
Campbells dværghamster 
2.1. Foderstand, kropsform og størrelse 
Hamsteren skal være kraftigt bygget uden at vise tegn på fedme, og forholdet mellem krop 
og størrelse bør være harmonisk. Kroppen skal være fast og muskulaturen bør kunne 
mærkes ved håndtering. 
 
Hofter og skuldre skal fremstå harmonisk og ved hunner være lige brede. Hannernes skuldre 
må være en anelse bredere end hunnernes. Taljen bør gå i en lige linie fra skulder til hofte. 
 
Typiske fejl: 

- Tydelig talje 
- Manglende muskulatur 
- Løst skind 
- Over- eller undervægtig 

2.2. Hoved 
Hovedet skal være kort og kraftigt, og være placeret på kroppen uden synlig hals. Der bør 
være en harmonisk overgang mellem kindben, næse og pande. Kindbenene bør være brede 
og give hovedet et bredt indtryk. Der bør være en flydende overgang mellem kindben og 
næse. 
 
 
Typiske fejl: 

- Langt hoved 
- Smalt hoved 
- Markeret snude 
- Lang pande 

 

2.3. Øjne, ører og hale 
Øjnene skal være runde og placeret midt i hovedet, med lige langt til ører og næse. 
Ørerne skal være runde, små og være passende i forhold til øvrige propositioner. De skal 
fremstå intakte og uden folder. Halen skal være kort og uden skader. 
 
Typiske fejl: 

- Udstående øjne 
- Store ører 
- Hak/hul i øret 
- Knækket hale 

 



2.4. Farve 
Farven er opdelt i 3 kategorier, og hamsteren bedømmes ud fra retningslinjerne på den 
gældende farves kategori. De enkelte farver skal altid følge den gældende standard.  
 
Kategori 1: Agouti baserede 
Dækker over: agouti, argente, opal, sandy og beige. 
 
Farver tilhørende kategorien har tegning uden yderligere genetisk modifikation. Tegningerne 
er yderligere beskrevet under 2.5. Tegning, og bedømmes som et særskilt punkt. 
 
Hårstrået er tredelt, bestående af bundfarve, grundfarve og tipning. Bundfarven er farven 
nederst på hårstrået, tættest på hårbunden. Grundfarven er farven i midten af hårstrået. 
Tipning er farven yderst på hårstrået. Tredelingen bør tydeligt kunne ses i hårstråene. 
 
Kategori 2: Nonagouti baserede 
Dækker over: sort, chokolade, blå, dove og dark beige. 
 
Farver tilhørende kategorien er helfarvede, og hårstrået er gennemfarvet af grundfarven. 
Rygstribe skal forekomme, og tydeligt kunne ses. 
 
Kategori 3: Øvrige 
Dækker over: albino, sortøjet hvid og rødøjet hvid. 
 
Farver tilhørende kategorien er helfarvede, og hårstrået er gennemfarvet af grundfarven. 
Brystbånd, mavepletter og hvide poter kan forekomme, men er ikke ønskeligt. 
 
Typiske fejl for alle kategorier: 

- Svag farve 
- Ujævn farve 

2.5. Tegning 
Tegning bedømmes når det er tilstede på hamsteren, og udgår ved helfarvede varianter 
uden øvrige tegninger, hvor farve dermed vægter dobbelt. Alle tegninger bør være tydeligt 
afgrænsede. De enkelte tegninger skal altid følge den gældende standard. 
 
Ved vildttegnede farver (kategori 1) bedømmes hamsteren ud fra dens naturlige tegninger. 
Tegningen bør bestå af sidemarkering og rygstribe. 
 
Rygstriben bør starte fra panden, og gå hele vejen ned mod halen, uden at være brudt eller 
ujævn. Sidemarkeringen bør gå fra hoved, lige under kindben, og fortsætte ned til halen, og 
bør tydelig afgrænse hamsterens over- og underside med 3 buer. 
 
Ved nonagouti baserede farver (kategori 2) bør der forekomme en tydelig rygstribe. 



 
Typiske fejl: 

- Svag rygstribe 
- Ujævn rygstribe 

 

2.6. Pels 
Pelsen skal være tæt og hamsteren skal have en jævn længde over hele kroppen. Der tages 
hensyn til evt. tremmebidning. Pelsen skal følge den gældende standard. 
 
Typiske fejl: 

- Ujævn længde 
- Tynd pels 

 

2.7. Temperament 
Hamsteren skal være livlig, tam og frisk. Den skal være håndterbar og accepterer 
dommerens berøring under bedømmelsen. Der tages hensyn til at hamsteren kan være 
påvirket af situationen. 
 
Typiske fejl: 

- Meget stresset 
- Dårlig temperament 

 

  



3. Standard 

3.1. Farver 

3.1.1. Agouti baserede 
Agouti (Aa/AA) 
Bundfarve Mørk blågrå 
Grundfarve Orangebrun 
Tipning Sortbrun 
Mavefarve Hvid 
Rygstribe Sort 
Sidemarkering Orange 
Øjne  Sorte 
Ører Sorte 
 
Argente (Aa/AA pp) 
Bundfarve Blågrå 
Grundfarve Orangegul 
Tipning Gråbrun 
Mavefarve Hvid 
Rygstribe Gråbrun 
Sidemarkering Orange 
Øjne  Røde 
Ører Hudfarvede 
 
Opal (Aa/AA dd) 
Bundfarve Kraftig blågrå 
Grundfarve Blågrå 
Tipning Mørk grå 
Mavefarve Hvid 
Rygstribe Mørk grå 
Sidemarkering Orange 
Øjne  Sorte 
Ører Grå 
 
Sandy (Aa/AA bb) 
Bundfarve Blågrå 
Grundfarve Orangebrun 
Tipning Mørkebrun 
Mavefarve Hvid 
Rygstribe Mørkebrun 
Sidemarkering Orange 
Øjne  Brune, ser sorte ud. 
Ører Brune 



 
Beige (Aa/AA bb pp) 
Bundfarve Lysgul 
Grundfarve Lys orangegul 
Tipning Orange 
Mavefarve Hvid 
Rygstribe Orange 
Sidemarkering Orange 
Øjne  Røde 
Ører Hudfarvede 
 

 3.1.2. Nonagouti baserede 
Sort (aa) 
Grundfarve Sort 
Rygstribe Sort  
Øjne Sorte 
Ører Grå 
 
Blå (aa dd) 
Grundfarve Mørk blågrå 
Rygstribe Mørk grå  
Øjne Sorte 
Ører Grå 
 
Chokolade (aa bb) 
Grundfarve Mørk brun 
Rygstribe Mørk gråbrun 
Øjne Brune, ser sorte ud. 
Ører Brune 
 
Dove (aa pp) 
Grundfarve Kraftig grålilla 
Rygstribe Mørk grå  
Øjne Røde 
Ører Hudfarvede 
 
Dark beige (aa bb pp) 
Grundfarve Mørk orangegul 
Rygstribe Orangebrun 
Øjne Røde 
Ører Hudfarvede 
 

3.1.3. Øvrige 
Albino (cc) 



Grundfarve Hvid 
Øjne Røde 
Ører Hudfarvede 
 
Sortøjet hvid (SiSi) 
Grundfarve Hvid 
Øjne Sorte 
Ører Hudfarvede 
 
Rødøjet hvid (SiSi pp) 
Grundfarve Hvid 
Øjne Røde 
Ører Hudfarvede 
 

3.2. Tegninger 
Mottled (Mimi) 
Indtryk Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med mindre 

hvide pletter, jævnt fordelt over hele kroppen. Pletterne skal 
være tydeligt afgrænset. 
 
Maven skal være hvid. 

Tegning Hvid 
Farve Ifølge farvestandard. 
Øjne Ruby, kan se sorte ud. 
Ører Manglende farve tilladt. 
 
Collared (Mimi) 
Indtryk Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med hvid 

krave startende fra hovedet, og ned til skuldrene. Kraven skal 
være tydeligt afgrænset. 
 
Maven skal være hvid. 

Tegning Hvid 
Farve Ifølge farvestandard. 
Øjne Ruby, kan se sorte ud. 
Ører Manglende farve tilladt. 
 
Platin (Sisi) 
Indtryk Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med kraftigt 

hvidt slør henover oversiden. Med tiden vil hamsteren synes 
lysere. 
 
Maven skal være ifølge farvestandard. 

Tegning Hvid 
Farve Ifølge farvestandard, men blegnet grundfarve. 
Øjne Ifølge farvestandard. 



Ører Manglende farve tilladt. 
 

3.3. Pels 
Korthåret (++) 
 
Farve Ifølge farvestandard. 
Pels Meget kort og tæt pels, som falder tilbage, når man stryger mod 

hårretningen. Pelsen skal have en jævn længde. 
 
Satin (sasa) 
Farve Ifølge farvestandard, men formørkner en smule. 
Pels Giver en glansfuld pels, uden at virke fedtet, der skal være lige 

fordelt over hele kroppen. 
 


