
Udstillingsregler for chinchilla 2013/14

Dommerregulativ vedrørende bedømmelse af dyr september 2013

Størrelse:  Opmålingen foretages ved en skønsvurdering af dommerne. For 18-19 og 20  i størrelse, vil 
dyrets kropsbygning / facon være afgørende for pointgivningen. Dyr med spidst forparti reduceres i 
størrelsespoint for hele skalaen.

• 000 over 38 cm = 20 point. 
• 00 over 36 cm = 19-18 point. 
• 0 over 34 cm = 17-16 point. 
• 1 over 32 cm = 14-12 cm. 
• 2 over 30 cm= 10-8 point.

Renhed:  Der ønskes så klar og blåtonet en renhed som muligt.  Desuden skal bugen være ren og hvid, 
uanset type. Dog tillades et gulligt skær ved hagepartiet, maksimum 3 – 4 cm fra læben, samt ved 
kønsdelene.

• Renhed 1Blålig = 20-19 point; 
• renhed 2 grålig = 18-17 point; 
• renhed 3 brunlig = 15-14 point; 
• renhed 4 brun = 10-8 point.

Kvalitet: Der skal i den samlede vurdering indgå en bedømmelse af følgende:

• Purple = 19-20 point.  Fyldig pels uden fejl (silkethed).
     I kvalitet Purple kan ikke indgå 
     Skind med fladt nakkeparti
     Disse flyttes til Platinum gruppen. 

• Platinum =  16-18 point  Knap så fyldig som purple, dog uden at være 
     flade, og uden fejl.
     I platinum indgår skind / dyr, der har svagt nakkeparti
     og derfor ikke kan placeres i Purple-gruppen. 

NB:  For silkethed kan der gives + 1 point i Purple og Platinum
         Hvis kongehår er på grænsen til at være for lange gives 
         ikke point for silkethed.
         Dyr med markant hvid bug tildeles + 1 point.

• Burgundy = 12-14 point  Flad pels. 

• Kvalitet II = 8-10 point  Dårlig hårkvalitet og flad pels. 

NB: Dyr med pelsbid og/eller hvirvler bliver diskvalificeret.

Pelsfejl:

• Kvalitet 1 A omfatter skind / dyr af kvalitet purple eller platinum med god 
 farve på ryg, men med gul bug, så de ikke kan sælges som regulære skind.

Ved kvalitetsbedømmelsen gælder følgende:



• Dyr med modningslinie, samt dyr, der støver for meget, er meget løshårede, eller dyr med knækhår, 
fratrækkes på forhånd 1-3 point ved bedømmelse af kvalitet. 

 Der kan tilføjes mdl i feltet pelsfejl.
• Dyr / skind med totdannelse på bagpartiet, samt dyr / skind med afvigende dækhårs- og uldlængde 

fratrækkes 1-3 point.
• Pelsfejl -  Ved beskadigelse af pels / tot ud, fratrækkes 1-3 point i felt pelsfejl.
• Flyvehavre – lange hår, fratrækkes 1-3 point i felt for flyvehavre.
• Gul bug – fratrækkes fra 1 – 3 point i feltet Grå/gul bug.
• Grå bug – fratrækkes 2-3 point i feltet Grå/gul bug.
• Hvis et dyr har mere end –2 point kan det ikke tildeles ærespræmie.
• Ved pointlighed trækkes – point i pelsfejl og  flyvehavre fra i kvalitetsbedømmelsen.

Farve:
Der ønskes så mørk en farve som muligt. Dyr / skind med urolig eller gråmeleret overflade kan ikke 
bedømmes i Purple - Platinum gruppen. XXXDark går ind i bedømmelsen og opsortering af dyr / skind.

• Farve XXXdk = 20 -19 point. 
• XXdk = 18 - 17 point. 
• Xdk = 16 -15 point. 
• Dk = 14 -12 point. 
• Medium 8. 
• Dyr med farven Pale diskvalificeres.

Ved udstilling vægtes Kvalitet – renhed – farve - størrelse.

Alder: Aldersgrænsen under og over 9 måneder og 2 grupper med hanner og hunner.

Black Velvet deles i alder uanset køn. Dvs. under og over 9 måneder.
Black Velvet bedømmelsen skal foretages efter de andre grupper.

Udgang: Ved alle 4 punkters bedømmelse startes med 20 point og herfra trækkes de manglende 
egenskabers point for at opnå det maksimale, som er 20 point.

NB: I tilfælde af pointlighed placeres de efter kvalitet, størrelse, farve  og renhed i denne rækkefølge.

NB:  Dyr med 73 point og derover, skal vurderes samlet på dommerbordet, gruppe for gruppe. Black Velvet 
bedømmes til sidst.

NB:  Ved udstillingens begyndelse findes 2 prøvedyr pr. dommerhold. Disse dyr anvendes ved bedømmelse 
af størrelse, farve, og renhed, og skal sammenlignes med hvert enkelt dyr, for at gøre udstillingen mere 
ensartet.

NB: Kvalitetsbedømmelsen foregår efter at dyrene er bedømt efter størrelse , farve og renhed.

NB. Bedømmelsen ved udstillingen skal foregå med fælderne på bordet.
(Fælderne skal ikke løftes, kun ved kontrol af bugen.)

NB: Bedømmelsen skal uden undtagelse foregå efter disse retningslinier.

Ansvar: Til hver udstilling er der en udstillingsleder ( overdommer), som har det fulde ansvar for 
bedømmelsens gennemførsel. I tvivlsspørgsmål har denne udstillingsleder det afgørende ord og ansvar med 
hensyn til pointgivning.


