
 

Rasepreg og presentasjon 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 37. 

 
Ører 
Øverst på hodet sitter to kraftige øreknuter, som er bekledde med lange hår. Fra 

øreknutene henger, sett fra siden, ørene rett ned ved hver side med lydåpningen innover. 

Sett forfra, henger ørene i en svak innadvendt (konveks) bue. Ørene er rørformede ved 

roten, de bretter seg ut i en godt avrundet skjeform. Ørene er kraftige og godt behåret. 

Lengden målt fra spiss til spiss skal være minst 22 cm og lengst 30 cm. Ørelengden skal 

harmonere med kroppsstørrelsen. 

 

Hode 
Hannens hode er meget kort og kraftig med bøyd (konveks) neserygg, bred panne og 

fyldig kinn. Hunnens hode er noe lengre og smalere, men selv her gjelder det at jo 

kortere, bredere og mer avrundet hodet er, desto bedre er hodeformen. 

 

Hals 
Kort og meget kraftig. Inntrykket skal være at hodet sitter direkte på kroppen. 

 

Hakepose 
Hanner skal ikke ha hakepose.  Det kan forekomme såkalt hakeskjegg. Dette er en tynn 

hudfold.  Honor bör inte ha hakpåse.  Ved bedømmelse av hakepose skal dyret sitte i 

oppreist stilling. 

 

Vanlige feil som medfører poengfradrag 
Mindre avvik fra rasepreg og 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. Små øreknuter. Tynne ører og dårlig avrunding, feilaktig 

ørestilling. Antydning til hakepose hos hunner. Dårlig presentasjon.  

 

Diskvalifiserende feil 
Store avvik fra rasepreg.  Periodevis opprettstående ører, ett eller begge.  Kortere ører 

enn 22 cm og lengre enn 30 cm.  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. 

 

Kroppsform 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 45.  

 

En typisk Cashmere Vedder har en kompakt kroppsform. Den skal være preget av tung 

og bred massiv kraftfullhet. Av alle raser har vedderen den korteste kroppen i forhold til 

vekten. Den korte kroppen skal ha stor bredde både framme og bak. 
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Bryst 
Meget bredt og fast. 

 

Rygg 
Meget bred og kraftig med god muskulatur. 

 
Rygglinje 
Rygglinjen går fra nakken til krysset i en meget svak bue (konveks). Derifra i en jevn 

bue (kvartsirkel) som slutter ved haleroten. 

 

Bein 
Frambeina er meget kraftige, korte og rette, samt bredt adskilte noe som gjør at kaninen 

får en lav kroppsstilling, bærer kroppen fritt opp fra underlaget. Skulderbladene sitter 

tett inntil kroppen. Kaninen skal stå på labbene. Bakbeina er meget kraftige og skal 

bæres parallelt med kroppen. 

  

Lår 
Kraftige, muskuløse 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.  

Langstrakt kropp. Smalt bryst. Svak ryggmuskulatur, ujevn rygglinje. Framtredende 

skulderblad, svake og tynne frambein, lett gjennomtramp, bakbeina ikke parallelle med 

kroppen, høyt markert kryss. Svairygget. 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. 

 

 

Pels 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser av langhåret side 54. 

 

Pelstypen er en form av viltangora. Pelsens tetthet er til største delen betinget av antall 

ullhår. Man bør etterstrebe en så tett pels som mulig. Så tett at det er vanskelig å se 

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. 

God pelskvalitet krever regelmessig hårlengde over hele kroppen med unntak av hode, 

ører og bein der hårlengden likner den normalhårede, men er noe lengre. Dekkhårene 

skal være kraftig utviklet og jevnt fordelt over hele kroppen. Hårlengden skal være 4-5 

cm (målt midt på ryggen). 
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Feil som medfører poengfradrag 
For myk pels. Små bare flekker. Svak behåring. Ujevnheter i lengde og kvalitet 

(felling). Filtningstendens ved haleroten. Tendens til ullhårspels. 

 

Diskvalifiserende feil 
Bare flekker som ikke dekkes av omliggende hår. Sterk felling (da bedømmelse er 

umulig). Filtet pels. Hårlengden kortere enn 3,5 cm og lengre enn 7 cm. Angorapels, 

øredusker, pannelugg og kinnskjegg. 

 

 

Farge 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser 56-76. 

 

Rasen er godkjent i enhver pelsfarge som er beskrevet i denne standarden utenom: 

lyseblå, lysegrå, reverød og sallander.  Fargede dyr har på nesepartiet, der hårlengden er 

kort, tilsvarende farge som normalhårsfarge.  På øvrig langhåret pels tillates mindre 

sterk framtredende farge. 

 

              Øyenfarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge. 

              Klofarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge. 

 

Tegninger 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 77-96 

 

Rasen er anerkjent i tegningene: hotot, kappetegning, japanertegning, russer tegning, 

zobel. Derimot ikke i: tan-, whitetegning, schecketegninger, hollandsk tegning og 

dalmatinertegning. 

Kappetegnet er godkjent i tegningskombinasjonene: kappetegning/japanertegning 

svart/gul, blå/gul. Kappetegning/zobel blå eller brun. Derimot ikke i kombinasjon med: 

tan-, whitetegning, schecketegninger, hollandsk tegning, dalmatinertegning, hvit med 

askegrått slør (sallander), siameser.  

 

 

Kondisjon og pleie 
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 48. 
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Cashmere Vedder 
 

 
 

Dansk: Cashmere Vædder            Svensk: Cashmere Vädur             Finsk: cashmereluppa 
 

Rasen stammer fra Storbritannia og er avlet fram av Margret Dillon i Wales på 

begynnelsen av 1980-tallet. Pelstypen er en slags viltangora. Den feller pelsen og 

behøver ikke klippes. Rasen  kom  til Norden i 1988. 
 

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 Idealvekt i kg  Voksen  
4 inntil 5 mnd 

5 inntil 6 mnd 

maks vekt 

1,31 – 1,50 kg 

1,51 – 2,10 kg 

2,40 kg 

 - 1,50 kg 

1,51 – 1,70 kg 

1,71 – 2,30 kg 

2,31 – 2,40 kg 

2,41 og høyere 

0 poeng 

4 poeng 

5 poeng 

4 poeng 

0 poeng 

Poengskala 
 A 

fargede 

 B 

tegnede 
Vekt 

Rasepreg og presentasjon 

Kroppsform 

Pelsens tetthet  

Pelsens kvalitet 

Farge 

Tegning 

Kondisjon og pleie 

Sum poeng 

5 

10 

20 

20 

20 

20 

 

5 

100 

 5 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

5 

100 

 

Cashmere vedder   -   Side 325 F  -   Ajour 1. Oktober 


