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Här framgår vilka uppdateringar som genomförts av regelverket.  
(När, vad och vem som tagit beslutet)  
DK=domarkommittén, Riks= Smf riksstyrelse, stämman = Smf årliga stämma, NM meeting= 
årliga mötet mellan de nordiska länderna. 
 

 
2006-01-01 DK Övergångsbestämmelser för Cert/CK till 

dispensgodkända raser, färger o teckningar, inga 
championatstitlar för djur som tilldelats cert före 
2006-01-01 medges.    

2006-09-30 DK  
 Kastrater får ställas ut  
 Registreringsundantag för marsvin i utländsk 

ägo    och/eller då de är registrerade i annat 
nordiskt land, vid deltagande i officiella klasser 

 Finalberättigade marsvin ska finnas tillgängliga 
på domarbordet vid BIS finaler. Otillgängliga 
placeras ej. Ägaren/utställaren kan själv 
besluta att finaldjuret inte ska tas upp. 

 Championatsregel, tre cert för tre olika 
domare, Champion förkortas Sch/SCH 

2007-12-01 Riks Krav kring återbetalning  
2008-01-02 DK regler gällande PoY, fem bästa 

poängssamlade resultaten räknas 
2008-03-15 DK Bästa Pet/jr på SM får kalla sig PC Svensk 

Mästare och årtal 
2009-03-01 Riks Djur utan uppfödarnamn får endast 

registreras om namnet är enkelnamn (ett ord 
utan bindestreck) 



   
 

2009-11-08 DK Marsvinets ålder räknas per den dagen då 
den första officiella sektionen på utställningen 
börjar bedömas. 

 DK SM titlar kan endast tilldelas marsvin som ägs 
av person boende i Sverige (särskilda regler för 
SM) 

2010-04-10 Stämman Endast de nakenraser som har 
dokumenterat fullgott immunförsvar får 
registreras och ställas ut på officiella 
utställningar. 

2010-07-11 DK Undantag för certbegränsning vid NM i 
Sverige  

2010-10-31 DK  
 Förändring i andel certifikat/CK inom 

klasserna beroende på antal 
 Ny klassindelning i guide under och över 5 

månader 
 Förändring så domaren endast behöver 

placera de fem främsta i en klass och 
därefter ge övriga sjätte plats. 

 Bästa klippta Långhår 1 på SM får kalla sig 
Svensk Klippt långhårs mästare och årtal 

2011-01-01 Riks  
 Officiell utställning ska utannonseras på 

SMF hemsida. Annonsen ska skickas till Dks 
ansvarige 10 v innan och därefter ligga ute 
på hemsidan senast 8 veckor innan.  

 Regler då BIS domare fått förhinder innan 
sista anmälningsdag. 

 Regler kring ändring av dag för officiell 
utställning. 

2011-10-22 DK Godkänd SMF domare får inte vara 
domarsekreterare för de raser eller klasser där 
hen är godkänd domare. Undantag vid utländska 
domare. 



   
 

 
2012-04-14 Stämman Vid försenad inbetalning från 

arrangören tillkommer straffavgift, beslutad av 
SMF årliga stämma. 

2014-01-01 DK  
 Förändring i tilldelning av silverkort 
 Förändring i antal som ska placeras i guide, 

ostandardiserade, uppfödargrupper, pet 
class och klippt långhårs sektionernas 
finaler. 

 Stämman Marsvin av rasen satin eller 
kombinationsras med satin kan inte 
registreras och får inte ställas ut i de 
officiella klasserna (undantag Pet Class /PC 
ungdom) 

 Bästa Pet ungdom/jr på SM får kalla sig PC 
Ungdom Svensk Mästare och årtal 

 Lunkarya får endast registreras om de tre 
senaste leden är fria från recessiva lockiga 
raser 

 Införande av multichampion MSCH, Msch, 
tre cert samt ytterligare två BIS 
finalplaceringar 

 Införande av Guld Pet titel, GP samt Guld 
Pet ungdom, GPU (tre silverkort för tre olika 
domare) 

 Införande av Multi GP samt Multi GPU 
(ytterligare tre silver kort, varav ett vid 
åldern minst 8 månader samt ytterligare två 
placeringar i PC finalen. 

 Införande av Guldklippt, GK (tre silverkort) 
samt Multi Guldklippt, MGK (ytterligare tre 
silverkort, varav ett över 8 månader samt 
ytterligare två placeringar i sektionsfinal) 



   
 

 Förändring av poängsystem till Årets PC/PC 
ungdom, gäller både sr/jr 

 DK Införande årets PC U, räknas på de fem 
mest poängsamlade resultaten under året, 
PUoY (och årtal) 

Riks SM titlar registreras in av registratorn efter 
redovisad resultatlista. 
 

2015-01-01 DK  
 Särskilda bestämmelser om SM och NM 
 Förändringar om gruppindelning av korthår, 

långhår, strävhår 
 Införande av sch och multisch klasser 
 Förändringar i uttag av 

BIR/BIRJr/BIRR/BIRRJr till finaler 
 Förändringar av certfikat, till BIR/BIRJr, 

BIRR/BIRRJr samt klassvinnare vid 89 p o 
högre. 

 Ny klassindelning i Klippta Långhårs 
sektionen inkl guldklippt och 
multiguldklippt 

 Regelverk för SM angående tidpunkt för 
SM, lokalavdelningskampen (rasdjur samt 
PC) minst ett från jr sektionerna, 
Uppfödarkampen (ras, guide eller ost), max 
tre djur varav max kan ägas av annan. 

 Nytt poängsystem för årets utmärkelser, 
SM och NM (i Sverige) ger 60% mer poäng 

2015-09-06 NM meeting  
 Annat nordiskt lands champion kan tilldelas 

championtitel genom att erövra ett cert 
(oavsett ålder eller svensk/utländsk 
domare), krav på att årligen utbyta 
information. 



   
 

 Godkända uppfödarnamn är skyddade i 
samtliga nordiska klubbar 

 Införande av Nordisk champion (cert i tre av 
fyra länder) 

  
2015-10-24 DK  

 Sektionerna Jr och Sr håller separerade BIS 
finaler 

 Förändring av GP, endast ett silverkort i jr 
sektionen får tillgodoräknas. 

2015-11-15 DK  
 Krav på att bedömningskorten ska stämplas så 

att det framgår BIS placering. 
 SMF enhetliga stämplar för placering i finaler 

införs 
2016-11-05 DK  

 Införande av wildcard som regelverk inkl 
delfinal för BIRR/BIRRJr  

 Årets titel ändras från BIR till BOB (och årtal) 
 
2019-11-09 DK 

 Införande av Pet Class junior Pet Class/Pet 
ClassJr Ungdom sektioner  

 Ny klassindelning I PC/PCJr PC/PCJr ungdom 
angående guldpet och multiguldpet klasser 

 Förändringar i PC/PCJr finaler angående 
klasstvåor och silverkort. 

 Krav beträffande Pet Class domare, svenska 
och utländska.  

 Förändringar angående officiella klasser 
 Poängberäkning till Årets Pet grundar sig på 

marsvinets fem bästa resultat under 
kalenderåret 
 



   
 

2020-09-13 Riks dispensregler beträffande uppfödarnamns 
godkännande under covid 19. Särskild avtalad tid 
med domare, allround alternativt specialdomare, 
bokas genom registratorn (gäller tom 201031) 

 
2020-10-11 DK Halvpoäng införs i SMF poängsystem. 
 
2021-04-22 Riks Införande av att alla marsvin kan registreras, 

även icke rasrena. 
2021-10-17 DK Ändring om rekommenderat försäljningspris 

inom SMF:s verksamhet. (gäller från 220101) 
 DK Ändring om att slutgiltig bedömning per 

domare ska senast skickas ut med bekräftelsen. 
 DK Införande av vidimering av certifikat. 
 DK Flera domare kan döma BIS gemensamt. 
 DK Regel att domare inte i vissa fall kan skriva åt 

varandra tas bort. 
 
2021-11-23 Riks dispensreglerna beträffande uppfödarnamns 

godkännande under covid beslutas bli 
permanenta regler. 

 
2021-12-15 Riks kommunikationsplanen inarbetas i 

regelverket beträffande krav vid utställningar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 


