Liten Rex

Dansk: Lille Rex

Svensk: Liten Rex

Finsk: pieni rex

Avelsarbeidet med rasen startet i 1984. Den ble første gang vist i Ohio i 1986 av Mona
Berryhill fra Texas. Rasen ble godkjent i 1988 i USA.

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 inntil 5 måneder
5 inntil 7 måneder
max vekt

Idealvekt i kg

Voksen
- 1,60 kg.... 0 poeng
1,61 – 1,70 kg....4 poeng
1,71 – 2,10 kg....5 poeng
2,11 – 2,20 kg…4 poeng
2,21 og høyere..0 poeng

1,30
1,70
2,20 kg

Poengskala
Vekt
Rasepreg og presentasjon
Kroppsform
Pelsens tetthet
Pelsens kvalitet
Farge og tegning
Kondisjon og pleie
Sum poeng

A

B

Alle øvrige

hvite

5
10
20
20
20
20
5
100

5
10
20
10
40
10
5
100
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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.

Hals
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. Hakepose eller antydning til det hos
hanner.

Kroppsform
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 45
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.

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 frambein som bærer kroppen opp fra underlaget. Skulderbladene
sitter tett inntil kroppen. Kaninen skal stå på labbene. Bakbeina kraftige og skal bæres
parallelt med kroppen.

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

Pels
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 52
Korthårspelsen har meget svakt utviklede dekkhår. Pelsen som får sin karakter av ullhårene er
derfor myk fløyelsliknende. Pelslengden er 17-23 millimeter, idealet er 20 mm (målt midt på
ryggen). Pelsen er silkeaktig med sterk glans og uten ullent preg. Fullstendig jevn som plysj
over hele kroppen. Dekkhårene bør ikke rekke over ullhårene. Hårene skal stå opp vinkelrett
mot huden. Når man stryker pelsen mot hårene, står de hår som dermed blottes, i hele sin
lengde som en tett, mot huden vinkelrett mur. De enkelte hårene bør ikke krysse hverandre.
Hele pelsen er derfor helt uten antydning til fall bakover.
Feil som medfører poengfradrag
For myk eller for grov pels. For lang pels. Små bare flekker. Svak behåring, selv på ørene.
Felling. Filtningstendens ved haleroten. Dekkhår som er noe lengre enn ullhårene.
Diskvalifiserende feil
Bare flekker som ikke dekkes av omliggende hår. Pelslengde som overstiger 23 millimeter.
Sterk felling (da bedømmelse er umulig). Filtet pels.

Farge
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 56-76
Rasen er godkjent i alle farger beskrevet i denne standard, inklusive hvit rødøyd og blåøyd,
men utenom: viltrød (harefarget), gulrød (Bourgogne), reverød (New Zealand Red), lyseblå
(Blå Beveren), gråblå (Ekorn), lyse gråblå (Gouwenaar), jerngrå og mørkegrå.
Øyenfarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge.
Klofarge: i overensstemmelse med respektive pelsfarge.

Farger med viltanlegg
Castor rex
Viltgrå, men fargen er mørkere enn på normalhårede. Dette er delvis avhengig av den kortere
pelslengden. Fargen kan beskrives som mørk kastanjebrun med isprengt svart.
Øyenfarge: mørkebrun.

Klofarge: grå.

Orange rex (viltgul)
Fargen er mørkere enn på normalhårede. Dette er delvis avhengig av den kortere pelslengden.
Fargen kan beskrives som ”orangefarget”.
Øyenfarge: mørkebrun
Klofarge: grå
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Rex Chinchilla
Fargen er mørkere enn på normalhåret chinchilla. Dette er delvis avhengig av den kortere
pelslengden. Sjatteringen framtrer ikke.
Øyenfarge: mørkebrun.
Klofarge: brun.
Rex Perle Ekorn
Viltblå, men fargen er mørkere enn på normalhårede. Dette er delvis avhengig av den kortere
pelslengden.
Øyenfarge: gråblå.
Klofarge: grå.
Rex Lux
Fargen er mer sølvgrå enn på normalhåret men den rødgule mellomfargen skinner bestandig
igjennom det sølvgrå.
Øyenfarge: gråblå
Klofarge: grå.

Tegning
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 76-96.
Rex er godkjent i alle i denne standard beskrevet tegninger.
Dalmatiner
Idealet er en jevn fordeling av like store og klart adskilte flekker over hele kroppen. Flekkene
bør være runde eller ovale ca 1,5 - 2,5 cm i tverrsnitt. De skal framtre så skarpt og adskilte
som mulig. Fargeflekkene skal være gjennomfargede. Hvite felt på ørene, i sommerfuglen og
i øyenringen betraktes som oppløsning i flekker og bør etterstrebes.
Farge
Dalmatiner-Rex er godkjent i fargen svart-hvit, blå-hvit, brun-hvit, svart/rødgul/hvit,
viltgrå/hvit og viltgul/hvit.
Øyenfarge: i forhold til tegningsfarge.
Klofarge: fargeløs.
Vanlige feil som medfører poengfradrag
Hel sommerfugl. Flekker større enn 3 cm. Helt fargede ører. Tendens til ålestreken.
Diskvalifiserende feil
Helt hvite ører. Uavbrutt ålestreken. Mindre enn tre flekker på hver siden av kroppen. Sterk
sammenvoksing av flekker.
Trefarget
Grunnfargen er hvit og kroppen er bestrødd med tofargede flekker, svarte og rødgule. Den
svarte respektive rødgule fargen skal være så ren som mulig. Ensfargede flekker er imidletid
ingen feil. Flekkene skal fordele seg så mye som mulig på den synlige delen av kroppen samt
på hodet og ørene. Idealet er like fordeling av like store og godt adskilte flekker over hele
kroppen, flekkene bør være runde eller ovale ca. 1,5 – 2,5 cm i diameter.
Øyenfarge: mørkebrun.
Klofarge: fargeløs.
Vanlige feil som medfører poengfradrag
Schecketegnet hode samt ører i utelukkende en tegningsfarge og i større fargebelter.
Diskvalifiserende feil
Hode og ører uten tegning. Utpreget Rhinsk schecketegning.

Kondisjon og pleie
Se beskrivelse under alminnelige bestemmelser side 48.
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