Børne- & kæledyr
1. Beskrivelse af børne- og kæledyr
Det primære fokus når der bedømmes børne- og kæledyr er, at hamsteren har et godt temperament,
er sund og rask samt har et godt helbred. Der skal tages højde for at en udstilling kan virke
stressende på enkelte hamstere, og dommeren skal derfor skelne mellem et mindre godt temperament eller om hamsteren blot er påvirket af situationen.
Dommeren må ikke tage de gældende standarder (for standarddyr) i betragtning for børne- &
kæledyr, medmindre udstilleren har udbedt om en udvidet bedømmelse.
Alder og køn tages altid i betragtning under bedømmelsen.
Hamsteren forventes altid at fremstå hel og uden skavanker.

1.1. Udvidet bedømmelse
Udstillere af børne- og kæledyr kan bede om en udvidet bedømmelse.
En udvidet bedømmelse dækker over en børne- eller kæledyrsbedømmelse, men hvor der også
kommenteres på de punkter, der går under de gældende standarder for standarddyr. Dette bruges
typisk hvor en hamster fx ikke har en standardiseret farve (fx blå) men hvor udstillere alligevel
ønsker en bedømmelse af type, pels osv., da dette ofte kan være gavligt for det videre avlsarbejde.
Den udvidede bedømmelse påvirker ikke hamsterens bedømmelse i børne- eller kæledyrsklassen,
og der gives heller ikke point. Der kommenteres udelukkende på de standardmæssige egenskaber.
Der kan opstå situationer hvor en udvidet bedømmelse ikke er muligt, fx pga tidspres, men en
dommer skal til enhver tid forsøge at leve op til ønsket om en udvidet bedømmelse, da dette kan
være et vigtigt redskab for udstillerens fremtidige avlsarbejde.

1.2. Helbreds- og avlsmæssig kvalitet
Hvis en dommer under en børne- eller kæledyrsbedømmelse (udvidet bedømmelse eller ej)
bemærker ting som kan have betydning for hamsterens helbreds- eller avlsmæssige kvalitet, skal
dette skrives under dommerbemærkning eller under et andet relevant punkt på bedømmelseskortet.
Bemærker dommeren noget kan dette trække ned på hamsterens bedømmelse, hvis dommeren
skønner at dette kan påvirke dens helbreds- eller avlsmæssige kvalitet.

1 af 4

Seneste ændring: 22. oktober 2015

2. Retningslinier for børne- og kæledyr
Børne- og kæledyr bedømmes ud fra 5 punkter: foderstand, øjne, ører, pels og temperament.
Igennem alle punkter skal der fokuseres på sundhed og helbred, og der lægges vægt på at der er tale
om en sund og rask hamster, med et veltilpas og godt temperament.
Der gives ikke point for hvert enkelt punkt, men i stedet kommenteres punkterne og til sidst gives
der en bedømmelse af helhedsindtrykket.
Helhedsindtrykket bedømmes ud fra følgende:
•
•
•

Fortrinlig – En hamster med perfekt temperament og helbred.
God – En hamster med godt temperament og uden store helbredsproblemer.
Tilstrækkelig – En hamster med nogle temperament eller helbredsproblemer.

Alder og køn tages i betragtning under bedømmelsen.

2.1. Foderstand
Hamsteren skal være i god stand, uden at være fed.
Kroppen skal være muskuløs og hamsteren skal være i god form.
Typiske fejl:
• Overvægtig
• Undervægtig
• Manglende muskulatur

2.2. Øjne
Hamsteren skal have runde, klare øjne.
Øjnene skal være rene og fri for hår.
Typiske fejl:
• Matte el. dvaske
• Meget udstående

2.3. Ører
Hamsteren skal have intakte ører, uden folder.
Ørerne skal være uden huller eller hakker.
Typiske fejl:
• Hak/hul i øret
• Skæl
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2.4. Pels
Hamsteren skal have en sund og blød pels, over hele kroppen.
Pelsen skal være fri for skæl, og være klar i farven.
Typiske fejl:
• Meget tynd pels
• Skæl
• Meget mat

2.5. Temperament
Hamsteren skal være medgørlig og acceptere al håndtering under bedømmelsen.
Typiske fejl:
• Bider/sky
• Stresset
• Svært urolig

2.6. Helhedsindtrykket
Helhedsindtrykket af hamsteren skal være en sund og rask hamster, uden betydelige fejl eller
mangler, som kan påvirke dens helbred og livskvalitet. Hamsteren skal fremstå hel og uden
skavanker.
Typiske fejl:
• Sår
• Skader
• Knuder

3. Præmiering
Alle hamstere der opnår en fortrinlig eller god bedømmelse i helhedsindtrykket, vil blive præmieret
med en ærespræmie i børne- eller kæledyrsklassen, uanset hamsterens standardmæssige kvaliteter.
Ved en opnået fortrinlig bedømmelse udløses der desuden et certifikat, og ved opnåelse af 3
certikater i samme klasse, vil hamsteren blive berettiget til titlen som hhv. børnedyrs champion
(BCH) og kæledyrs champion (KCH).
Der vil blive udvalgt Best In Show og dommerfavoritter blandt hamstere i klassen.

3.1. Best In Show
Når alle dommere i den enkelte klasse er færdige med deres bedømmelser, norminerer de hver især
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deres kandidater til Best In Show, blandt de dyr de selv har bedømt, som har opnået en fortrinlig
bedømmelse. Dette vil typisk være de hamstere som lige har dét ekstra, i forhold til resten. I samråd
skal samtlige dommer i klassen vurderer alle de nominerede og sammen udpege hvilken hamster
der er den bedste i klassen, og denne bliver så Best In Show.
Hvis der er under 5 tilmeldte dyr i en klasse, så kan dommerne vælge at udpege en Best In Show på
tværs af de to klasser.

4. Udstilling af børne- og kæledyr
Alle hamstere, der ikke er hybrider, og som er fyldt 2 måneder, og ikke fyldt 2 år, kan udstilles i
børne- eller kæledyrsklasserne, uanset farver, aftegn, pelstyper m.m.
Børnedyrsklassen er åben for alle børn under 16 år, mens kæledyrsklassen er åben for alle.
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