Liten Satin
Dansk: Lille Satin

Svensk: Liten Satin

Finska: pieni satiini

Vektskala
Ungdyr
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 36
For ungdyr angis en idealvekt i forhold til alderen som gir 5 poeng.
Alder i måneder
4 intil 5 måneder
5 intil 7 måneder
Max vekt

Idealvekt i kg
1,10 - 1,40 kg
1,40 – 1,70 kg
2,20 kg

Voksen
- 1,00 kg
1,01 - 1,40 kg
1,41 - 1,90 kg
1,91 - 2,00 kg
2,01 - 2,20 kg
2,21 og høyere

0 poeng
4 poeng
5 poeng
4 poeng
3 poeng
0 poeng
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Poengskala
Vekt
Rasepreg og presentasjon
Kroppsform
Pelsens tetthet
Pelsens kvalitet
Farge
Tegning
Kondisjon og pleie
Sum poeng

A
fargede
5
10
20
20
20
20
5
100

B
tegnede
5
10
20
20
20
10
10
5
100

C
elfenben
5
10
20
10
40
10
5
100

Rasepreg og presentasjon
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 37
Ører
Ørene er jevnt behåret, bæres stivt opprettstående og skal ha en avrundet overkant.
Ørelengden skal harmonere med kroppsstørrelsen.
Hode
Hodets størrelse skal hos både hanner og hunner harmonere med kroppsstørrelsen. Hannens
hode er kraftig med bred panne og nese. Kjeven er fyldig og neseprofilen lett bøyd. Hunnens
hode er smalere enn hannens.
Kort, hodet sitter tett på kroppen.
Hakepose
Hanner skal ikke ha hakepose. Det kan forekomme såkalt hakeskjegg. Dette er en tynn
hudfold. Ved bedømmelse av hakepose skal dyret sitte i oppreist stilling.
Vanlige feil som medfører poengfradrag

Mindre avvik fra rasepreg, idealtypen. Smalt hode og panne hos hanner og grovt hode hos
hunner, spiss nese og ujevn neseprofil. Hode og ører som ikke harmonerer med
kroppsstørrelsen. Tynne ører, dårlig avrunding, feilaktig ørestilling eller bøyde ørespisser.
Antydning til hakepose hos hunner. Dårlig presentasjon
Diskvalifiserende feil

Store avvik fra rasepreg. Svake (svevende) ører. Sterkt hengende, dobbel eller skjev hakepose
hos hunner. Kraftig hudfold på brystet eller beina. Stor hakepose hos hunner. Hakepose eller
antydning til det hos hanner.
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side
Kroppsformen er middels lang til kort og med forholdsvis god bredde. Den er harmonisk bygd
uten framtredende partier.

Bryst
Brystet er forholdsvis bredt og kraftig.
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Rygg
Bred med god muskelansetting.

Rygglinje
Rygglinjen går fra nakken til krysset i en meget svak bue (konveks). Derifra i en jevn bue
(kvartsirkel) som slutter ved haleroten.

Bein
Kraftige, rette og adskilte og de bærer kroppen fritt opp fra underlaget. Skulderbladene sitter
tett inntil kroppen. Kaninen skal stå på labbene. Bakbeina er kraftige og skal bæres parallelt
med kroppen.

Lår
Lårene har god muskulatur uten framtredende bein og med innsidene tett inntil kroppen.

Hale
Normalt utviklet, rikt behåret og skal ligge inntil kroppen.
Vanlige feil som medfører poengfradrag
Mindre avvik fra idealstørrelsen. En svak og spinklere kroppsbygning hos hanner.
Smalt bryst. Svak ryggmuskulatur, ujevn rygglinje. Framtredende skulderblad, svake og tynne
frambein, lett gjennomtramp, bakbeina ikke parallelle med kroppen, høyt markert kryss. Steilt
eller flatt kryss. Utstående lår.
Diskvalifiserende feil
Totalt avvik fra de foreskrevne proporsjonene. Spiss rygg, sterk gjennomtramp på frambeina.
Hjulbeint eller kalvbeint.
Halen skjev i haleroten, brutt eller kroket. Meget kort, svakt utviklet hale
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser av silkehåret side
Godkjent i pelsstrukturen silkehår. Pelslengden skal være ca 3-3,5 cm. Forholdet mellom
ullhår og dekkhår skal generelt være 20:1.
Pelsens tetthet er til største delen betinget av antall ullhår. Man bør etterstrebe en så tett pels
som mulig. Så tett at man vanskelig ser huden om man blåser i pelsen. Pelsen skal gi en fyldig
følelse når man stryker den mot hårene med hånden. Tettheten bedømmes uten hensyn til
hårlagets kvalitet.
Pelsens kvalitet bestemmes av forholdet mellom ull og dekkhår, av hårenes tykkelse samt av
pelsens lengde. Mange dekkhår gir en grov pels, mens et lite antall dekkhår gir en myk pels.
Om de ulike hårtypene er gjennomgående tynnere gir det en svak, myk pels. Den grove pelsen
kjennes stri og hård når man stryker den mot hårene med hånden.
Hårene består av ullhår og tynne gjennomskinnelige dekkhår med meget glansfull,
silkeliknende struktur.
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Ved bedømmelsen av pelsens tetthet tas det hensyn til, at den meget tette pelsen ikke kan
forventes ha samme elastisitet som den tynne pelsen. Dette er avhengig av at hårene drøyer
lengre med å falle tilbake til sin naturlige stilling hos den tette pelsen enn hos den tynne. Den
tynne pelsen er glansfull mens den tette pelsen er mer matt i overflaten.
Feil som medfører poengfradrag
For myk eller grov pels. For lang eller kort pels. Små bare flekker. Svak behåring, selv på
ørene. Ujevnheter i lengde og kvalitet (felling). Filtningstendens ved haleroten. Svak
silkeglans.
Diskvalifiserende feil
Bare flekker som ikke dekkes av omliggende hår. Langhårstendens. Sterk felling (da
bedømmelse er umulig). Filtet pels. For grov pels. Ingen silkeglans.

Farge
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side
Satin er godkjent i alle pelsfarger som er beskrevet i denne standard (unntatt hvit), samt
varianten elfenben. Elfenben er en hvit albino men på grunn av pelsens struktur får hårene en
gulaktig tone som blir mest framtredende på partier med kort hårlag; hode og labber.
Øyenfarge: rød og blå samt som respektive pelsfarge.
Klofarge: fargeløs samt som respektive pelsfarge.

Tegning
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side
Satin er godkjent i samtlige tegninger som er godkjent i denne standard.
Øyenfarge: følger respektive tegningsfarge.
Klofarge: følger respektive tegningsfarge.

Kondisjon og pleie
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 46.
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