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Tilsted: Dita Hiillos, ____?______, Torben Christensen, Louise Møller, Michael Ostermann, Birgit 

Lundberg, Kjell Carnbrand, Christer Järnede, Thormod Saue, Gullik Klepaker og Svein Clausen. 

Torben ønsket alle velkommen. 

Louise ble valgt til møteleder og Svein ble valgt til sekretær.  4 nasjonale utvalgsledere signerer 

protokollen.   

AGENDA: 

Ting fra sidst:  
1.  Supplerende vedtagelse Tysk Schecketegning – blev kun delvist vedtaget for  

TKS sidst. Tegningen gælder flere racer. Rettelse både i generel beskrivelse for  
Tysk Schecketegning og på hver involveret race.  

2.  Opfølgning farver på Angora  
3. Hollændertegningens forskellige dele-- oplæg Finland.  
4.  Forslag fra Finland: Præcisering af at Otter ikke må have for megen rødforstærkning. 
5.  Forslag fra Finland: Otter, White og Tan godkendt i gråblå med brunanlæg (Marburger Egern) 

og ikke gråblå (Egern).  
6.  Opfølgning standarden i fremtiden – online log-in, App, Abonnement  
6a.  Standardbeskrivelse Hvid Land – oplæg fra Norge.  
6b.  Liten Satin- vekt 
 
Nye forslag/emner:  
7.  Forslag fra Sverige: Ændring af tekst for hoved på vædderracerne.  
8.  Forslag fra Sverige: godkendelse af ”trio” = 2,1 i præmieberegning.  
9.  Forslag fra Sverige: præcision af vægtgrænsen for Dværgracer. 
10 .Forslag fra Norge: Lille Rex, Gepard.  
11 .Forslag fra DK: Vildtrød – fjerne krav om blå bundfarve på bug.  
12. Forslag fra DK: Lille Rex - vægtskala  
13. Forslag fra DK: Californian skala – ønsker 40 p i krop  
14. Forslag fra DK: Satin Elfenben – godkendelse blåøjet  
15. Forslag fra DK: Forberedelse af forslag inden komitémøderne.  
16. Forslag fra DK: farver/tegninger DV ensrettes med FV og LTV.  
17. Forslag fra DK: Ikrafttrædelse af forslag.  
18. Eventuelt 
_________________________________________________________________________________ 

1. Supplerende vedtagelse Tysk Schecketegning – blev kun delvist vedtaget for  
TKS sidst. Tegningen gælder flere racer. Rettelse både i generel beskrivelse for  
Tysk Schecketegning og på hver involveret race.  

Ändringar i standarden som gäller från 1 oktober 2019 
Gällande ändringar i texten är markerade med kursiv stil.  

Sidan 75. Teckningar/ Tysk Scheckteckning 

Färg 
Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun och rödbrun (madagaskar), guldbrun (isabella), samt som 
trefärgad svart-rödgul eller blå-rödgul. Grundfärgen är vit.  

Trefärgad 

Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två 
färger i jämn blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och ”ålstreck” vara blandade med 
någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var 
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färg, eller kan de enskilda fläckarna vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall antingen vara tvåfärgade eller så skall 
de två fläckarna ha var sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den andra. Grundfärgen är 
vit. 

Ögonfärg: enligt respektive teckningsfärg. Klofärg: färglös 

Kroppens teckning 
Denna består av ålstreck och sidofläckar. 
Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så 
jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. Sidofläckarna sitter på sidan och på 
låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra 
och tre till åtta till antalet per sida. Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens insida är inget fel. 
Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget fel. 

Vanliga fel som medför poängavdrag 
Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. 
Brott på ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta fläckar i sidoteckningen. Vitt i 
öronens färg vid öronroten. Färre än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två fristående 
kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, svansens undersida eller på benens insida. 

Sidan 102. Tysk Jättescheck 
Färg 
Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun, rödbrun (madagaskar), gulbrun (isabella) samt som 
trefärgad svart-rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit 
 
Trefärgad 
Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två 
färger i jämn blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och ”ålstreck” vara blandade med  
någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var 
färg, eller så kan de enskilda fläckarna vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall antingen vara tvåfärgade eller så 
skall de två fläckarna ha var sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den andra.  

Kroppens teckning 
Denna består av ålstreck och sidofläckar. 
Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så 
jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. Sidofläckarna sitter på sidan och på 
låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra 
och tre till åtta till antalet per sida. Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens insida är inget fel. 
Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget fel. 

Vanliga fel som medför poängavdrag 
Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. 
Brott på ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta fläckar i sidoteckningen. Vitt i 
öronens färg vid öronroten. Färre än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två fristående 
kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, svansens undersida eller på benens insida. 

Sidan 245: Lilla Tysk Scheck 
(OBS färger som tidigare, annars blir den för lik Rhinsk Scheck) 
 
Kroppens teckning 
Denna består av ålstreck och sidofläckar. 
Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så 
jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. Sidofläckarna sitter på sidan och på 
låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra 
och tre till åtta till antalet per sida. Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens insida är inget fel. 
Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget fel. 

Vanliga fel som medför poängavdrag 
Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. 
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Brott på ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta fläckar i sidoteckningen. Vitt i 
öronens färg vid öronroten. Färre än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två fristående 
kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, svansens undersida eller på benens insida. 

Sidan 375. Dvärgscheck 

Ändrad viktskala 
 

Ungdjur 

ålder i månader                    idealvikt i kg 

4 intill 5 mån  1,3 kg 

5 intill 6 mån  1,5 kg 

6 intill 7 mån  1,7 kg 
Max vikt   2,30 kg 

 

Vuxen  

          - 1,10 kg  0 poäng 

1,11 - 1,40 kg  4 poäng 

1,41 - 2,00 kg   5 poäng 

2,01 - 2,10 kg  4 poäng 

2,11 - 2,30 kg  3 poäng 

2,31 kg och högre 0 poäng 

Öron 
Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall ha avrundad överkant. Öronlängden skall 
harmoniera med kroppsstorleken. Öronlängden ska vara mellan 5,5 – 8 cm, idealiskt är 6,5 cm. 
 
Huvud 
Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmoniera med kroppsstorleken. Näspartiet ska vara kort. 
 
Färg 
Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun, rödbrun (madagaskar), gulbrun (isabella) samt som 
trefärgad svart-rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit  
 
Trefärgad 
Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två 
färger i jämn blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och ”ålstreck” vara blandade med  
någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var 
färg, eller kan de enskilda fläckarna vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall antingen vara tvåfärgade eller så skall 
de två fläckarna ha var sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den andra.  

Kroppens teckning 
Denna består av ålstreck och sidofläckar. 
Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så 
jämnt som möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. Sidofläckarna sitter på sidan och på 
låren. De skall vara symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna skall vara fria från varandra 
och tre till åtta till antalet per sida. Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens insida är inget fel. 
Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget fel. 

Vanliga fel som medför poängavdrag 
Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. 
Brott på ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta fläckar i sidoteckningen. Vitt i 
öronens färg vid öronroten. Färre än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två fristående 
kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, svansens undersida eller på benens insida. 

Godkjent. 

 

2. Opfølgning farver på Angora  
Sverige refererte til dommerkurs og flertallet ønsker å beholde dagens situasjon.  Stambokføring er 

ett viktig poeng. Finland har ikke så mange Angora oppdrettere. Danmark ønsket å redusere 

godkjente farger til de «bedømmelsesbare».  Norge støtter dette.  Konklusjonen blir uendret 

beskrivelse i standarden, men de respektive dommergruppene sørger for en mer «presis» 

praktisering av fargebedømmelsen. 
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3. Hollændertegningens forskellige dele-- oplæg Finland.  
Finland ønsket å endre tegningen i standarden på side 88 på idealet av hodetegningen. 

Ikke godkjent 

 

4. Forslag fra Finland: Præcisering af at Otter ikke må have for megen rødforstærkning 
Finland önskar en ändring av färgbeskrivningen av bukfärgen på Otter sidan 90. Gulorange kommer 
att ändras till gul. Anledningen är att Otter inte ska ha några gulförstärkningsanlag (y1) som 
grundfärgen Tan ska ha.  
 
Otter Färg 
Otter är godkänd i grundfärgerna svart, blå, brun och marburger egern. Teckningens färg är inte så 
intensiv på de blå och marburger egern färgade varianterna. Kroppen har grundfärgen på bröst, rygg, 
sidor, huvud, öron och översidan av svansen. 
 
Teckningens färg: Buken är vit med en gul kant som gränsar mot grundfärgen på sidorna och 
bakkroppen. Ögonringen, underkäken, insidan av öronen och svansens undersida är vit med gul kant. 
Stickelhåren är gula. Nackkilen och ljumskstrimmorna är gula.  6 bilder vedlegges 
Godkjent 
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5. Forslag fra Finland: Otter, White og Tan godkendt i gråblå med brunanlæg (Marburger Egern) og 
ikke gråblå (Egern).  

Godkjent 

 

6. Opfølgning standarden i fremtiden – online log-in, App, Abonnement  
Norge tok opp dette med ett tidsperspektiv på 10 år.  Lite har skjedd. Det var liten interesse for felles 

nordisk elektronisk løsning.  Sverige informerte om at de kommer til å trykke nytt opplag i bokform 

snart.  Øvrige land velger selv hvilket format vår felles standard skal utgis. 

Godkjent 

 

6a.  Standardbeskrivelse Hvid Land – oplæg fra Norge.  
Det var enighet om at forslaget til hvordan Hvit Land kunne se ut, ikke var som ønsket 

6b.  Liten Satin- vekt 
Sverige hadde oppdaget en feil fra tidligere, det presiseres derfor at vektskala ser slik ut: 

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 

 - 1,70 kg 
1,71 – 1,80 kg 
1,81 – 2,30 kg 
2,31 – 2,40 kg 

2,41 og høyere 

0 poeng 
4 poeng 
5 poeng 
4 poeng 
0 poeng 

Godkjent 

 

7.  Forslag fra Sverige: Ændring af tekst for hoved på vædderracerne.  
Vi är rädd för en att en osund utveckling av rasens huvudform frammanas av nuvarande beskrivning: 

"Honans huvud är något längre och smalare men även här gäller det att ju kortare, bredare och mer 

avrundat huvudet är desto bättre är huvudformen." 

Texten önskas bli ändrad till: " Honans huvud är något längre och smalare än hanens men även här 

eftersträvas kort, brett och avrundat huvud." 

Godkjent for rasene Fransk Vedder, Liten Tysk Vedder, Cashmere Vedder, DvergVedder, 

LøvehodeDvergVedder,  IKKE  Engelsk Vedder eller Meisner Vedder. 
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8.  Forslag fra Sverige: godkendelse af ”trio” = 2,1 i præmieberegning.  
Godkjent.  Rangordning blir en nasjonal bestemmelse 

 

9.  Forslag fra Sverige: præcision af vægtgrænsen for Dværgracer. 
Det var her ulik oppfatning av hva en spesialklubb ønsker og hvilke grupper standarden er bygget opp 
av.  Konklusjonen ble at Russer, med denne vektskala: 

Voksen  

        - 1,80 kg....0 poeng 

1,81 - 2,00 kg....3 poeng 

2,01 - 2,20 kg....4 poeng 

2,21 - 3,00 kg....5 poeng 

3,01 - 3,20 kg....4 poeng 

3,21 og høyere ..0 poeng 

 er den minste rase i gruppen småraser.  Dvergraser er alle raser som har en maxvekt lavere enn 
Russers 3,2 kg  -uansett rasens hårlag. 
Godkjent. 

10 .Forslag fra Norge: Lille Rex, Gepard.  
Komiteen fastholder at Gepard fortsatt kun er godkjent på rasen REX 

 

11 .Forslag fra DK: Vildtrød – fjerne krav om blå bundfarve på bug.  

Vildtrød + Deilenaar (samt er nævnt under Belgisk Hare): 

Der ønskes blå bundfarve på bryst, men det kræves ikke på bugen, hvor en dækfarve så 

kraftig rød som muligt vægtes højest. 

Slettes: uregelmæssig bundfarve på bugen anerkendes, men idealet er blå bundfarve på hele 

bugen.  Bundfarven skal være udviklet på brystet og ned mellem forløbene samt på lårene 

og rundt om kønsdelene. 

Tilføjes ”Fejl som medfører pointfradrag”: manglende blå bundfarve på brystet. 
Godkjent. 

12. Forslag fra DK: Lille Rex - vægtskala  
Forslaget ble ikke godkjent 

 

13. Forslag fra DK: Californian skala – ønsker 40 p i krop  
Begrundelse: at 20 point til krop på en af vores mest brugte slagte-racer er alt for lidt, samt at 

tegningen på en Californian er sekundær i forhold til kropsformen, så forholdet 20 – 40 krop/tegning 

er forkert.  Danmark foreslår ny skala: 

Ny skala: 

Vægt    5 

Racepræg og præsentation 10 

Kropform   40 

Pelsens tæthed   10 

 

Pelsens kvalitet   10 

Farve og tegning  20 

Kondition og pleje  5 

Pointsum   100p 

Godkjent 

14. Forslag fra DK: Satin Elfenben – godkendelse blåøjet  
Er godkendt i blåøjet i øvrige Europa. Standardteksten er på nuværende tidspunkt lidt uklar, da der 

står øjenfarve rød og blå, men der står samtidig, at Elfenben er en albino.  
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Nuværende tekst markeret med rødt (står under satin-pels samt racen Satin og Lille Satin) ønskes 

ændret. 

Farve 

Se alm. bestemmelser. 

Enhver i denne standard beskreven pelsfarve er tilladt (undtagen hvid), samt varianten elfenben. 

Elfenben er en hvid albino, men på grund af pelsens struktur får hårene et svagt gult skær, som bliver 

fremtrædende på partier med korte hår, hoved og løb. 

Ønskes ændret til: Elfenben er en hvid kanin med røde (albino) eller blå øjne, men på grund af 

pelsens struktur får hårene et svagt gult skær, som bliver fremtrædende på partier med korte hår, 

hoved og løb. 

En ändring ska även in under färgbeskrivning sidan 67 svensk standard, Allmänna 

bestämmelser/Färg/Vit/Elfenben är vit men på grund av pälsens struktur (satin) får håren en gulaktig 

ton som blir mest framträdande på partier med korta hår, huvud och tassar 

Godkjent. 

15. Forslag fra DK: Forberedelse af forslag inden komitémøderne.  
Dansk Standardudvalg foreslår, at de enkelte standardudvalg gennemgår indkomne forslag, og kun 

lader de forslag gå videre til komitéen, som de selv kan stå inde for og støtter. Et forslag, der går 

videre til komitéen skal samtidigt være forberedt med oplysninger om den tekst, der ønskes ændret 

samt alle de steder, der kræves en ændring.  Der er ingen grund til, at hele komitéen bruger tid på et 

forslag, der allerede er afvist af det pågældende land.  

Saker som kommer til de nasjonale kommiteer før 1. november blir behandlet på det neste møte i 

Nordisk Standardkomite, dersom den nasjonale komiteen anbefaler forslaget. 

Godkjent 

 

16. Forslag fra DK: farver/tegninger DV ensrettes med FV og LTV.  
Er på nuværende tidspunkt mere restriktiv end både Fransk Vædder og Lille Tysk Vædder, da 

Dværgvædder ikke er godkendt i Sallander kappetegnet, men de andre er. 

Afsnittet om kappetegningsgodkendelser under Dværgvædder bør slettes, da der i forvejen står 

begrænsninger under tegningen ”kappetegning”, som gælder for alle kappetegnede 

Godkjent.  Beskrivelse av godkjente farger og tegninger på DV skal være identiske med FV og LTV 

 

17. Forslag fra DK: Ikrafttrædelse af forslag.  
Dansk Standardudvalg foreslår undgåelse af teksten ”rettes ved næste optryk” eller lignende, hvis 

der er tale om reelle ændringer og ikke bare små ubetydelige korrekturrettelser. Enten skal tingene 

vedtages og træde i kraft, eller også kan man vælge at lade forslaget ligge et år mere til overvejelse i 

standardudvalgene. 

Godkjent.  Ikrafttredelse av alle vedtak gjort i dag: 1.10. 2020. 

18. Eventuelt 
Gullik foreslo å oppløse arbeidsutvalget.  Enstemmig godkjent. 

Etter møtet ble vi servert tradisjonelle og meget gode danske smørbrød. 

Neste møte: holdes i Norge.   

Komiteen ble oppfordret til å tenke over de etiske sider som kan være ved raser eller beskrivelser vi 

har i dag basert på hvordan verden kan se på vår hobby. 


