Supplerende vedtak Tysk Schecketegning – ble kun delvist vedtatt for
TKS sist. Tegningen gjelder flere raser. Rettelse både i generell beskrivelse for
Tysk Schecketegning og på hver involvert rase Tysk Kjempeschecke, Liten Tysk Schecke, og Dverg Schecke.

Endring av tegning og godkjennelse av ny farge på TKS(Side 105)
A): Økning av antall flekker til: 3 til 8 flekker godkjent.
B): 2 nye fargevarianter: tricolor i svart-rödgul samt blå-rödgul (samme beskrivelse som på Rhinsk
Schecke) godkjent fra 1. oktober 2019 GJELDER KUN TKS, da DvergSchecke allerede er fodkjent i
trefarget og LitenTysk Schecke blir IKKE godkjent i trefavet, da den da ville lignet for mye på
Rhinsk Schecke

VILTRØD /Harefarget Side 65:
Uregelmessig bunnfarge på buken godtas, men idealet er blå bunnfarge på hele buken. Bunnfargen skal være utviklet
på brystet og ned mellom frambeina samt på lårene og rundt kjønnsdelene.
Vanlige feil som medfører poengfradrag
Lys buk og underside på halen. Kraftige markerte striper på frambeina. Svak sjattering. Lys bunnfarge. Legg til:
Mangler blå bunnfarge i brystet.
Disse to endringer gjennomføres også på rasebeskrivelsene Belgisk Hare (side 203) og Deilenaar (Side 255).

Tan-/White- og Ottertegning: Side 92 og 92A

Godkjente grunnfarger. Grunnfargen Ekorn utgår og erstattes av Marburger Ekorn under alla
tegningsvariantene.
Otterfarge endret beskrivelse side 92 og 92A.

Otter farge
Otter er godkjent i grunnfargene svart, blå, brun og marburger ekornfarget. Tegningens farge er ikke så intensiv på de
blå og marburger ekornfargede varianter.
Kroppen har grunnfargen på bryst, rygg, sider, hode, ører og oversiden av halen.
Tegningens farge: Buken er hvit med en gul kant som grenser mot grunnfargen på sidene og bakkroppen. Øyering,
underkjeve, innsiden av ørene og hales underside er hvit med en gul kant. Stikkelhår er gule. Nakkekilen og stripene
i lysken er gule.

Hodets tegning
Hodet har tegningsfargen i neseborenes rand, en ring omkring øyet samt langs kjevenes kant. Tegningen langs
kjevenes kant fortsetter helt opp til nakkekilen, slik at hodets nedre kant innrammes av tegningsfargen i en ring rundt
hodet. Nakkekilen har en blanding av grunnfargen og tegningsfargen og blir derfor ikke så ren i fargen som den øvrige
tegningen. Nakkekilens tegning fortsetter opp mellom ørene, sett forfra blir tegningen sett på som to fargede flekker
ved øreroten. Ørene er innfattet med tegningsfarge og har lydåpningene i tegningsfargen.

Kroppens tegning
Kroppen har tegningsfargen på brystet, buken, innsiden av beina, undersiden av halen samt som stikkelhår på sidene.
Brystets farge går direkte over i bukens. Buken skal være fri for hår i grunnfargen. Langs sidene og ca 2/3 av kroppens
høyde sitter jevnt fordelt stikkelhår i tegningsfargen som skal rekke langt utover de grunnfargede dekkhårene. Jo flere
og lengre stikkelhår desto bedre.. På pelsvarianten rex er stikkelhårene lite framtredende på grunn av pelsstrukturen.
Dette skal derfor ikke straffes.

FRANSK Vedder (Side 107):

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.

Californian (Side 139)

NY poengskala:
Vekt
Rasepreg og presentasjon
Kroppsform
Pelsens tetthet
Pelsens kvalitet
Farge og tegning
Hodets tegning og farge
Kroppens tegning og farge
Kondisjon og pleie
Sum poeng

5
10
40
10
10
20
20
20
5
100

Satin Farge (Side 185)
Satin er godkjent i alle pelsfarger som er beskrevet i denne standard (unntatt hvit), samt varianten elfenben. Elfenben
er en hvit albino kanin med røde (albino) eller blå øyne, men på grunn av pelsens struktur får hårene en gulaktig tone
som blir mest framtredende på partier med kort hårlag; hode og labber.

Liten Tysk Vedder (Side 242)
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.

Cashmere Vedder (Side 325 G)
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.

Liten Satin Farge (Side 325 M)
Satin er godkjent i alle pelsfarger som er beskrevet i denne standard (unntatt hvit), samt varianten elfenben. Elfenben
er en hvit albino kanin med røde (albino) eller blå øyne, men på grunn av pelsens struktur får hårene en gulaktig tone
som blir mest framtredende på partier med kort hårlag; hode og labber.

Dvergvedder (Side 327)
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.

Løvehode Dvergvedder (Side 340 B)
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.

Endringer gjennomført pr 01.10.2020

