M1 2022 - Motion gällande standard teckning/färg Nonself Dutch
Motion gällande standard teckning / färg Nonself Dutch
Dagens standard:
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.

Förslag: Att enstaka felfärgade klor enligt standard för färg och teckning inte ska leda till direkt
diskvalificering utan endast poängavdrag.
Ami Fagerdahl
Medlem: 7924
DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: standardrevidering, jämnställas med liknande beskrivningar på
andra teckningar.
M2 2022 - Motion gällande standard färg Nonself Dutch
Jag önskar två ändringar i standarden för nonself dutch.
Motion (1): I standarden för nonself dutch, under FÄRG, vill jag att man tar bort felfärgade klor som diskvalificerande
fel.
Motivering till motion 1: Det är svårt att få perfekta stoppar på baktassarna. Om det finns lite vitt på tårna borde det
räcka utan att djuret blir diskvalificerat pga att klorna inte är vita.
Nuvarande ordalydelse i standarden för nonself dutch:
Färg
Diskvalificerande fel: Fläckar i avvikande färg större än 0,5 cm i diameter), fel ögonfärg, felfärgade klor.
Mvh Carina Lindau, SMF 304 Sommarnattens

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: standardrevidering, jämnställas med liknande beskrivningar på
andra teckningar.
M3 2022 - Motion gällande standard teckning Nonself Dutch
Jag önskar två ändringar i standarden för nonself dutch.

Motion (2): I standarden för nonself dutch, under TECKNING, vill jag att man ändrar ordalydelsen FÅR INTE nå över
hasorna till BÖR ej nå över hasorna.
Motivering till motion 2: Det är svårt att få perfekta stoppar på baktassarna. Om det vita går lite över hasorna borde
man ha lite mer överseende med det.
Nuvarande ordalydelse i standarden för nonself dutch:
Teckning
Främre halvan av bakfötterna skall vara vita, s.k. strumpor eller stoppar. De får inte nå över hasorna.
Mvh Carina Lindau, SMF 304 Sommarnattens

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: standardrevidering.

M4 2022 – Diskvalificerande fel dutch

Jag motionerar om att det inte skall vara diskvalificerande med bara en stopp / strumpa.
Jenny Jönsson, Hörle Värnamo

DK’s styrelse konsekvensanalys vid bifall: standardrevidering
M5 2022 PETCLASS STANDARD
Introduktionen till petclass standard säger:
Petclass är öppen för alla marsvin, oavsett om de är rastypiska eller inte. Marsvinen kan se ut precis hur som helst i
päls och färg. Ett bra pet-marsvin är framför allt ett sunt, välbyggt, välskött marsvin med bra temperament.
Läser man sedan kriterierna för bedömning står det:
Kropp och sundhet
Här bedöms marsvinets storlek och kroppsbyggnad. En sund kroppsbyggnad ska premieras. Detta behöver dock inte
innebära en rastypisk kropp/hållning. Det ideala Pet Class-marsvinet ska vara muskulöst och kan beskrivas ha form
och massa som en stor bakad potatis.
Undertecknad ifrågasätter frasen ”form och massa som en stor bakad potatis” och anser inte att det är en fras som
skall användas. Det är missriktande i:
A: form: marsvin utställda i petclass bör få ha vilken kroppsform som helts så länge de är sunda utan att bli
misskrediterade. Jag har sett petklassbedömningar det marsvin fått avdrag för att de ”ser långa ut”.
B: massa: mäts i kg och en stor bakad potatis (riktigt stor...) väger max 450 g. Det är idag hälften av vad ett fullvuxet
medelstort marsvin väger.
Päls och hud
Huden ska vara ren, mjuk och smidig. Pälsen ska vara ren och tät. Utgå alltid från djurets förmodade ras/variant om
du kommenterar pälsens mjukhet/strävhet/glans. Ingen hänsyn tas till pälslängd eller färg.
Även i denna bedömningspunkten finns klara referenser till rasdjur. I petclass skall enligt mig alla marsvin få vara pet,
där bör inte finnas något skäl till att förmoda en ras. Där skall inte en standard peka på att du skall ge avdrag för en
gles päls hos till exempel en ”teddy”.
Jag motionerar om att Petclass standarden omarbetas till en standard helt utan någon form av rasrelaterade
referenser.
Särö 2022-08-15
Carina Stjernman, SMF Sydväst

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall:: behov att diskutera vart och vem som skall genomföra
standardrevideringen.
M6 2022 – minimi vikt på 300 gr för att vistas på PR visning eller utställning

Inför minimi vikt på 300 gr för att vistas på PR visning eller utställning. (tillägg SMF Regelverk, generella regler vid
utställningar och visningar punkt 2)
Motivering: Det är en praxis som flertalet uppfödare använder sig av i kombination med 5 veckor vid leverans.
Många leveransdjur kommer till våra utställningar och på senare tid har det visat sig att några haft låga vikter.

DK styrelse

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: måste finnas våg på plats, uppdatera regelverken
M7 2022 – Inför fria certifikat och silverkort och samtidigt se över klassindelningen

Inför fria certifikat och silverkort och samtidigt se över klassindelningen på samtliga officiella sektioner.
Inriktningen är att skapa färre klasser med större antal marsvin i varje klass. (Ändring SMF Regelverk)
Motivering: Vid analys av senaste årens utställningar visar det sig att allt som oftast är det ett deltagande djur i varje
klass förutom på några raser tex Teddy. Det innebär troligen att utställaren endast ställer ut så när de kan få cert.
Andelen CK har minskat på flertalet raser. Det innebär också att många marsvin ställs ut och bedöms utan
konkurrens, konkurrens inträffar endast när det blir uttag till BIR/BIRR. Mönstret för utställandet har ändrats och CK
har i sin nuvarande roll har till viss del spelat ut sin roll.
Det finns ett värde av att få konkurrensutsättning både för att underlätta bedömningen och ett lärande för
utställaren att se sitt marsvin i förhållande till andra.
Det kan innebära att fler marsvin ställs ut vilket även har ett ekonomiskt värde för arrangören.
Tror att flera utställare inom vissa raser med större klasser välkomnar motionen.
Övriga nordiska länder har ingen begränsning till cert och detta innebär att det finns en undantagsregel för cert på
NM när Sverige arrangerar.
DK styrelse

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: uppdatering av regelverket
M8 2022 – Ta bort vidimering av certifikat/silverkort
Inkom 2022-08-25
Ta bort vidimering av certifikat/silverkort. (ändring SMF regelverk)
Motivering: Denna regel infördes bland annat för att underlätta att bli champion/GuldPet/Guldklippt när vi har färre
svenska domare och samtidigt ett krav på tre olika domare för att registrera en titel.
Efter snart ett år att regel endast använts i något enstaka fall. Variationen på domare finns och behovet är inte så
stort. Vid ett tillfälle avslogs vidimering av BIS domaren vilket är fullt möjligt men skapade en del diskussion om
ursprungs domarens bedömning, något som bör undvikas. Det är en form av överprövning (endast liknande) som i
annat fall är reglerad i regelverket (inte placera BIRR före BIR)
Behovet av regel är i princip obefintlig och är krånglig att förstå för både arrangör och utställare.
Lena Tysk/SMF 14 Vibys

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: uppdatering av regelverket
M9 2022 – Förändra/förenkla uttaget av wildcard till BIS finalerna

Förändra/förenkla uttaget av wildcard till BIS finalerna. (ändring av SMF regelverk)
Motivering: Idag är genomförande tidsmässigt långt och tar ibland lika lång tid som BIS finalen. På senare tid kan ses
tendenser att utställare inte tar upp sina marsvin till BIRR finalen, dels för det blir stressigt, dels för att inte förlänga
våra utställningar tidsmässigt.
Det borde finnas mer effektivare sätt att genomföra uttaget på tex att varje tjänstgörande domare utser sina/sitt
wildcard beroende på andel marsvin att bedöma, tex domare 1 dömer 30 av 100 anmälda = 1 wildcard alternativt att
varje domare får ett wildcard att utse.
Vid ett bifall bör DK få i uppdrag att ta fram en förändring i samverkan med lokalavdelningarna.

Lena Tysk/SMF 14 Vibys

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: större aktiv förändring i regelverket
M10 2022 – Begränsa så att ett marsvin endast kan ställas ut i en officell sektion per utställning

Begränsa så att ett marsvin endast kan ställas ut i en officell sektion per utställning (undantag uppfödargrupp)
(ändring SMF regelverk)
Denna motion innebär att utställaren behöver välja sektion per utställning, tex Ras Sr men inte Pet Class. Vid en
dubbel utställning kan man alltså välja Ras på ena och Pet Class på andra. Ett klippt långhår måste välja mellan klippt
långhår sektionen eller Pet Class.
Motivering: Det finns en hel del marsvin som ställs ut i mer än en sektion per utställning, vilket kan anses som
betungande för individen att bedömas flera gånger per dag. De flesta utställningstillfällen erbjuder också en
dubbelutställning.
Men det är också en renodling till att marsvinet ska ställas ut där den hör hemma. Vi har utveckling i Pet Class där en
stor del är rasdjur som dessutom placerar sig i rassektionen. Syftet med SMF är att främja rasdjur och avel och då
tillför inte en bedömning i Pet Class något. Däremot finns det många marsvin som inte är rasrena eller har fel (större
avvikande eller diskvalificerande) enligt rasbeskrivning som är hänvisade till Pet Class.
Vid förra stämman antogs en begränsning mellan Pet U och Pet class för att säkerställa ungdomars ansvar till
presentation mm. Denna regel kan tas bort.
Lena Tysk/SMF 14 Vibys

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: mindre intäkter för lokalavdelningarna, uppdatering av
regelverket
M11 2022 – Införa likvärdiga poäng för Bis- placeringar oavsett deltagarantal
Motion: Införa likvärdiga poäng för Bis- placeringar oavsett deltagarantal

Sedan några år tillbaka så baseras poängen till Årets marsvin utifrån anmälda marsvin på respektive utställning där
ett marsvin Bis-placerat sig. Det behövs en likvärdig poäng oavsett antal. Lokalavdelningar med mindre
upptagningsområde samt befolkning har ingen chans att göra några större avtryck eller få placeringar på listan för
Årets marsvin utan att åka flertalet långa resor. I nuläget finns det inga möjligheter att flyga med marsvin inom
Sverige. Ex har Polars djur visat genom åren att vi håller en bra kvalitet och kan placera oss även på utställningar
söderut. I nuläget finns det ingen motivering för utställare från andra lokalavdelningar att ens försöka ta sig upp och
ställa i norr, då en placering är för lite “värd”. Jag önskar likvärdiga poäng för en Bis-placering oavsett deltagarantal
för att främja viljan att resa och göra våra mindre utställningar mer värda. Detta gör oss i norr mer
konkurrenskraftiga och kanske vill fler utställare från andra lokalavdelningar komma och blocka oss från att ta
poängen. Allt för att främja och hindra det minskade intresset för marsvin och öka marsvinsintresset i norr.
Likvärdiga poäng fungerade i många, många år tidigare.
Förslag: Införa likvärdiga poäng för en BIS-placering oavsett deltagare. Ex En BIS-1 är lika mycket värd i poäng var
man än vunnit inom smf.
Johanna Groth Maria Wiik Josefine Lampinen Linda Andersson Anna Neykova Evelina Viklund

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: omprogrammering av Katarina

M12 2022 – Ta bort synliga titlar

Motion – Ta bort synliga titlar
Bakgrund
I nuvarande klassindelning på utställningar tävlar champions för sig och multichampions för sig. Denna klassindelning
har självfallet fyllt ett syfte för de som tycker att champions och multichampions ”tog” cert så andra marsvin hade
svårare att få cert.
Vi i RAS styrelse väljer att se problemet ur en annan synvinkel. När klasserna indelas efter att champions och
multichampions går i egna klasser, samt att alla djurs titlar är synliga i utställningskatalogen och på
bedömningssedlarna, så har systemet redan gett dessa djur en klar fördel.
Även om domarkåren ska döma djuren utefter samma poängskala är det i slutänden betydligt svårare för djur som
inte går i championklass eller multichampionklass att bli Bäst i ras (BIR). Självfallet kan man hävda att det beror ju på
att de som går i championklass och multichampionklass är de bästa djuren. Vi menar att så inte alltid är fallet, utan
istället kan ett djur som ännu inte hunnit bli champion vara betydligt bättre utställningsmässigt och rasmässigt, men
trots det går BIR-et oftast till något av djuren i championklass eller multichampionklass, som därmed vinner på grund
av gamla meriter.
RAS styrelse vill att utställningssystemet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att oavsett i vilken klass djuret går i, ska
möjligheten att bli Bäst i ras vara lika. Genom att ta bort titlar i utställningskatalog och på bedömningssedlar, tas
automatiskt championklass och multichampionklass bort, och detta skapar ett rättvisare utställningssystem.
Förslag
RAS styrelses förslag är följande:
Att på utställningar ta bort alla synliga titlar i utställningskatalog och på bedömningssedlar. Då tar man också
automatiskt bort championklass och multichampionklass. Genom att göra detta får man ett rättvisare
utställningssystem som ger alla marsvin oavsett klass en större chans att tävla om att bli Bäst i ras.
RAS styrelse 2022-08-28

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: omprogrammering av Katarina
M13 2022 – Ge Klippta Långhår KLcert
Motion – Ge Klippta Långhår KLcert

Bakgrund
Idag får de djur som tävlar i klassen Klippta Långhår utdelning av så kallat silverkort. När samma djur erövrat 3
silverkort så blir detta Guldklippt och går sedan i denna klass. Att klippta långhår är renrasiga djur kan vi alla slå fast.
Vi i RAS anser att det istället för silverkort borde delas ut cert för att djuren sedan ska kunna erhålla championat på
samma sätt som om de hade haft full päls men då med titeln Klippt Långhårs Champion, KLCh. Bara för att djuret är
klippt är det inte mindre rasrent och bör därför även få en chans att få titeln champion.
Förslag
RAS styrelses förslag är följande:
Att istället för att ge silverkort, ger man ett KLcert vilket kan vara ett vanligt cert-klistermärke på klippt långhårs
bedömningssedel. Efter 3st erövrade KLcert får djuret titeln KLCh och eftersom det tydligt står på bedömningssedeln
att det är ett klippt långhår, kan man inte i efterhand hävda att djuret har en vanlig championtitel.
RAS Styrelse 2022-08-28

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: ändring i regelverket, inköp av nya märken

M14 2022 – Motion – Ungdoms Ras
Motion – Ungdoms Ras

Bakgrund
Idag har vi Ungdoms Petklass att erbjuda våra barn och ungdomar, vilket vi tror är en uppskattad del för våra unga
medlemmar. Att dels få starta sin utställningskarriär, men även för att dom ska känna att dom har en chans att
vinna! Nu vill vi i RAS se att även Ungdoms Ras skall bli officiell klass på våra utställningar. Detta för att tidigt få in
ungdomarna i ras avel men också att de även ska få tävla med rasmarsvin mot jämnåriga.
Förslag
RAS styrelses förslag är följande:
Att Ungdoms Ras skall vara en officiell klass på SMFs utställningar. Funktionen vid utställning blir den samma som i
Ungdoms Petklass. När man sedan passerat 16 år flyttas man över till de ordinarie utställningarna och tävlar som
vuxen medlem. Titlar, avser vi BIR och BIS med U för Ungdom framför.
RAS Styrelse 2022-08-28

DK’s styrelses konsekvensanalys vid bifall: omfattande revidering i regelverket & Katarina, ökade kostnader
för lokalavdelningarna
M15 2022 – Införa EE-standarden parallellt med den svenska standarden
På domarkommitténs årsmöte 2016 beslutades det om färgbedömning för sträv- och långhår. Då stor del av
medlemmarna i sydväst samt samtliga i Polar skulle önska att det fanns fler alternativ samtidigt som vi under åren
förflyttat oss sakta mot en viss acceptans. Våra lokalavdelningar har haft kontakt med sina uppfödare under våren
och ställt frågor till dem och kan därför se detta som ett alternativ att fortsätta införandet.
SMF är medlem i EE, därför är ett införande av EE-standarden naturligt i Sverige. För att inte utesluta de djur som
inte uppfyller kraven för färgbedömning föreslås att införa EE-standarden införs parallellt med den vanliga svenska
standarden. De djur som är korrekt i färg kan ställas på EE-standard, de andra kan fortsätta ställa på utställning för
den svenska standarden. Därmed fortsätter vi arbetet med färgbedömning och färgavel för de uppfödare som nu
kommit en bra bit på vägen, men samtidigt kan behålla de övriga svenska- och utländska utställarna från länder där
man inte avlar på färg. Införandet av färgbedömning i planerad form försvårar annars samarbetet med de andra
nordiska länderna, då de inte avlar dessa raser utifrån färg.
Utställningarna kan växelvis använda de båda standarderna och de ska vara likvärdiga dvs ett cert med svenska
standarden och ett cert med ee standard är värda lika mycket. Ex kan man vinna ett cert under svensk standard och
två under ee, med rätt ålder så är man då champion. Det innebär inte heller att EE” finalregler” (som är byggda för
europamästerskap) ska införas utan SMF officiella regelverk om BIS finaler och klassindelning ska fortfarande gälla.
Nuvarande SMF regelverk behöver arbetas om och inkludera EE standarden tex certgräns.
Nuvarande införande har ekonomiska konsekvenser. Andelen utställare kommer att minska inklusive andelen
utländska utställare. Det innebär troligen att anmälningsavgiften kommer att behöva höjas då kostnader för reser
och lokaler fortsätter öka.
För särskilt Polar är införandet i sin nuvarande form troligen slutet för lokalavdelningen. De är beroende av de
utländska utställarna som inte färgavlar. Polars upptagningsområde även om man inkluderar finska delen har färre
invånare och vi kan omöjligt ha samma antal utställare. Efter provbedömning som Johanna Groth genomfört
diskvalificeras hälften av djuren som bedömts. Dessutom dras Polar med höga resekostnader för domare och utan
tillräckligt med anmälningsavgifter kan vi inte fortsätta arrangera utställningar. Ekonomiskt är ett färginförande, i
planerat variant, slutet för polars verksamhet.
Flera domare inom Europa är utbildade på EE standarden och flera länder använder sig av EE standarden som enda
eller i kombination med sin egen standard, ett beprövat sätt.
Nuvarande införande kommer kräva en del utbildning av både egna och av övriga nordiska länders domare.

Därför föreslår vi:
att vi skall Införa EE-standarden parallellt med den svenska standarden
Polars medlemmar:
Andersson Linda
Groth Johanna
Henriksson Maria
Lampinen Josefine
Neykova Anna
Viklund Evelina
Wiik Maria
Sydvästs medlemmar:
Andersson Felicia
Aspenstrand Nilsson Ann-Marie
Dahlgren Mona
Dittgen Jenny
Hamrin Anja
Harderup Emma
Harderup Eva
Johansson Ann-Charlott
Landegren Emma
Lundahl Linda
Lundberg Kristina
Löfkvist Cissi
Nilsson Veronika
Nordstedt Johanna
Olsson, Suzy
Oskarsson Camilla
Persson Alexandra
Rosengren Marie
Siversson Lena
Sjöstrand Victoria
Skansen Jenny
Sonesson Ewa
Svensson Marie
Tysk Lena
Wigenborg Maria
Åkesson Glenn

DK’s styrelse konsekvensanalys vid bifall: omfattande förändring av regelverket & Katarina, ut/fortbildning
samt kategorisering av domare.

