvid 

og tegningsfarve i ligelig fordeling, ideelt et mix med 50 % af hver. 
 
Hovedaftegning: Tegningsfarve, med ører i matchende farve. 

Afgræsning til skimlingen på kroppen skal være skarp i en linie bag 

ørene, følgende hovedets form. Hvide knurhår accepteres. 
 
Kropstegning: Ideelt ønskes ligeligt mix af tegningsfarve og hvide hår, 

optimalt halvt af hver. Ensartetheden af skimlingen vægtes imidlertid 

højere end fordelingen af farvede og hvide hår med mindre dyrets krop 

synes næsten fuldfarvet i tegningsfarven eller helt hvidt. Ensartet 

skimling på hhv. ryg, sider og mave ønskes. 
 
Fodtegning: Poterne skal være fuldfarvet i tegningsfarven, til op 

over henholdsvis albuen og hælen. 
 
Fradrag for dårlig markering og/eller manglende symmetri mellem 

fuldfarvede og skimlede områder, for mørk eller for lys skimling, pletter 

i tegningsfarven, uensartet skimling/lyse eller mørke partier, afvigende 

skimling på hhv. overside og mave herunder overtegnet bagparti eller 

undertegnet mave, afvigende farve på poter/kløer samt hår i afvigende 

farve. 
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Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede/agouti i hele hårstråets 

længde, herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelsen for tegningsfarven. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
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Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Magpie 
 
Et marsvin, der er magpie, er et marsvin med to farver og felter, der går 

over i hinanden i brindling. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 
 
Godkendte farver: Sort og chokolade, hvid er altid anden tegningsfarve. 
 
Tegning 30 point   
Ideelt ønskes et ternet mønster i lige dele sort/chokolade, hvid og 

brindling imellem sort/chokolade og hvid. Farvefordelingen bør være 

velbalanceret. Der bør være en midterlinie på såvel ryg som bug, og det 

er ønskeligt, at der er felter i alle tre farver på hver side. Hovedet bør 

have mindst to farver, ideelt fordelt med en farve på hver side. Fradrag 

for ujævn fordeling af felter og manglende midterlinie. 
 
Farve 20 point   
Grundfarven (sort eller chokolade) samt den hvide farve skal matche 

kriterierne som beskrevet under de relevante ensfarvede i hele 

hårstråets længde. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. Fradrag for fremmedfarvede hårstrå. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
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Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 

 

Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Harlekin 
 
Et marsvin, der er harkelin, er et marsvin med to farver og felter, der går 

over i hinanden i brindling. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 
 
Godkendte farver:  
Sort og chokolade, creme er altid anden tegningsfarve. 
 
Tegning 30 point   
Ideelt ønskes et ternet mønster i lige dele sort/chokolade, creme og 

brindling imellem sort/chokolade og creme. Farvefordelingen bør være 

velbalanceret. Der bør være en midterlinie på såvel ryg som bug, og det 

er ønskeligt, at der er felter i alle tre farver på hver side. Hovedet bør 

have mindst to farver, ideelt fordelt med en farve på hver side. Fradrag 

for ujævn fordeling af felter og manglende midterlinie. 
 
Farve 20 point   
Grundfarven (sort eller chokolade) samt den creme farve skal matche 

kriterierne som beskrevet under de relevante ensfarvede i hele 

hårstråets længde. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. Fradrag for fremmedfarvede hårstrå. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet.  
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 

 

Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point
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Tan 
 
Et tanmarsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er gylden. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

Godkendte grundfarver: Sort, blå, Chokolade, Lilla og Beige.  
 
Tegning 30 point   
Øjenringe, næsetegning, butterfly (kysebånd), pea-spot, mavebælte, 

inderside af ben og poter samt stikkelhår skal skal være i tegningsfarven 

og ideelt set symmetriske. Mavebælte bør være lige synligt, når dyret 

ses fra siden. Tydeligt bånd af grundfarve hen over hals/strube. Tydelige 

øjencirkler (må ikke mødes med tegning fra næsebor. Pea-spot (plet 

over/bag ører). Stikkelhår i tegningsfarve ca. 1/3 op ad siden. Fradrag 

forfor smalt (eller for bredt) mavebælte, manglende 

tegning/undertegning, overtegning og manglende stikkelhår. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante ensfarvede. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. Fejl for hvide kløer. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. En vis grad af manglende trimning accepteres på 

sider af hensyn til stikkelbehåringen. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Otter 
 
Et otter marsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er creme. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

Godkendte grundfarver: Sort, blå, Chokolade, Lilla og Beige.  
 
Tegning 30 point   
Øjenringe, næsetegning, butterfly (kysebånd), pea-spot, mavebælte, 

inderside af ben og poter samt stikkelhår skal skal være i tegningsfarven 

og ideelt set symmetriske. Mavebælte bør være lige synligt, når dyret 

ses fra siden. Tydeligt bånd af grundfarve hen over hals/strube. Tydelige 

øjencirkler (må ikke mødes med tegning fra næsebor. Pea-spot (plet 

over/bag ører). Stikkelhår i tegningsfarve ca. 1/3 op ad siden. Fradrag 

forfor smalt (eller for bredt) mavebælte, manglende 

tegning/undertegning, overtegning og manglende stikkelhår. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante ensfarvede. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. Fejl for hvide kløer. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. En vis grad af manglende trimning accepteres på 

sider af hensyn til stikkelbehåringen. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Fox 
 
Et fox marsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er hvid. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

Godkendte grundfarver: Sort, blå, Chokolade, Lilla og Beige. 
 
Tegning 30 point   
Øjenringe, næsetegning, butterfly (kysebånd), pea-spot, mavebælte, 

inderside af ben og poter samt stikkelhår skal skal være i tegningsfarven 

og ideelt set symmetriske. Mavebælte bør være lige synligt, når dyret 

ses fra siden. Tydeligt bånd af grundfarve hen over hals/strube. Tydelige 

øjencirkler (må ikke mødes med tegning fra næsebor. Pea-spot (plet 

over/bag ører). Stikkelhår i tegningsfarve ca. 1/3 op ad siden. Fradrag 

forfor smalt (eller for bredt) mavebælte, manglende 

tegning/undertegning, overtegning og manglende stikkelhår. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante ensfarvede. Skal være uden fremmed 

farvede hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til 

farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. En vis grad af manglende trimning accepteres på 

sider af hensyn til stikkelbehåringen. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Kombination 

 

Engelsk Crested 
 
Et engelsk crested marsvin er et ensfarvet marsvin der har en rosette 

i panden, denne kaldes en crest. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

Alle farver der er godkendt under ensfarvet er tilladt. 
 

Crest 20 point   
Placeringen af cresten er ideelt midt imellem øjne og ører. Centrum 

af cresten skal være punktformet, og cresten være cirkulær. Cresten 

bør være dyb, og ikke flad. 
 
Fradrag for åben eller langstrakt, fejlplaceret eller dårligt defineret crest. 
 

Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Desuden fejl 

for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid pelsfarve. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Amerikansk Crested 
 
Et amerikansk crested marsvin er et ensfarvet marsvin der har en rosette i 

panden af en anden farve end kropsfarven. Denne rosette kaldes en crest. 

Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under ensfarvet er tilladt. Cresten vil oftest 
være hvid, men alle farver der er godkendte er tilladt. 
 
 
Crest 25 point   
Placeringen af cresten er ideelt midt imellem øjne og ører. Centrum 

af cresten skal være punktformet, og cresten være cirkulær. Cresten 

bør være dyb, og ikke flad. 
 
Fradrag for åben eller langstrakt, fejlplaceret eller dårligt defineret crest. 
Ideelt er cresten fuldtegnet.  
Fradrag for undertegnet crest, eller crest farve andet sted på kroppen. 
 

Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og 

bund, uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at 

evt. forskel i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør 

pigmenteringen bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen 

angiver. Desuden fejl for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid 

pelsfarve. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Flerfarvet Crested 
 
Et flerfarvet crested marsvin er et flerfarvet marsvin der har en roset 

i panden. Denne roset kaldes en crest. Det er også et korthåret og 

glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under flerfarvet er tilladt. Crestens farve er 

her underordnet, og kan være samme farve(r) som på kroppen eller 

amerikansk crested. 
 
Crest 20 point   
Placeringen af cresten er ideelt midt imellem øjne og ører. Centrum 

af cresten skal være punktformet, og cresten være cirkulær. Cresten 

bør være dyb, og ikke flad. 
 
Fradrag for åben eller langstrakt, fejlplaceret eller dårligt defineret 

crest.  
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Fejl for 

hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid pelsfarve. 
 
Aftegn 15 point 

Som hos racen, marsvinet ville være af, hvis denne ikke var crested. 

Kropsform 20 point 
 
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Satin 
 
Et ensfarvet satin marsvin er et marsvin der kun har en farve, og 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Det er også 

et korthåret og glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under ensfarvet er tilladt. 
 
Satinglans 20 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Det 

bemærkes desuden at satinglansen kan gøre pelsfarven mere intens. 

Dette straffes ikke. Fejl for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid 

pelsfarve. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
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Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 

 

Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Satin Flerfarvet 
 
Et flerfarvet satin marsvin er et marsvin der er en godkendt tegning eller 

(solid)agouti, med glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer 

lys. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under flerfarvet er tilladt. 
 
Satinglans 20 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Det 

bemærkes desuden at satinglansen kan gøre pelsfarven mere intens. 

Dette straffes ikke. Fejl for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid 

pelsfarve. 
 
Aftegn 15 point 

Som hos racen marsvinet ville være af hvis denne ikke var satin.  

Kropsform 20 point 
 
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point 
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Satin Crested 
 
Et ensfarvet satincrested marsvin er et marsvin der kun har en farve, 

og glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys, samt en 

roset i panden. Cresten skal enten være samme farve som resten af 

marsvinet eller i en anden farve end denne og fuldtegnet. Det er også 

et korthåret og glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under ensfarvet er tilladt.  
 
Satinglans 20 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Crest 15 point   
Placeringen af cresten er ideelt midt imellem øjne og ører. Centrum af 

cresten skal være punktformet, og cresten være cirkulær. Cresten bør 

være dyb, og ikke flad. Fejl for åben eller langstrakt, fejlplaceret eller 

svag crest. Er cresten farvet i en anden farve end kroppen bedømmes 

dette også her. 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Det 

bemærkes desuden at satinglansen kan gøre pelsfarven mere intens. 

Dette straffes ikke. Fejl for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid 

pelsfarve. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være 

det højeste punkt på dyret. 
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Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal tæer på 
for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk buet 
profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 
Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Satin Flerfarvet Crested  
Et flerfarvet satincrested marsvin er et marsvin der er en af de 

godkendte tegninger og har glansfulde gennemskinnelige hårstrå der 

reflekterer lys samt en roset i panden. Det er også et korthåret og 

glathåret marsvin. 

Alle farver der er godkendt under flerfarvet er tilladt. Crestens farve er 

her underordnet, og kan være samme farve(r) som på kroppen eller 

amerikansk crested. 
 
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Crest 15 point   
Placeringen af cresten er ideelt midt imellem øjne og ører. Centrum af 

cresten skal være punktformet, og cresten være cirkulær. Cresten bør 

være dyb, og ikke flad. Fejl for åben eller langstrakt, fejlplaceret eller 

svag crest. Er cresten farvet i en anden farve end kroppen bedømmes 

dette også her. 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Bør være samme farve i top og bund, 

uden fremmed farvede hårstrå. Farven bør være jævn uden at evt. forskel 

i underfarven skinner igennem. Ligeledes bør pigmenteringen 

bedømmes. Denne skal være som farvebeskrivelsen angiver. Det 

bemærkes desuden at satinglansen kan gøre pelsfarven mere intens. 

Dette straffes ikke. Fejl for hvide kløer, undtagen på marsvin der har hvid 

pelsfarve. 
 
Aftegn 15 point   
Som hos racen marsvinet ville være af hvis denne ikke var 

flerfarvet satincrested. 
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Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point 
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Ruhår 

 

Abyssinier 
 
Et abyssinier marsvin er et ruhåret marsvin med rosetter. Det er også et 

korthåret marsvin. Alle farver er tilladt. 
 
Rosetter 20 point   
Ideelt ønskes 2 skulderrosetter (2 på hver skulder tillades), 4 

sadelrosetter, 2 bagrosetter og 2 hofterosetter. Rosetterne skal sidde 

symmetrisk på hver side af dyret, og sadelrosetterne på lige linie tværs 

over dyret lige bag skuldrene. Rosetterne ønskes veldefinerede, dybe og 

med punktformet centrum. Der tillades 2 næserosetter, for beskrivelse se 

under hoved-man. 

 

Fradrag for overtallige eller undertallige rosetter, dobbeltrosetter, dårlig 

placering (out of line), flade rosetter, åbent centrum og løbere (hvor 

rosetterne nærmest får ”skilning”), som ofte ses bagpå med alderen. 
 
Kamme 20 point   
Kammene ønskes lige og opretstående overalt og består af man, rygkam, 

forkam, bagkam samt forreste og bagerste sidekamme. Kammene 

mødes ideelt i 90 graders vinkler, som giver det specifikke overordnede 

udseende. 
 
Fradrag for flade, brudte eller snoede/skæve kamme. 
 
Pels 20 point   
Pelsen skal være ru og opretstående overalt på dyret. Ruhed bedømmes 

under hensyntagen til dyrets alder og køn. Pelslængde på 3-4 cm 

ønskes, da det giver dybe rosetter/veldefinerede kamme. Der ønskes en 

god pelskvalitet. 
 
Fradrag for tynd pels, for lang eller kort pels, blød pels, snavset pels, 

flade områder i pels. 
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Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet er ideelt kort og bredt, 

dog accepteres lidt dårligere type på denne race end hos de øvrige 

korthårede. Ligeledes accepterer man en mindre grad af pæreform. 

Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Hoved-man 10 point   
Der ønskes rigelig hovedbehåring med prominent moustage (pels, som 

vokser fremad fra kæbe til snude) samt horn på næseryggen. Hovedet 

bør have et karakteristisk kvadratisk udseende set forfra. Manen ønskes 

veldefineret og opretstående uden pelsbrud. Der tillades 2 næserosetter. 

Disse skal sidde symmetrisk og må ikke skæmme helhedsindtrykket. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne ønskes ideelt middelstore, flade, nedadhængende og uden folder. 

De skal være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens 

på hver side af dyrets hoved. Lidt høje ører straffes ikke for hårdt hos 

racen. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og 

vorter. 
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Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point 
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Teddy 
 
Et teddy marsvin er et ruhåret marsvin med opretstående, kruset 

pels. Det er også et korthåret marsvin. Alle farver er tilladt. 

Præsenteres veltrimmet og børstet fra bagdel til hoved. 
 
Pelsretning 25 point 

Pelsen ønskes opretstående over hele dyret, og skal være elastisk,  

fjedrende og modstandsdygtig ved berøring.  
 
Fradrag for flade sider, øvrige flade områder, dårlig pelsretning, 

rosetter, pelsbrud/skilning (eks. i nakken). Der tillades fremadrettet pels 

mellem ørene (kasket), hvilket ofte ses hos dyr med excellent tæthed. 
 
Ruhed 20 point   
Ideelt ønskes god ruhed i både over- og underpels. Ligeledes ønskes 

god struktur på maven, som dog ikke forventes så ru som resten af 

dyret. 
 
Fradrag for blød pels på hele eller på dele af kroppen (ofte på 

bagdelen). Dette gælder både over- og underpels. Der bør tages hensyn 

til dyrets alder ved bedømmelse af ruheden, som udvikles med alderen. 
 
Pelskvalitet 15 point 

Pelsen på krop og hoved ønskes ensartet kort (ideelt godt 1 cm eller 

kortere), tæt og fyldig og med god rexning. Mavepelsen ønskes tæt og 

bølget.  
 
Fradrag manglende rexning, manglende tæthed, manglende 

struktur/bølger på mave, slitage på mave, manglende trimning af 

lange hår og for lang pels generelt. 
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Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Rex 
 
Et rex marsvin er et ruhåret marsvin med opretstående, meget kruset 

pels. Det er også et korthåret marsvin. Alle farver er tilladt. Præsenteres 

veltrimmet og børstet fra bagdel til hoved. Et rex marsvin anses ofte som 

lidt mere ru og lidt mere kruset end et teddy marsvin. Ofte er det dog ikke 

muligt at se forskel på de to racer, som imidlertid er genetisk forskellige 

(”krøl-gen”) 
 
Pelsretning 25 point 

Pelsen ønskes opretstående over hele dyret, og skal være elastisk,  

fjedrende og modstandsdygtig ved berøring.  
 
Fradrag for flade sider, øvrige flade områder, dårlig pelsretning, 

rosetter, pelsbrud/skilning (eks. i nakken). Der tillades fremadrettet pels 

mellem ørene (kasket), hvilket ofte ses hos dyr med excellent tæthed. 
 
Ruhed 20 point   
Ideelt ønskes god ruhed i både over- og underpels. Ligeledes ønskes 

god struktur på maven, som dog ikke forventes så ru som resten af 

dyret. 
 
Fradrag for blød pels på hele eller på dele af kroppen (ofte på 

bagdelen). Dette gælder både over- og underpels. Der bør tages hensyn 

til dyrets alder ved bedømmelse af ruheden, som udvikles med alderen. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen på krop og hoved ønskes ensartet kort (ideelt godt 1 cm eller 

kortere), tæt og fyldig og med god rexning. Mavepelsen ønskes tæt 

og bølget. 
 
Fradrag manglende rexning, manglende tæthed, manglende 

struktur/bølger på mave, slitage på mave, manglende trimning af 

lange hår og for lang pels generelt. 
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Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Skinny  
Et skinny marsvin er kendetegnet ved kun at have behåring i visse dele af 

hovedet, på benene og omkring kønsdelene. Pelsen er ru og rexet. 

Kroppen er hårløs. Alle farver er tilladt. Præsenteres med velplejet hud, 

som bærer tydeligt præg af omhyggelig pasning. Det er ikke tilladt at 

barbere eller bruge andre former for hårfjerningsmidler for at fremme 

pelsløsheden på dyret. Det er dog tilladt at fjerne enkelte hår med 

pincet, men trimning som sådan accepteres ikke. 
 
Pels 25 point   
Der ønskes ideelt pels omkring næseryg/snude, fortsættende på hovedets 

overside i V-form til ørene. Selve V-et er hårløst i midten, således at der 

vil være en bræmme af hår fra snuden, op over øjnene og videre til 

ørerne. 

Der ønskes pels på poter og halvvejs op ad benene. Ligeledes ønskes 

pels omkring kønsdelene. Pels i hoved og på ben ønskes kort, tæt, ru og 

med god rexning. Pelsen omkring kønsdelene er mere ”dunet” og 

mindre tæt. 
 
Fradrag for manglende V-behåring, manglende behåring omkring 

snuden, manglende kønsbehåring. Overbehåring på krop (dun 

accepteres), eks. på kinder, nakke eller ryg, samt overbehåring på ben 

(for langt op). 
 
Hud 25 point   
Huden ønskes ren, blød, elastisk og glat. Den skal fremstå velplejet og 

føles varm ved berøring. Der skal være synlige rynker omkring ben 

(øverst mod kroppen) og omkring halsen. 
 
Fradrag for tør eller fedtet hud. Fradrag for uelastisk hud (eks. som følge 

af manglende omsorg), samt for rifter, ar og knopper (uglat hud). 
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Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørerne ønskes ideelt store, flade, nedadhængende og uden folder. De 

skal være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper 

og vorter. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Langhår 

 

Sheltie 
 
Et langhåret marsvin uden hvirvler og med glat pels.  
Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og man 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 
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næsten komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være 

bevaret og pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. 

Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den 

halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel 

som slæbet danner, være jævne og af passende længde. Kinderne skal 

være af passende længde i forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt 

starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og 

mødes med slæbet når den redes tilbage over nakken og skuldrene. 
 
Pelskvalitet 20 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres uden skilninger, med manen 

redt tilbage, og så nakken fremstår som det højeste punkt, gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Texel  
Et langhåret marsvin uden hvirvler og med krøllet pels.  
Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider og kinder 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 

næsten komplet cirkel om dyret.  

Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 
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fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, 

jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. 

 

Pelskvalitet 20 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Coronet  
Et langhåret marsvin med glat pels og en roset i panden, som kaldes 

en crest. 

Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og man 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 

næsten komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være 

bevaret og pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal 

være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet 
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danner brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, 

være jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende 

længde i forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, 

når dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når 

den redes tilbage over skuldrene. 

 

Pelskvalitet 15 point 
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal være 
ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, uden skilninger, med manen redt tilbage, og gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Merino 
 
Et langhåret marsvin med krøller og en roset i panden, som kaldes 

en crest. 

Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og man 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 

næsten komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være 

bevaret og pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal 
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være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet 

danner brydes. 

 
Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Peruaner 
 
Et langhåret marsvin med glat pels. Bag på dyret sidder to rosetter der gør 

at pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret pandelok. Alle farver 

og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og lok 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret, så sider, slæb, kinder og lok ideelt danner en komplet cirkel om 

dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. 
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Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være så lang som mulig, og optimalt 

flugte med sider og kinder. 

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 20 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Alpaca 
 
Et langhåret marsvin med krøllet pels. Bag på dyret sidder to rosetter 

der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret pandelok. Alle 

farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Slæb, sider, kinder og lok 30 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret, så sider, slæb, kinder og lok ideelt danner en komplet cirkel om 

dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og pelsen skal ideelt 
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præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. 
 
Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være så lang som mulig, og optimalt 

flugte med sider og kinder. 

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 20 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet Langhår 

 

Klippet sheltie 
 
Et klippet langhåret marsvin uden hvirvler og med glat pels. 
 

Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, skæmmende bidsår/ 

flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag ved forkert og for høj ansats.  

 

Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 
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slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. De 

skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet og maksimum 

8 centimeter længere. 

 
Slæb, sider, kinder og man 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når den 

redes tilbage over nakken og skuldrene. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres uden skilninger, med manen 

redt tilbage, og så nakken fremstår som det højeste punkt, gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet texel 
 
Et klippet langhåret marsvin uden hvirvler og med krøllet pels. 
 

Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 

Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
 
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 
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Slæb, sider og kinder 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet coronet 
 
Et klippet langhåret marsvin med glat pels og en roset i panden, 

som kaldes en crest. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 
Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, skæmmende bidsår/ 

flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag ved forkert og for høj ansats. 

 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen.  
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 
 
Slæb, sider, kinder og man 20 point 
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Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når den 

redes tilbage over skuldrene. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen vil 

altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille punktformigt 

centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som pelsen på 

dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale. Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets 

temperament gør, at det ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, uden skilninger, med manen redt tilbage, og gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet merino 
 
Et klippet langhåret marsvin med krøller og en roset i panden, som 

kaldes en crest. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen.  
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 
 



Ophavsret og © Copyright. Dansk Marsvineklub 2021. Version 1.2.0 Side 92 af 176 

Slæb, sider, kinder og man 20 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale. Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets 

temperament gør, at det ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 

Total 100 point  
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Klippet peruaner 
 
Et klippet langhåret marsvin med glat pels. Bag på dyret sidder to 

rosetter der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret 

pandelok. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal have 

samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller slidt. 

Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 

Pandelokken skal ligeledes være klippet, så den følger længden på 

resten af pelsen. 
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De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 

 

Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret, så sider, slæb, kinder 

og lok ideelt danner en komplet cirkel om dyret. Pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 

fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, 

jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være af passende længde i forhold til 

resten af pelsen, og optimalt flugte med sider og kinder.  

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 
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højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet alpaca 
 
Et klippet langhåret marsvin med krøllet pels. Bag på dyret sidder 

to rosetter der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver 

dyret pandelok. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 

 

Kropsform  10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme. 
 
Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, rindende 
øjne og lignende.   
 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal have 

samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller slidt. 

Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
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Pandelokken skal ligeledes være klippet, så den følger længden på 

resten af pelsen. 
 
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 

 

Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret, så sider, slæb, kinder 

og lok ideelt danner en komplet cirkel om dyret. Pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 

fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, 

jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være af passende længde i forhold til 

resten af pelsen, og optimalt flugte med sider og kinder.  

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
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Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Sjældne Varianter 

Ensfarvet 
 
Et ensfarvet marsvin er et korthåret, glathåret marsvin der kun har 

én farve. 
 
Sjælden variant farver: Creme Rødøjet og Carob. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte ensfarvet racer. 
 

Creme Rødøjet  
En sart og lys cremefarve, som gammeldags flødeis. Skal have en 

bleg tone, og må ikke være for gullig. Pigmenteringen er hudfarvet, 

eller matchende pelsfarven. Øjenfarven er rød. 
 

Carob  
Farven skal være mørk beige, dog uden at virke for grålig. 

Pigmenteringen er hudfarvet eller matchende pelsfarven. Øjenfarven er 

rubin. 

Flerfarvet 

Agouti 
 
Et agouti marsvin er et tofarvet, mørkøjet marsvin med en basisfarve og 

en prikningsfarve. Det er også et korthåret og glathåret marsvin.  
 
Sjælden variant farver: Blå/hvid agouti, blå/creme agouti og blå/gylden 
agouti.  
 
Bedømmelser identisk med de godkendte standardiserede agouti racer. 
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Blå/hvid agouti  
Blå basisfarve med hvid prikning. Mavebælte i prikningsfarve. Øjenfarve 
sort. Ører og trædepuder som basisfarve.  

Blå/creme agouti  
Blå basisfarve med creme prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Øjenfarve sort. Ører og trædepuder som basisfarve. 

Blå/gylden agouti  
Blå basisfarve med gylden prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Øjenfarve sort. Ører og trædepuder som basisfarve. 

 

Argente 
 
Et argente marsvin er et tofarvet, rødøjet marsvin med en basisfarve og 

en prikningsfarve. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver:  
Gylden argente, Lemon argente, Sølv argente, Orange argente, 

Creme argente og Cinnamon argente. 
 
Prikning 30 point   
Prikning ønskes ideelt 1-2 mm lang og skal være jævn over hele kroppen, 

undtagen mave. Dvs. incl. hage, bryst, øjenomgivelser og fødder. Ideelt 

skal marsvinet fra afstand se ud som en støvet version af den farve, som 

prikningsfarven er i. Mavebælte ønskes smalt og må ikke være synligt fra 

siden. Fradrag for ujævn prikning og uprikkede områder, bredt 

mavebælte, øjencirkler (straffes ikke for hårdt på dyr < 5 mdr.), 

kysebånd, manglende prikning på poter, overtegning på krop og fødder. 
 
Farve 20 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Dette gælder både bund- og topfarve. 

Skal være uden fremmed farvede eller ensfarvede hårstrå. 

Pigmenteringen bedømmes som farvebeskrivelsen angiver. Fradrag for 

hvide kløer. 
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Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 

 

Pels         10 point 
  
Skal være glat og spændstig. Gerne silkeagtig og blød. Den skal desuden 

være ren, og fri for lange hår, som bør fjernes ved trimning. Fejl for 

strid pels eller lange hår. Desuden fejl for skørter, side-whiskers, 

englevinger, øjenbryn, rosetter og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Gylden argente  
Lilla basisfarve med mørk gylden prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er som basisfarven, eller hudfarvet. Øjenfarven skal 

være rød uden antydning af rubin. 
 

Lemon argente  
Lilla basisfarve med creme prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er som basisfarven, eller hudfarvet. Øjenfarven skal 

være rød uden antydning af rubin. 
 

Sølv argente  
Lilla basisfarve med hvid prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er som basisfarven, eller hudfarvet. Øjenfarven skal 

være rød uden antydning af rubin. 
 

Orange argente  
Beige basisfarve med gylden prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er hudfarvet. Øjenfarven skal være rød uden antydning 

af rubin. 
 

Creme argente  
Beige basisfarve med creme prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er hudfarvet. Øjenfarven skal være rød uden antydning 

af rubin. 
 

Cinnamon argente  
Beige basisfarve med hvid prikning. Mavebælte i prikningsfarve. 

Pigmenteringen er hudfarvet. Øjenfarven skal være rød uden antydning 

af rubin. 
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Skildpadde 
 
Et marsvin der er skildpadde har to farve, som altid er sort og rød. Det er 

også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver: Skildpadde er altid sort/rød 

 

Tegning 30 point   
Ideelt ønskes skaktegning bestående af velafgrænsede, firkantede felter i 

sort og rød jævnt fordelt på hver side af kroppen. Der skal være skillelinie 

langs rygsøjle og bugens midterlinie, formet af mødet mellem disse felter. 

Ideelt bør hovedet være tegnet i to farver med linie midt igennem fra 

ører til snude. Farvefordelingen bør være velbalanceret. 
 
Fradrag for bånd hele vejen rundt om kroppen, bælte delvist rundt 

om kroppen, felter der overlapper skillelinie, ensfarvet hoved og felter 

der ikke er retangulære samt brindling, 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante farver i hele hårstråets længde, 

herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed farvede 

hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Brindle 
 
Et marsvin, der er brindle, har to farver, som altid er sort og rød. Disse 

farver er mixet så der ikke er nogle klare felter. Det er også et korthåret 

og glathåret marsvin. 
 
Godkendte farver: Brindle er altid sort/rød 

 

Tegning 30 point   
Ideelt ønskes at marsvinet fremtræder så der slet ikke er nogle felter. 

Alle hårene ønske blandet ligeligt, således der er lige mange røde som 

sorte hår, der er jævnt blandet over det hele. Er der et overtal af røde hår 

dømmes dette ned og marsvinet betegnes som for lyst, og er der for 

mange sorte hår dømmes dette også ned og marsvinet betegnes som for 

mørkt. Tydelige felter er ligeledes en fejl. 
 
Farve 15 point   
Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne 

som beskrevet under de relevante farver i hele hårstråets længde, 

herunder både top- og underfarve. Skal være uden fremmed farvede 

hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til farvebeskrivelserne. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Tofarvet 
 
Et tofarvet marsvin er et glathåret, korthåret marsvin med to 

forskellige farver. 
 
Godkendte farver:  
Alle de, som er defineret under ensfarvet og agouti eller sjælden variant 

ensfarvet og argente. For at kunne udstilles i sjælden variant skal dog 

mindst en af farverne være defineret under sjælden variant. Visse 

farvekombinationer vil naturligvis ikke kunne forekomme genetisk 

mulige. 
 
Såfremt dyret har racetypiske karakteristika som en af de øvrige 

tegnede, flerfarvede racer (eks. hollænder), bør man overveje at udstille 

her, såfremt det synes relevant. 

 
Bedømmelser identisk med de godkendte tofarvet racer. 
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Trefarvet 
 
Et trefarvet marsvin er et korthåret, glathåret marsvin med tre 

farver, hvoraf den ene altid er hvid. 
 
Godkendte farver:  
Alle de, som er defineret under ensfarvet og agouti eller under sjælden 

variant ensfarvet og argente. For at kunne udstilles i sjælden variant skal 

mindst en af disse være defineret under sjælden variant. Visse 

farvekombinationer vil naturligvis ikke kunne forekomme genetisk 

mulige. Den ene tegningsfarve er altid hvid hos de tre-farvede. 
 
Såfremt dyret har racetypiske karakteristika som eks. skildpadde/hvid, 

bør man overveje at udstille her, såfremt det synes relevant. 

 
Bedømmelser identisk med de godkendte trefarvet racer. 
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Skimmel 
 
Et skimlet marsvin er et marsvin med to farver, hvoraf den ene er hvid.  
Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Sjælden variant farver:  
Tegningsfarve er alle de, som er defineret under sjælden variant 

ensfarvet og argente. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte skimmel racer. 

 
 
 

Himalaya 
 
Et himalaya marsvin er et marsvin med røde øjne og to farver, hvoraf 

den ene er hvid. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Sjælden variant farver:  
En sjælden variant himalaya har altid hvid kropsfarve og tegningsfarve i 

enten skiffergrå, carob, beige eller lilla. I alle tilfælde accepteres en 

noget lysere variant af farven end hos de tilsvarende ensfarvede. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte himalaya racer. 
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Dalmatiner 
 
Et dalmatiner marsvin er et marsvin med to farver, hvoraf den ene er hvid.  
Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 

Sjælden variant farver:  
Tegningsfarve er alle de, som er defineret under sjælden variant 

ensfarvet og argente. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte dalmatiner racer. 

 

 

 

Hollænder 
 
En hollænder er et korthåret, glathåret marsvin med to farver, hvoraf 

den ene er hvid og den anden udgør tegningsfarven. 
 
Godkendte farver:  
Hvid samt tegningsfarve i enhver af de øvrige farver, som er 

defineret under sjælden variant ensfarvet og argente. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte hollænder racer. 
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California 
 
En california er et korthåret, glathåret marsvin med to farver, en 

grundfarve og en tegningsfarve. Grundfarven er fra den lyse skala (hvid, 

creme, safran, buff, gylden eller rød) og den anden hhv. sort, chokolade, 

blå, skiffergrå, carob, lilla eller beige. California-tegningen er en 

kuldetegning. Derfor er det uundgåeligt, at der i den varme årstid findes 

lysere tegning på dyrene. 
 
Tegning   30 point 

Der ønskes skarpt defineret tegning i hovedet, på ører, på poter og 

kønsdele som klar kontrast til dyrets kropsfarve. 

Smut: Velmarkeret, symmetrisk og pæreformet og så mørk som muligt. 

Skal dække snude, knurhårsområde, overlæbe og optimalt strække sig op 

mellem øjnene. Ønskes ikke flydt ud på kinder. Det er en fejlhvis smutten 

kommer op og rammer øjenkanten. Masken skal være fri for hår i en 

anden farve. 

Ører: Skal være udelukkende pigmenteret i tegningsfarven og have 

farvede hår langs øreranden i tegningsfarven. 

Poter: Forpoter skal være farvet i tegningsfarven til op over albuen, 

bagpoter til op over hælen. Fødderne skal være fri for hår i anden farve 

end tegningsfarven. 

Kønsdele: Kønsdelene skal være farvede på california marsvin af begge 

køn. 

Tegningsfarven udvikles med alderen, hvilket man bør tage i betragtning 

ved bedømmelse af ungdyr. Ligeledes bør man ikke straffe enkelte lyse 

hår i tegningsområderne for hårdt hos disse. Der er tendens til, at 

pigmentet udvikles og fremstår tydeligst i koldt vejr.  

Californians kan have en halsplet i tegningsfarven. På dyr med især sorte 

aftegninger, optræder der i skulderregionen undertiden et lidt mørkere 

slør, der kan fortsætte som en ål ned ad ryggen, dette anses som fejl 

Fradrag for manglende eller dårligt afgrænset tegning, lyse hår i 

tegningsområder, brindling, lyse trædepuder og lyse kløer. 
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Farve 15 point 

Skal være rig på farve, og glansfuld. Farverne skal matche kriterierne som 

beskrevet under de relevante ensfarvede i hele hårstråets længde, 

herunder både top-og underfarve. Skal være uden fremmed farvede 

hårstrå. Pigmenteringen bedømmes i henhold til farvebeskrivelserne for 

tegningsfarven. Sodning anses som fejl på farve. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 

 

Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 

 

Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
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Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Total 100 point  
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Tan 
 
Et tanmarsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er gylden. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

Godkendte grundfarver: Carob og Skiffergrå. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte tan racer. 

 

 

 

Otter 
 
Et otter marsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er creme. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

 

Godkendte grundfarver: Carob og Skiffergrå. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte otter racer. 

 

 

 

Fox 
 
Et fox marsvin er et marsvin med to farver, en grundfarve og en 

tegningsfarve, som altid er hvid. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

 

Godkendte grundfarver: Carob og Skiffergrå. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte fox racer. 
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Kombination 

Engelsk Crested 
 
Et engelsk crested marsvin er et ensfarvet marsvin der har en roset i 

panden, denne kaldes en crest. Det er også et korthåret og 

glathåret marsvin. 
 
Alle farver der er godkendt under sjælden variant ensfarvet er tilladt. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte engelske crested racer. 

 

Amerikansk Crested 
 
Et amerikansk crested marsvin er et ensfarvet marsvin der har en roset i 

panden af en anden farve end kropsfarven. Denne roset kaldes en crest. 

Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Tilladte farver er alle der er defineret under sjælden variant ensfarvet. 

Hvis blot en af disse farver er repræsenteret på marsvinet, regnes den 

som sjælden variant. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte amerikansk crested racer. 

 

Flerfarvet Crested 
 
Et flerfarvet crested marsvin er et flerfarvet marsvin der har en roset i 

panden. Denne roset kaldes en crest. Det er også et korthåret og 

glathåret marsvin. For at kunne udstilles som sjælden variant flerfarvet 

crested skal marsvinet have en sjælden variant aftegning, eller have en 

godkendt tegning og mindst en sjælden variant farve. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte flerfarvet crested racer. 
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Satin 
 
Et ensfarvet satin marsvin er et marsvin der kun har en farve, og 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Det er også 

et korthåret og glathåret marsvin. 
 
Bedømmelser identisk med de godkendte satin racer. 

 

Satin Flerfarvet 
 
Et flerfarvet satin marsvin er et marsvin der er en godkendt sjælden 

variant tegning, er argente, eller har en sjælden variant farve i en 

godkendt tegning, med glansfulde gennemskinnelige hårstrå der 

reflekterer lys. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte satin flerfarvet racer. 

 

Satin Crested 
 
Et ensfarvet satincrested marsvin er et marsvin der kun har en sjælden 

variant farve, og glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys 

samt en rosette i panden. Cresten skal enten være samme farve som 

resten af marsvinet eller i en anden farve end denne og fuldtegnet. Det 

er også et korthåret og glathåret marsvin. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte satin crested racer. 

 

Satin Flerfarvet Crested 
 
Et flerfarvet satincrested marsvin er et marsvin der er en sjælden variant 

tegning, eller en godkendte tegning med mindst en sjælden variant 

farve og har glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys 

samt en roset i panden. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte satin flerfarvet crested racer. 
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Ruhår 

CH-Teddy 
 
Et CH-teddy marsvin er et ruhåret marsvin med tæt, rexet, semilang og 

opretstående pels. Alle farver er tilladt. Præsenteres børstet fra bagdel 

til hoved. 
 
Pelstæthed/kvalitet 20 point   
Pelsen ønskes så tæt som overhovedet muligt for at bibeholde evnen til 

at stå ud fra dyret og give helhedsindtryk af en ”snebold”. Ofte ses bedre 

pelstæthed i bund end i top. 
 
Fradrag for manglende tæthed som helhed eller i overpels, løse 

hår, fældning samt fedtet og beskidt pels. 
 
Pelslængde 20 point   
Ideelt ønskes en pels med en længde på 6-10 cm over hele 

kroppen, undtagen ben, mave og hoved. Længden skal være 

ensartet på hele oversiden uden tegn på tabt nakke eller meget 

lang pels bagtil. 
 
Fradrag for for kort eller for lang pels, ujævn pelslængde, herunder 

tabt nakke samt lange enkelthår som stikker ud fra helheden og den 

tætte bundpels. 
 
Rexning/struktur ______ _______20 point   
Pelsen skal ideelt stå ud fra kroppen og ønskes rexet/med god struktur og 

så ru som muligt. Dog tillades blødere pels hos unger og ungdyr, da 

ruheden udvikles med alderen. Helhedsindtrykket kan sammenlignes 

med en ”snebold”. Mavepelsen skal være krøllet eller bølget, men her 

forventes ikke samme rexning og ruhed som på oversiden. 
 
Fradrag for blød pels, manglende rexning, manglende struktur, 

manglende bølger på maven samt flade områder. Ligeledes fradrag for 

rosetter og pelsbrud/skilning. 
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Kropsform ________________________10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Kondition og præsentation_________________ ___________10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne _______________ _______________ 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører _____________________________ _ 10 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total ___100 point  
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CH-teddy Crested 
 
Et crested CH-teddy marsvin er et ruhåret marsvin med tæt, rexet, 

semilang og opretstående pels. Det har samtidig en crest. Alle farver 

er tilladt. Præsenteres børstet fra bagdel til hoved. 
 
Pelstæthed/kvalitet 20 point   
Pelsen ønskes så tæt som overhovedet muligt for at bibeholde evnen til 

at stå ud fra dyret og give helhedsindtryk af en ”snebold”. Ofte ses bedre 

pelstæthed i bund end i top.  
Fradrag for manglende tæthed som helhed eller i overpels, løse 

hår, fældning samt fedtet og beskidt pels. 
 
Pelslængde 20 point   
Ideelt ønskes en pels med en længde på 6-10 cm over hele 

kroppen, undtagen ben, mave og hoved. Længden skal være 

ensartet på hele oversiden uden tegn på tabt nakke eller meget 

lang pels bagtil. 

Fradrag for, for kort eller for lang pels, ujævn pelslængde, herunder 

tabt nakke samt lange enkelthår som stikker ud fra helheden og den 

tætte bundpels. 
 
Rexning/struktur 20 point   
Pelsen skal ideelt stå ud fra kroppen og ønskes rexet/med god struktur og 

så ru som muligt. Dog tillades blødere pels hos unger og ungdyr, da 

ruheden udvikles med alderen. Helhedsindtrykket kan sammenlignes 

med en ”snebold”. Mavepelsen skal være krøllet eller bølget, men her 

forventes ikke samme rexning og ruhed som på oversiden. 

Fradrag for blød pels, manglende rexning, manglende struktur, 

manglende bølger på maven samt flade områder. Ligeledes fradrag for 

rosetter og pelsbrud/skilning. 
 
Crest 10 point   
Cresten ønskes placeret midt mellem øjne og ører. Centrum skal 

være punktformet, og cresten skal være cirkulær med god dybde. 

Fradrag for diffus, åben, flad, ikke-cirkulær eller fejlplaceret crest. 
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Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total 100 point  
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Satin Teddy 
 
Et satin teddy marsvin er et korthåret, ruhåret marsvin med 

opretstående, kruset pels med satinglans. Alle farver er tilladt. 

Præsenteres veltrimmet og børstet fra bagdel til hoved. 
 
Pelsretning ______ _______25 point   
Pelsen ønskes opretstående over hele dyret, og skal være 

elastisk, fjedrende og modstandsdygtig ved berøring. 
 
Fradrag for flade sider, øvrige flade områder, dårlig pelsretning, 

rosetter, pelsbrud/skilning (eks. i nakken). Der tillades fremadrettet pels 

mellem ørene (kasket), hvilket ofte ses hos dyr med excellent tæthed. 
 
Ruhed ________ _____15 point   
Ideelt ønskes god ruhed i både over- og underpels. Ligeledes ønskes 

god struktur på maven, som dog ikke forventes så ru som resten af 

dyret. 
 
Fradrag for blød pels på hele eller på dele af kroppen (ofte på bagdelen). 

Dette gælder både over- og underpels. Der bør tages hensyn til dyrets 

alder ved bedømmelse af ruheden, som udvikles med alderen. Da 

strukturen af satin hår er noget blødere, accepteres pelsen at være 

mindre ru på en satin teddy end på en teddy. 
 
Pelskvalitet ________________________________ 15 point   
Pelsen på krop og hoved ønskes ensartet kort (ideelt godt 1 cm eller 

kortere), tæt og fyldig og med god rexning. Mavepelsen ønskes tæt 

og bølget. 
 
Fradrag manglende rexning, manglende tæthed, manglende 

struktur/bølger på mave, slitage på mave, manglende trimning af 

lange hår og for lang pels generelt. 
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Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Kropsform ________________________10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Kondition og præsentation ___________10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne _______________ _______________ 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 
 
Ører _____________________________ _ 5 point   
Ørerne skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på hver 

side af dyrets hoved. Fejl for ørefolder, skæmmende bidsår/flænger, 

små hudflapper og vorter, og ved forkert ansats. 
 
Total ___100 point  
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Langhår 

Peruaner-lunkarya 
 
Et langhåret marsvin med så ru og strid pels som muligt. Mavepelsen 

skal være krøllet. Bag på dyret sidder to rosetter, der gør, at pelsen 

vokser fremad over dyret, og giver dyret pandelok. Alle farver og 

farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 15 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Rosetter, lok, sider, og slæb 30 point   
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 
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pandelok. Pandelokken skal være så lang som mulig, og optimalt flugte 

med sider og kinder. 

Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 

Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den 

halvcirkel slæbet danner brydes. 

Pelsen hos en peruaner-lunkarya skal generelt være så lang som mulig i 

forhold til dyrets alder, med en vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen 

skal være jævn hele vejen rundt om dyret, så sider, slæb, kinder og lok 

ideelt danner en komplet cirkel om dyret. 

Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret, og pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Mavepelsen skal være krøllet. Nogle 

unge dyr har opretstående pels, hvilket ikke straffes uhensigtsmæssigt. 

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 20 point   
Pelsen skal være ru og strid. Den skal være ren, uden statisk 

elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt.  
Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
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Total 100 point  
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Satin Sheltie 
 
Et langhåret marsvin uden hvirvler og med glat pels med 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Alle farver 

og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Slæb, sider, kinder og man 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 

næsten komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være 

bevaret og pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. 
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Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den 

halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel 

som slæbet danner, være jævne og af passende længde. Kinderne skal 

være af passende længde i forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt 

starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og 

mødes med slæbet når den redes tilbage over nakken og skuldrene. 
 
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres uden skilninger, med manen 

redt tilbage, og så nakken fremstår som det højeste punkt, gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Satin Texel 
 
Et langhåret marsvin uden hvirvler og med krøllet pels med 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Alle farver og 

farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider og kinder 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en 

næsten komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være 

bevaret og pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal 
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være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet 

danner brydes. 

 

Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne 

og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold 

til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Satin Coronet 
 
Et langhåret marsvin med glat pels med glansfulde 

gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys, og en roset i panden, 

som kaldes en crest. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, skæmmende bidsår/ 

flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og man 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en vækst 

på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om 

dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten 

komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og 

pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 
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brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når den 

redes tilbage over skuldrene. 

Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, uden skilninger, med manen redt tilbage, og gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 

Total 100 point  
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Satin Merino 
 
Et langhåret marsvin med krøller med glansfulde gennemskinnelige 

hårstrå der reflekterer lys, og en roset i panden, som kaldes en 

crest.  

Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og man 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en vækst 

på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om 

dyret og uden hvirvler, så sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten 

komplet cirkel om dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og 
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pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. 

  
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille punktformigt 

centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som pelsen på 

dyrets hoved. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 
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fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Satin Peruaner 
 
Et langhåret marsvin med glat pels med glansfulde gennemskinnelige 

hårstrå, der reflekterer lys. Bag på dyret sidder to rosetter der gør at 

pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret pandelok. Alle farver 

og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret, så sider, slæb, kinder og lok ideelt danner en komplet cirkel om 

dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og pelsen skal ideelt 
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præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. 

 

Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være så lang som mulig, og optimalt 

flugte med sider og kinder.  

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 
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højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Satin alpaca 
 
Et langhåret marsvin med krøllet pels med glansfulde 

gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Bag på dyret sidder to 

rosetter der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret 

pandelok. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være så lang som mulig i forhold til dyrets alder, med en 

vækst på gerne 2½ cm per måned. Pelsen skal være jævn hele vejen rundt 

om dyret, så sider, slæb, kinder og lok ideelt danner en komplet cirkel om 

dyret. Babypelsen/hårspidserne skal være bevaret og pelsen skal ideelt 
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præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 

fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. 

 

Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, jævne, fyldige 

og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. 

Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være så lang som mulig, og optimalt 

flugte med sider og kinder.  

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Satinglans 15 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 15 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 
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fremstår som det højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet langhår 

Klippet Peruaner-lunkarya 
 
Et klippet langhåret marsvin med så ru og strid pels som muligt. 

Mavepelsen skal være krøllet. Bag på dyret sidder to rosetter, der gør, 

at pelsen vokser fremad over dyret, og giver dyret pandelok. Alle farver 

og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 20 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal have 
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samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller slidt. 

Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 

Pandelokken skal ligeledes være klippet, så den følger længden på 

resten af pelsen. 
 
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 

 

Rosetter, lok, sider, og slæb 25 point   
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være af passende længde i forhold til resten 

af pelsen, og optimalt flugte med sider og kinder. 
 
Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og 

af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til 

siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i 

profil. 
 
Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes med siderne uden at 

den halvcirkel slæbet danner brydes. 

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Pelskvalitet 15 point   
Pelsen skal være ru og strid. Den skal være ren, uden statisk 

elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
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Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet satin sheltie 
 
Et klippet langhåret marsvin uden hvirvler og med glat pels med 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Alle farver og 

farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og 

afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  

 

Klipning 15 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
 
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 
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Satinglans 10 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 
Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 
glans eller manglende glans. 
 
Slæb, sider, kinder og man 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når den 

redes tilbage over nakken og skuldrene. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret.  
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres uden skilninger, med manen 

redt tilbage, og så nakken fremstår som det højeste punkt, gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet satin texel 
 
Et langhåret marsvin uden hvirvler og med krøllet pels med 

glansfulde gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Alle farver og 

farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 15 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
 
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere.  
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Satinglans 10 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 

 

Slæb, sider og kinder 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 

Total 100 point  
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Klippet satin coronet 
 
Et langhåret marsvin med glat pels med glansfulde 

gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys, og en roset i panden, 

som kaldes en crest. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  

 

Klipning 10 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
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De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 

 

Slæb, sider, kinder og man 20 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. Manen skal være fyldig, og mødes med slæbet når den 

redes tilbage over skuldrene. 
 
Satinglans 10 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
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Kondition og præsentation 10 point  
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, uden skilninger, med manen redt tilbage, og gerne på et 

rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet satin merino 
 
Et langhåret marsvin med krøller med glansfulde gennemskinnelige 

hårstrå der reflekterer lys, og en roset i panden, som kaldes en 

crest. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 10 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal 

have samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller 

slidt. Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
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De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere.  

 

Slæb, sider, kinder og man 20 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret og uden hvirvler, så 

sider, slæb og kinder ideelt danner en næsten komplet cirkel om dyret. 

Pelsen skal ideelt præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, 

jævnt, og mødes med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner 

brydes. Siderne skal fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være 

jævne og af passende længde. Kinderne skal være af passende længde i 

forhold til siderne, jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når 

dyret ses i profil. 
 
Satinglans 10 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Crest 10 point   
Cresten skal have sit centrum midt på dyrets hoved, imellem dyrets øjne 

og ører. Den skal være rund, dyb, symmetrisk og have et lille 

punktformigt centrum. Pelsen der udgør dyrets crest skal være kort som 

pelsen på dyrets hoved. 
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Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med pelsen redt i midterskilning, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet satin peruaner 
 
Et klippet langhåret marsvin med glat pels med glansfulde 

gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Bag på dyret sidder 

to rosetter der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver 

dyret pandelok. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 15 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal have 

samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller slidt. 

Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 
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Pandelokken skal ligeledes være klippet, så den følger længden på 

resten af pelsen.  
De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet 

og maksimum 8 centimeter længere. 

 

Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret, så sider, slæb, kinder 

og lok ideelt danner en komplet cirkel om dyret. Pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 

fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, 

jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil.  
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være af passende længde i forhold til resten 

af pelsen, og optimalt flugte med sider og kinder. 

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Satinglans _10 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være silkeblød, smidig, elastisk, glat og stærk. Den skal 

være ren, uden statisk elektricitet, og ligge sig let henover dyret. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  
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Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

 
 
Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret, men en let bølgende pels stammende fra 

wrapningen er tilladt. Dyret skal præsenteres så nakken fremstår som det 

højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og gerne på et rundt 

bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Klippet satin alpaca 
 
Et klippet langhåret marsvin med krøllet pels med glansfulde 

gennemskinnelige hårstrå der reflekterer lys. Bag på dyret sidder 

to rosetter der gør at pelsen vokser fremad over dyret, og giver 

dyret pandelok. Alle farver og farvekombinationer er tilladt. 
 
Kropsform 10 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Benene skal være velstillede og der skal være det normale antal 

tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og med romersk 

buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde og afrundet. 

Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Klipning 15 point   
Pelsen skal være klippet jævnt, så den danner en symmetrisk, næsten 

komplet cirkel om dyret, og den skal være uden hakker. Pelsen skal have 

samme længde hele vejen rundt, og må ikke være gnavet eller slidt. 

Længden af kindpelsen skal følge længden på resten af pelsen. 

Pandelokken skal ligeledes være klippet, så den følger længden på 
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resten af pelsen. 

De skal være klippet i en længde, der minimum går til bordet og 

maksimum 8 centimeter længere. 
 
Slæb, sider, kinder og lok 25 point   
Pelsen skal være jævn hele vejen rundt om dyret, så sider, slæb, kinder 

og lok ideelt danner en komplet cirkel om dyret. Pelsen skal ideelt 

præsenteres uden skader og slid. Slæbet skal være fuldt, jævnt, og mødes 

med siderne uden at den halvcirkel slæbet danner brydes. Siderne skal 

fortsætte den halvcirkel som slæbet danner, være jævne og af passende 

længde. Kinderne skal være af passende længde i forhold til siderne, 

jævne, fyldige og ideelt starte lige bag næsen, når dyret ses i profil. 
 
Der skal findes to symmetrisk placerede rosetter lige bag hofterne på 

dyret, som gør at pelsen vokser fremad over hovedet og giver dyret 

pandelok. Pandelokken skal være af passende længde i forhold til 

resten af pelsen, og optimalt flugte med sider og kinder.  

Fradrag for ikke symmetrisk placerede rosetter bag hofter.  
 
Satinglans 10 point   
Satinglansen skal være intens og af samme karakter over hele kroppen. 

Naturligt lys må gerne benyttes ved bedømmelsen af denne. Fejl er dårlig 

glans eller manglende glans. 
 
Pelskvalitet 10 point   
Pelsen skal være elastisk, og texturen med rexet struktur der gør at 

pelsen krøller, løfter sig fra dyret og virker fjedrende. Mavepels, samt 

knurhår skal være krøllede og pelsen på hovedet skal være kort, rexet og 

stå lige ud fra hovedet. Pelsen skal være ren. 
 
Pelstæthed 10 point   
Pelsen skal være meget tæt og fyldig hele vejen rundt om dyret. Pelsen 

vil altid være en smule fyldigere tæt på dyrets krop, da pelstætheden her 

styrkes af underpelsen. 
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Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 

Pelsen skal være gennemredt, ren, ikke fedtet og uden knuder. Pelsen 

skal ligge pænt rundt om dyret. Dyret skal præsenteres så nakken 

fremstår som det højeste punkt, med lokken redt frem over hovedet, og 

gerne på et rundt bræt af passende størrelse. 
 
Total 100 point  
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Ustandardiserede 

 

Ridgeback guidestandard 
 
Et korthåret marsvin med en fremtrædende kam af hår på ryggen. Denne 

kam strækker sig ideelt uafbrudt fra nakke til hofter, således at den deler 

marsvinet i to.  
Ridgebacks dømmes ikke på farve eller tegninger. 
 
Kam 30 point   
Kammen præsenteres utrimmet, må gerne være ru og skal give 

modstand, når den berøres.  
Højeste punkt bør være ved nakken.  
To bagrosetter er tilladt, men ikke ønskværdige 
 
Pels 20 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet, bortset fra kammen på ryggen. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde 

og afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Total 100 point  
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Zobel guidestandard 
 
En zobel er grundlæggende set et ensfarvet marsvin, der varierer kraftigt 

i farven hen over dyret, se under tegning. 
 
Farver, der accepteres er sort og chokolade. Øjenfarven er mørk 

med rubint skær. 
 
Tegning 30 point   
Farven er ideelt mørkest i hovedet og bliver gradvist lysere over ryggen 

og lysest på maven. Denne gradvise overgang imellem mørkeste og 

lyseste farve er tegningen.  
Ansigtet, hovedet og ørene skal have en ”maske” af mørk farve, som 

dog er lysere ved øjnene. Ligeledes skal poterne være farvet mørkere 

end resten af kroppen. 
 
Farve 20 point   
Farven bedømmes bedst ved at se på ansigtet, hvor farven skal 

være mørkest, og på maven hvor den skal være lysest. 
 
En sort zobels farvevariation går fra sort til en grålig brun farve. En 

chokolade zobels farvevariation spænder fra en mørk chokolade til 

lys mælkehvid chokolade. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde 

og afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Total 100 point  
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Zobel fox guidestandard 
 
En zobel fox er et marsvin med to tegninger. Den ene tegning er 

zobel tegningen, og den anden er fox tegningen. 
 
Farver, der accepteres er sort og chokolade. Øjenfarven er mørk 

med rubint skær. 
 
Tegningsfarve på fox, der accepteres, er hvid. 
 
Tegning 30 point   
Både zobel tegning og fox tegning bedømmes, se disse under 

respektive beskrivelser, hhv. ustandardiseret, zobel og sjælden variant, 

fox. 
 
Farve 20 point 

Både tegningsfarve og zobel farve dømmes.  
 
Zobel farven bedømmes bedst ved at se på ansigtet, hvor farven skal 

være mørkest, og på maven hvor den skal være lysest. 
 
En sort zobels farvevariation går fra sort til en grålig brun farve. En 

chokolade zobels farvevariation spænder fra en mørk chokolade til 

lys mælkehvid chokolade. 
 
Foxtegningen er altid hvid. 
 
Kropsform 20 point   
Kroppen skal være kort og kompakt, med veludviklet bredt nakke- og 

skulderparti. Den skal være fast, afrundet og af god størrelse i forhold til 

alder. Kroppen skal ideelt føles muskuløs og fast, og nakken bør være det 

højeste punkt på dyret. Benene skal være velstillede og der skal være det 

normale antal tæer på for- og bagpoter. Hovedet skal være kort, bredt og 

med romersk buet profil. Næsen/snudepartiet skal være af god bredde 

og afrundet. Overtypethed er ikke ønskværdigt. 
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Pels 10 point   
Skal være glat, spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. Den skal 

desuden være ren og velplejet. Lange hår fjernes ved trimning og dyret 

skal fremstå veltrimmet. En vis grad af manglende trimning accepteres på 

sider af hensyn til stikkelbehåringen. 
 
Fradrag for strid pels eller lange hår.  
Fradrag for skørter, side-whiskers, englevinger, ”øjenbryn”, rosetter 

og andre pelsretningsfejl. 
 
Kondition og præsentation 10 point   
Dyret skal være sundt, rask, velplejet og i god foderstand. Tænder og 

kløer skal være normale.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Øjne 5 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere 

være vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 

Ører   5 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved. 
 
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats.  
 
Total 100 point  
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Solid rubin argente guidestandard 
 
Et solid rubin argente marsvin er et tofarvet, rubinøjet marsvin med en 

basisfarve og en prikningsfarve. Det er også et korthåret og glathåret 

marsvin. 

 

Farver, der accepteres er solid gylden rubin argente, solid lemon rubin 

argente, solid sølv rubin argente, solid orange rubin argente, solid creme 

rubin argente, solid cinnamon rubin argente. 

 

Øjenfarve skal være rubinfarvet, er den ikke det, er det en argente. 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte solid agouti racer. 

 

Solid gylden rubin argente  
Lilla basisfarve med mørk gylden prikning. Pigmenteringen er som 

basisfarven, eller hudfarvet. 
 

Solid lemon rubin argente  
Lilla basisfarve med creme prikning. Pigmenteringen er som basisfarven, 

eller hudfarvet. 
 

Solid sølv rubin argente  
Lilla basisfarve med hvid prikning. Pigmenteringen er som basisfarven, 

eller hudfarvet. 
 

Solid orange rubin argente  
Beige basisfarve med gylden prikning. Pigmenteringen er som 

basisfarven, eller hudfarvet. 

 

Solid creme rubin argente  
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Beige basisfarve med creme prikning. Pigmenteringen er som 

basisfarven, eller hudfarvet. 
 

Solid cinnamon rubin argente  
Beige basisfarve med hvid prikning. Pigmenteringen er som basisfarven, 

eller hudfarvet. 

 

Crested solid rubin argente guidestandard 
 
Et crested solid rubin argente marsvin er et tofarvet, rubinøjet marsvin 

med en basisfarve og en prikningsfarve, der har en roset i panden. Denne 

roset kaldes en crest. Det er også et korthåret og glathåret marsvin. 

 

Crestens farve kan være samme farve(r) som på kroppen eller hvid. 

 

Farver, der accepteres er solid gylden rubin argente, solid lemon rubin 

argente, solid sølv rubin argente, solid orange rubin argente, solid creme 

rubin argente, solid cinnamon rubin argente. 

 

Øjenfarve skal være rubinfarvet 

 

Bedømmelser identisk med de godkendte flerfarvet crested racer. 
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Cuy guidestandard 
 
Denne cuy guidestandard er skrevet med henblik på at opnå en god solid 

type af Cuy. 

En cuy skal skelnes fra normal størrelse marsvin ved sin krops størrelse og 

dens store kraftige hoved. Størrelsen og kroppens længde er det mest 

racetypiske for en cuy og for at en cuy at blive betragtet som god kvalitet. 
 
Størrelse 20 point   
En cuy skal veje mindst 1100 gram ved fem måneders alder. En cuy vokser 

indtil den er omkring 18 måneder, og skulle have opnået en vægt over 

1700 gram, meget gerne mere. Hunnerne er normalt mindre end 

hannerne. Det er fra starten et dyr der er opdrættet som et køddyr og 

derfor skal have en masse muskelmasse. 

 
Kropsform 20 point   
Kropsformen skal være lang med fast huld og godt muskuleret. Fast 

skulder og krop og kraftfuld at tage fat i. Nakken bør være dyrets højeste 

punkt. Benene skal være stærke med lige benvinkler for at bære den 

store lange krop.  

De mest almindelige fejl: Kort rygrad, talje, krumning på ryglinje, kantet, 

smalle skuldre, umarkeret hals, forkert ben / fodstilling, ”dingle kløer”, 

fodstørrelse i forhold til alder. Overtallige kløer er tilladt i det omfang det 

ikke skæmmer dyrets helhed. 

 

Hoved 10 point 

Hovedet skal være stort og stærkt med kraftige kæber og godt bredt med 

en hvælvet profil. 

De mest almindelige fejl: Flad pande, smalt hoved, spids næse, for kort 

underkæbe, for langt eller for lille hoved. Overtypethed er ikke 

ønskværdigt. 
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Pels 15 point 
   
Dømmes som kæledyr. Spændstig og tæt. Gerne silkeagtig og blød. 

Den skal desuden være ren og velplejet.  

 

Øjne 10 point   
Øjnene skal være store, runde, af samme størrelse, sat med god vidde 

imellem og sat ens på hver side af dyrets hoved. De skal yderligere være 

vågne, klare og opmærksomme.  

Fradrag for mandelform, fatty eye, hængende øjenlåg, irriterede, 

rindende øjne og lignende. 

 
Ører 10 point   
Ørene skal være store, flade, nedadhængende og uden folder. De skal 

være af samme størrelse, sat med god vidde imellem og sat ens på 

hver side af dyrets hoved.  
Fradrag for ørefold(er), krøllede ører, for små ører, 

skæmmende bidsår/flænger, små hudflapper og vorter. Fradrag 

ved forkert og for høj ansats. 
 
Kondition og præsentation 15 point   
Dyret skal være velbygget og have et muskulært fast huld uden at være 

fed. Et velplejet, rent, roligt, harmonisk og velpræsenteret dyr skal gives 

fuld karakter. Tænder og kløer skal være normale. 

De mest almindelige fejl: Lange klør, snavset, fældning, sår, ar, mager / 

fed, talgkirtler, beskadigede tænder, misfarvet pels. Panikanfald eller 

paralyseret.  

Fradrag for knuder, hømider samt hvis dyrets temperament gør, at det 

ikke kan bedømmes ordentligt. 
 
Total 100 point  
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Appendiks/ordliste: 

 

Albue: Leddet midt på marsvinets forben. 

 
Anomalier: Afvigelser og uregelmæssigheder. 

 
Anti-øjencirkler: Cirkler i basisfarve omkring øjnene, hvor der reelt 

ønskes cirkler i priknings- eller tegningsfarve. 

 
Bagkam: En bræmme i pelsen, skabt af de omliggende rosetters hår, 

der går sammen som et korthus, sidder mellem skulder og hofterosetter 

på marsvinet. Ses hos racen abyssinier. 

 
Bagrosetter: 2 rosetter, som sidder ”spejlet” på lige linie lige bag dyrets 

hofter. Rosetterne skal være placeret spejlet/ens på hhv. højre og 

venstre side af dyrets midte. Ses hos racerne abyssinier, peruaner, alpaca 

og peruaner-lunkarya. 

 
Basisfarve: Hårstråenes farve i bunden hos eks. racen agouti. Kan også 

betegne ”grundfarven” hos racer med anden tegningsfarve, eks. tan, 

fox og otter. 

 
Blis: Tegning (mere eller mindre bred streg) i hovedet, fra 

mellem ører/øjne ned til snuden. 

 
Brindling: Uønsket blanding af hårstrå i forskellig farve, eks. i 

tegnede racer med felter. Der tales her ikke om racen eller ”farven” 

brindle. 

Butterfly: Se ”kysebånd”. 
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Cirkulær: Symmetrisk rund. 

 
Crest: Roset (se dette) med lille punktformet centrum, placeret 

mellem ører og øjne hos visse racer. 

 
Dobbeltroset: Roset med 2 centre. Uønsket. 

 
Dunet behåring: Racekarakteristika omkring kønsdelene på racen skinny. 
 
Område af hår med kortere, finere og blødere struktur. 

 
Englevinger: Pels, der stritter ud i en forkert retning, enten på 

skuldrende eller i nakken. 

 
Farvebånd-/bælte: Når en farve strækker sig hele vejen rundt om dyret. 

 
Felter: Tegning hos flerfarvede, hvor der ønskes skarp 

afgrænsning mellem de forskellige farver. 

 
Fatty eye: Hængende nederste øjenlåg, hvor underfedtet ses. 

 
Fedtplet: Afsondring fra den kirtel, marsvin har bagtil ved ”haleroden”. 

Specielt udbredt hos hanner, men også hunner kan have det. Bør 

fjernes før udstilling. Fradrag under kondition, hvis den forefindes. 

 
Fjedrende: Beskrivelse af pels, som skal give modstand (skubbe igen) 

Fodstop: Kan beskrives som et hold sokker marsvinet har på, som ikke 

går op over hælen. Sidder altid på bagbenene. 

 
Forkam: En bræmme i pelsen, skabt af de omliggende rosetters hår, 

der går sammen som et korthus, sidder lige bag skuldrene på 

marsvinet. Ses hos racen abyssinier. 
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Fremmed farvede hårstrå: Hår i afvigende og uønsket farve. 

 
Fuldtegnet: Ideelt tegnet (eks. perfekt helfarvet crest hos racen 

amerikansk crested, som har afvigende crest farve i forhold til 

basisfarve). 

 
Glans: Reflektion/genspejling af lys, som fremkommer hos satinracen pga. 
 
dens gennemskinnelige hårstrå. 

 
Hofterosetter: 2 rosetter, placeret ”spejlet” på dyrets hofter på 

ydersiden. Rosetterne skal sidde spejlet/ens placeret på begge hofter og 

følge linien fra bagrosetterne rundt om dyrets bag. Ses hos racen 

abyssinier. 

 
Horn: Hornlignende karakteristika, dannet af pels, som står ud fra 

næseryggen hos racen abyssinier. Lignende ses hos eks. racen 

peruaner. 

 
Huld: Ernæringstilstand. 

 

Hvirvler: Uønskede tvist i pelsen hos racedyrene. 

 
Hæl: Leddet midt på marsvinets bagben. 
 
Hømider: Små dyr fra høet, som sidder som perler på en snor på 
hårstråene, ofte bagtil på dyret. Ufarlige, men bør fjernes som 
udstillingsforberedelse. Fradrag under kondition, hvis de forefindes. 
 
Irriteret hud: Hud med rødme, eksem eller på anden måde 

påvirket negativt. 
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Irriterede øjne: Slimhinderne i øjet fremstår røde, evt. hævede, og der 

kan være flåd fra øjet. 

 
Jævn: Ensartet (kan gælde for flere forskellige racepræg, eks. 

farve, pelslængde osv.) 

 
Kam: Bræmme af hår, der står op ad hinanden som et korthus. Ses 

eksempelvis hos racen abyssinier og hos ridgeback, hvor den ideelt 

løber hele vejen langs rygraden. 

 
Kindskæg/kinder: Pelsen på kinderne, dvs. fra kæberne og forud, 

ideelt helt til snuden. Ses hos de langhårede racer. 

 
Kondition: Ernæringstilstand. Andre ting trækker dog ned under 

dette punkt, bl.a. hømider og fedtplet. 

 
Kvadratisk: Firkantet udseende. 

 
Knuder: Talgknuder, fedtknuder, kræftknuder mm. 

 
Krogede kløer/tæer: Når kløer/tæer drejer og giver dårlig fodstilling. 

 
Kruset: Fintkrøllet ru.  
 

Kysebånd: Et bånd af farvede hår (i priknings- eller tegningsfarve) som 

går under hagen langs kæben og mødes i en form, der kan beskrives som 

en sommerfugl/butterfly. Uønsket hos racen agouti, men ønskes hos 

racerne tan, fox og otter. 

 
Løber: En roset, hvor centret løber i en linie i stedet for at 

have punktformet centrum. 
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Man (hos abyssiniere): Opretstående kam (bræmme af hår) som løber 

fra mellem ørerne og ned til mellem skuldrene. Ses hos racen abyssinier. 

 
Man (hos de langhårede): Pelsen, der udspringer mellem ørene og 

friseres bagud ved præsentation af visse af de langhårede racer. 

 
Mandelform: Man taler om mandelformede øjne, når øjnene synes ovale 

i stedet for runde. 

 
Maske: Hovedtegning (som en ansigtsmaske) ved racen zobel. 

 
Masse: Fylde/muskelmasse. 

 

Mavebælte: Bælte i tegningsfarve på dyrets mave. Hos visse racer 

ønskes det smalt og velafgrænset, eks. ved racen agouti, mens det hos 

andre ønskes synligt fra siden, eks. ved racerne fox, tan og otter. 

 
Midterkam: En bræmme i pelsen, skabt af de omliggende rosetters hår, 

der går sammen som et korthus, sidder mellem skulder og 

hofterosetter. Ses hos racen abyssinier. 

 

Midterlinie: Markeringslinie, som deler dyret i ”halvt” på kroppen, dvs. 

 
langs rygrad og midt ned gennem maven. 

 
Moustache: Pels som vokser fremad fra kæbe til snude 

 
Næseroset: Roset på snuden hos abyssiniere. Accepteres uden fradrag, 

men er ikke et racemæssigt ønskeligt træk. 

 
Næsetegning: Ønsket tegning (i tegningsfarve) rundt omkring 

næseborene hos racerne tan, fox og otter. 
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Out of line (OOL): Ikke på lige linie, eks. dårlig rosetplacering hos 

racen abyssinier. 

 
Overbehåring: Som oftest for meget hår på ryg, skuldre og kinder på 

racen skinny. 

 
Overfarve: Farve i toppen/øverste halvdel af hårstråene. 

 
Overpels: Ydre del af pelsen (længst væk fra kroppen) som helhed, ikke 

enkelthårene. Hos de langhårede fortsætter væksten af overpelsen med 

ca. 2 ½ cm pr. måned, hvorimod underpelsens vækst standser med 

tiden. 

 
Overtallig: For mange. 

 
Overtallige kløer/tæer: Når marsvinet har mere end 4 kløer/tæer forpå 

og 3 bagpå (er polydaktyl). Ses jævnligt hos visse racer, eks. abyssiniere. 

 
Overtegning: For udbredt eller for megen tegning i priknings- 

eller tegningsfarve. 

 

Pandelok: Racekarakteristika hos peruaner og alpaca. Bag på 

dyret sidder to rosetter, som gør, at pelsen vokser fremad over 

dyret og ud over hovedet. Herved dannes en pandelok. 

 
Pea-spot: Ønsket plet i tegningsfarve bag ørene hos racerne tan, fox 

og otter. Ideelt rund og samme størrelse som en lille ært hos voksne 

dyr. 
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Pelsbrud: Uønsket deling (eks. mindre skilning) mellem hårene. Kan 

også være et resultat af et område med manglende pels i basis grundet 

eks. bidsår. 

 
Pelslængde: Ideelt 1-2 cm hos glathårede korthårsracer. 

 
Pelsretningsfejl: Pels der vokser i en forkert retning i forhold til, hvad 

den burde. 

 
Pelsstruktur: Se struktur. 

 
Pelstæthed: Tæthed mellem de enkelte hår. Der ønskes generelt 

god tæthed/tæt pels. 

 
Pigmentering: Farve/misfarve på ører, øjenomgivelser, trædepuder 

og huden på næsen. 

 
Prikning: Der tales om basisfarve versus prikningsfarve. Prikning er af 

afvigende farve i forhold til basisfarve. Hos agoutier ønskes 

prikningsfarven af 1-2 mm´s længde, og visuelt ses prikningen som 

det enkelte hårs spids (hår på kroppen, bortset fra evt. mavebælte, er 

dog reelt tegnet med basisfarve helt yderst, men dette er ikke synligt 

med det blotte øje).. 

 
Punktformet: Med centrum af max str. som et knappenålshovede. 

 

Pæreform: Når dyret er smalt over skuldrene, men bredt 

over hofter/mave (ligner en pære set ovenfra). 
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Renracet: Renavlet efter forældre af samme race/racedyr. Det vil sige, 

dyr der oftest selv ville give dyr af samme race, når de bliver parret af dyr 

af samme race. 

 
Rexning: Krusning af de enkelte hårstrå og pelsen som helhed. 

 
Rindende øjne: Øjne, som løber i vand eller med puds. 

 
Romersk buet profil: Hovedprofilen. Man skal ideelt kunne følge en 

halvbue fra snuden op mellem ørerne, hen over nakke videre ned 

over skuldre. 

 
Roset: Ideelt cirkulær hvirvel, der tager udgangspunkt i et 

lille punktformigt centrum. 

 
Rygkam: En bræmme i pelsen, skabt af de omliggende rosetters hår, 

der går sammen som et korthus, sidder langs rygraden af marsvinet. Ses 

hos racen abyssinier. 

 
Sadelrosetter: 4 rosetter, som sidder på lige linie tværs over dyrets ryg 

lige bag forkammen. Ses hos racen abyssinier. 

 

Semilang pels: Halvlang pels. Hos CH-teddy eks. 6-10 cm. 

 
Sidekam: En bræmme i pelsen, skabt af de omliggende rosetters hår, 

der går sammen som et korthus, sidder på siderne af marsvinet mellem 

de yderste 2 rosetter tværs over. Ses hos racen abyssinier. 

 
Sider: Pelsen fra kindskægget til slæbet hos de langhårede racer. 
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Side-whiskers: Pels, der stritter ud i en forkert retning bagerst 

på kinderne/foran skuldrene. 

 
Skillelinie: Ønsket linie mellem eks. 2 forskellige farver. 

 
Skimling: Uønsket iblanding af hvide hårstrå i basisfarve. Der tales her 

ikke om racen eller ”farven” skimmel. 

 
Skulderrosetter:2 (evt. 4) rosetter, som sidder øverst på marsvinets 

forben hos racen abyssinier. Rosetterne skal være spejlet/sidde ens på 

begge forben, og antallet skal være det samme på begge sider af 

dyret. 

 
Skørter: Når pelsen på siderne af marsvinet drejer nedad og ikke 

ligger vandret langs kroppen. 

 
Slitage: Eksempelvis når pelsen er tynd og ujævn i spidserne (langhår) 

eller slidt i bare striber, som oftest på maven (alle racer). 

 
Slæb: Pelsen fra hofter og bagud på langhårsracer. 

 
Smut: Ideelt pæreformet område i himalayaens tegning, der 

sidder symmetrisk langs næseryggen op mod marsvinets øjne 

 

Stikkelhår: Hos tan, fox og otter ønskede hår i tegningsfarven som 

en del af tegning. Hos øvrige racer kan stikkelhår defineres som 

uønskede hår i afvigende farve. 

 
Struktur: Pelsens egenskaber, textur, beskaffenhed - oftest hos 

de ruhårede racer. 
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Symmetrisk: Spejlet ensartet. 

 
Tabt nakke: Når hårene i nakken/over skuldrene knækker, eks. pga. 
ruhed. 

 

Tegning: Ønskede aftegninger. 

 
Tegningsfarve: Ønsket afvigende farve i forhold til basisfarve på 

tegnede racer. 

 
Textur: Pelsens karakter, se også struktur. 

 
Trimning: Dækhår er fjernet. Udføres med pincet, eller en fugtig hånd. 

 

Underfarve: Farve nederst på hårstråene. 

 
Underpels: Indre del af pelsen (mod kroppen) som helhed, ikke 

enkelthårene. Hos de langhårede stopper væksten af underpels 

med tiden, hvorfor tæthed skal bedømmes tæt på kroppen. 

 
Undertallig: For få. 

 

Undertallige kløer/tæer: Når marsvinet mangler kløer/tæer på poterne. 
 
Der skal være 4 på forben og 3 på bagben. 

 

Undertegnet: Manglende eller utilstrækkelig tegning i priknings- 

eller tegningsfarve. 

 
V-behåring: Racekaraktistika ved racen skinny. Ideelt pels omkring 

næseryg/snude, fortsættende på hovedets overside i V-form til ørene. 

Selve V-et er hårløst i midten, således at der vil være en bræmme af 

hår fra snuden, op over øjnene og videre til ørerne. 
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Veldefineret: Tydeligt aftegnet/markeret. 

 
Wrapning: De langhårede racers pels bindes op med wrappers (som 

oftest bestående af stiklagen og balsatræ), såfremt det ønskes at holde 

dem i fuld pels. 

 
Ydre øre: Selve øreflappen. 

 
”Øjenbryn”: Uønsket pelshvirvel, som ligger sig uden om øjet. 

 
Øjencirkler/øjenringe: Er hos agoutier cirkler omkring øjnene i 

prikningsfarven. Disse er uønskede. Hos tan, fox og otter 

ønskes øjencirkler i tegningsfarven. 

Ørefold(er): Når ørets øvre kant danner en skarp fold, der ikke 

kan rettes ud. 


