
Standard - Guldhamster

1. Beskrivelse af standard for guldhamster

Det primære fokus under bedømmelsen er hvor vidt hamsteren opfylder de definerede standarder, til
typen og de enkelte varianter. Dette kan være et vigtigt redskab i udstillers fremtidige avlsarbejde, 
med at lave sunde og raske hamstere, der lever op til forventningerne til farve, tegning, pels og type.

Der vil altid blive bedømt ud fra de gældende standarder, og kun varianter der allerede er defineret 
kan blive bedømt i klassen. For øvrige varianter henvises der til den ustandardiserede klasse. 

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.

Alder og køn tages altid i betragtning under bedømmelsen.
Hamsteren forventes altid at fremstå hel og uden skavanker. 

2. Retningslinier for bedømmelsen

I standard bedømmes der ud fra 7 punkter: krop, hoved, øjne/ører, farve, tegning og pels. 
Igennem alle punkter er fokuset på hamsterens opfyldelse af de definerede standarder, men det er en
forudsætning at hamsteren er sund og rask, med et godt helbred. 

Hvert enkelt punkt kommenteres og pointgives, og der præmieres ud fra den samlede pointgivning.

Alder og køn tages i betragtning under bedømmelsen.

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 tydeligt kunne mærkes 
ved håndtering.

Hofter og skuldre skal fremstå harmonisk og ved hanner være lige brede. Hunnernes hofter må være
en anelse bredere end hannernes. Taljen bør gå i en lige linie fra skulder til hofte.

Typiske fejl:
• Tydelig talje
• Manglende muskulatur
• Løst skind
• Over- eller undervægtig
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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:
• Ud- eller indstående øjne
• Ovale øjne
• Store ører
• Hak/hul i øret
• Knækket hale

2.4. Farve

Farverne er opdelt i fire kategorier, og hamsteren bedømmes ud fra retningslinierne gældende for 
dens farves kategori. De enkelte farver skal altid følge den gældende standard.

Kategori 1: Agouti baserede
Dækker over: gylden, rust, dark grey, cinnamon, sølvgrå, brunøret sølvgrå og rødøjet sølvgrå.

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 og dove.

Farver tilhørende kategorien er helfarvede, og hårstrået er gennemfarvet af grundfarven. Brystbånd, 
mavepletter og hvide poter kan forekomme, men er ikke ønskeligt.

Kategori 3: Creme baserede
Dækker over: creme, brunøret creme, rødøjet creme, offwhite, rødøjet offwhite, zobel, brunøret 
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zobel, sølvzobel, mink, brunøret mink og sølvmink.

Farver tilhørende kategorien er helfarvede, og hårstrået kan enten være gennemfarvet af 
grundfarven eller være todelt med bund- og grundfarven. Brystbånd, mavepletter og hvide poter kan
forekomme, men er ikke ønskeligt.

Kategori 4: Øvrige
Dækker over: gul, brunøret gul, sortgul, mørkøret hvid, brunøret hvid og rødøjet hvid.

Farver tilhørende kategorien kan både helfarvede og have tegning, uden yderligere genetisk 
modifikation. Tegningerne er yderligere beskrevet under 2.5. Tegning, og bedømmes som et særskilt
punkt.

Typiske fejl for alle kategorier: 
• Svag farve 
• Ujævn farve 
• Hvide pletter på maven 

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 agouti baserede farver (kategori 1) bedømmes hamsteren ud fra dens naturlige tegninger. 
Tegningen bør bestå af hætte, kindtegninger og halvmåner samt brystbånd. 

Hætten bør være trekantsformet, og sidde øverst på hovedet, startende fra mellem ørene. 
Kindtegninger bør være en tydeligt farvet markering, på siden af hovedet, som grænser ned til 
halvmånerne, som er de lyse markeringer, der går fra bunden af halsen og ender halvvejs oppe mod 
nakken. Kindtegninger og halvmåner bør ikke være adskilt af øvrig farve. Brystbåndet skal være 
veldefineret og med så snæver en åbning som muligt.

Enkelte øvrige farver (kategori 4) kan ligeledes have dele af dens naturlige tegning.

Typiske fejl: 
• Ujævn tegning
• Utydelig afgrænsning

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 
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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

3. Standard

3.1. Farver

3.1.1. Kategori 1 – Agouti
GYLDEN (AA/Aa)

BUNDFARVE: Mørk blågrå
GRUNDFARVE: Dyb gulbrun-rødbrun

TIPNING: Sort
KINDTEGNING: Sort

HÆTTE: Sort
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte

RUST (bb)

BUNDFARVE: Mørk gråbrun
GRUNDFARVE: Dyb orangebrun

TIPNING: Mørkebrun
KINDTEGNING: Mørkebrun

HÆTTE: Mørkebrun
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Brune

DARK GREY (dgdg)

BUNDFARVE: Mørk blågrå
GRUNDFARVE: Mørkegrå

TIPNING: Sort
KINDTEGNING: Sort

HÆTTE: Sort
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte

CINNAMON (pp)

BUNDFARVE: Blågrå
GRUNDFARVE: Kraftig orange

TIPNING: Gråbrun
KINDTEGNING: Gråbrun

HÆTTE: Gråbrun
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HALVMÅNER: Naturhvid
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse gråbrune

SØLVGRÅ (Sgsg/SgSg)

BUNDFARVE: Mørk blågrå
GRUNDFARVE: Sølvgrå

TIPNING: Sort
KINDTEGNING: Sort

HÆTTE: Sort
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Sorte
ØRER: Mørkegrå

BRUNØRET SØLVGRÅ (bb Sgsg/SgSg)

BUNDFARVE: Svag grå
GRUNDFARVE: Beige

TIPNING: Brun
KINDTEGNING: Brun

HÆTTE: Brun
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Gråbrune

RØDØJET SØLVGRÅ (pp Sgsg/SgSg)

BUNDFARVE: Lys grå
GRUNDFARVE: Hvid

TIPNING: Svagt brun
KINDTEGNING: Svagt brun

HÆTTE: Svagt brun
HALVMÅNER: Naturhvid

ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Svagt lysegrå

3.1.2. Kategori 2 – Nonagouti
SORT (aa)

GRUNDFARVE: Sort
ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte

CHOKOLADE (aa bb)

GRUNDFARVE: Kraftig mørkebrun
ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Brune

DOVE (aa pp)

GRUNDFARVE: Kraftig grålilla
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse gråbrune
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3.1.3. Kategori 3 – Creme
CREME (ee)

GRUNDFARVE: Dyb creme
ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte

BRUNØRET CREME (bb ee)

GRUNDFARVE: Dyb creme, hen mod abrikos
ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Brune

RØDØJET CREME (ee pp)

GRUNDFARVE: Lys creme
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse gråbrune

OFFWHITE (ee Sgsg/SgSg)

GRUNDFARVE: Hvid
ØJNE: Sorte
ØRER: Mørkegrå

RØDØJET OFFWHITE (ee pp Sgsg/SgSg)

GRUNDFARVE: Hvid
ØJNE: Røde
ØRER: Lyse gråbrune

ZOBEL (ee Uu/UU)

BUNDFARVE: Creme
GRUNDFARVE: Mørk brunsort

ØJENRINGE: Creme
ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte

BRUNØRET ZOBEL (bb ee Uu/UU)

BUNDFARVE: Creme, hen mod abrikos
GRUNDFARVE: Mellembrun

ØJENRINGE: Creme
ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Brune

SØLVZOBEL (ee Sgsg/SgSg Uu/UU)

BUNDFARVE: Hvid
GRUNDFARVE: Brunsort

ØJENRINGE: Hvide
ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte
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MINK (ee pp Uu/UU)

BUNDFARVE: Creme
GRUNDFARVE: Gråbrun, svag rødlig

ØJENRINGE: Creme
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse gråbrune

BRUNØRET MINK (KOBBER) (bb ee pp Uu/UU)

BUNDFARVE: Creme hen mod abrikos
GRUNDFARVE: Kobber

ØJENRINGE: Creme
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse brune

SØLVMINK (ee pp Sgsg/SgSg Uu/UU)

BUNDFARVE: Hvid
GRUNDFARVE: Lys gråbeige

ØJENRINGE: Hvid
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse grå

3.1.4. Kategori 4 – Øvrige
GUL (ToTo/ToY)

BUNDFARVE: Lys gullig
GRUNDFARVE: Mørk gul

TIPNING: Sort
KINDTEGNING: Sort, men ikke gennemfarvet

HÆTTE: Sort, men ikke gennemfarvet
HALVMÅNER: Naturhvid, med gulligt skær

ØJNE: Sorte
ØRER: Mørkegrå

BRUNØRET GUL (bb ToTo/ToY)

BUNDFARVE: Lys gullig
GRUNDFARVE: Mættet orange

TIPNING: Brun
KINDTEGNING: Brun, men ikke gennemfarvet

HÆTTE: Brun, men ikke gennemfarvet
HALVMÅNER: Naturhvid, med gulligt skær

ØJNE: Brune, ser sorte ud
ØRER: Brune

SORTGUL (aa ToTo/ToY)

BUNDFARVE: Lys gul
GRUNDFARVE: Gul

TIPNING: Sort
KINDTEGNING: Sort, men ikke gennemfarvet

HÆTTE: Sort, men ikke gennemfarvet
HALVMÅNER: Sort, men ikke gennemfarvet

ØJNE: Sorte
ØRER: Sorte
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MØRKØRET HVID (cdcd)

GRUNDFARVE: Hvid
ØJNE: Røde
ØRER: Sorte

BRUNØRET HVID (bb cdcd)

GRUNDFARVE: Hvid
ØJNE: Røde
ØRER: Brune

RØDØJET HVID (cdcd pp)

GRUNDFARVE: Hvid
ØJNE: Røde, mørkner med alderen
ØRER: Lyse brungrå

3.2. Tegninger

HVIDBÅNDET (Baba/BaBa)

 INDTRYK: Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med et hvidt bånd rundt om kroppen. Båndet 
skal være placeret midt på kroppen, og må ikke være skævt eller brudt. Båndet skal være klart 
afgrænset, og fylde ca. ⅓ del af kroppen.

Maven skal være hvid.
TEGNING: Hvid

FARVE: Ifølge farvestandard
ØJNE: Rødligt skær tilladt.
ØRER: Manglende farve tilladt.

DOMINANT SPOT (Dsds)

 INDTRYK: Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med hvid pletter jævnt over hele kroppen. 
Pletterne skal være tydeligt afgrænset, og stjerne eller blis i hovedet.

Maven skal være hvid.
TEGNING: Hvid

FARVE: Ifølge farvestandard
ØJNE: Rødligt skær tilladt.
ØRER: Manglende farve tilladt.

SKIMMEL (Whwh)

 INDTRYK: Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med et hvidt slør begyndende ved skuldrene, der
bliver tydeligere hen over bagdelen.

Maven skal være hvid. 
TEGNING: Hvid

FARVE: Ifølge farvestandard
ØJNE: Rødligt skær tilladt.
ØRER: Manglende farve tilladt.
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TORTIE (Toto)

 INDTRYK: Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med jævnt fordelte gule pletter over hele 
kroppen. De gule pletter skal være tydeligt afgrænset, og farven skal være tydelig gennem hele 
hårstrået. Farven må være svagt afbleget, alt efter grundfarven.

TEGNING: Varm gul
FARVE: Ifølge farvestandard

ØJNE: Ifølge farvestandard
ØRER: Ifølge farvestandard

UMBROUS (Uu/UU)

INDTRYK: Umbrouse kan kombineres med en del farver, og kommer til udtryk på forskellige måder. Ved 
agoutibaserede farver formørkes farven, især ved halvmåner og mave, som bliver grålig. Hos 
cremebaserede farver bliver hårstrået todelt og den yderste del af hårstrået formørkes. Ved 
nonagouti farver kan halvmånerne ofte svagt ses.

FARVE: Generel formørkning
ØJNE: Ifølge farvestandard
ØRER: Ifølge farvestandard

RECESSIVE DAPPLED (rdrd)

INDTRYK: Tegningen skal give indtryk af en farvet hamster, med en bred, hvid blis i hovedet, der starter ved 
næsten og løber op til nakken. og ender ud i et hvidt bånd, der stopper ved bagdelen.

Bagdelen skal have en jævn fordeling af hvide og farvede hårstrå. Maven skal være hvid.
TEGNING: Hvid

FARVE: Ifølge farvestandard
ØJNE: Rødligt skær tilladt.
ØRER: Manglende farve er tilladt.

3.3. Pelstyper

KORTHÅRET (LL/Ll)

FARVE: Ifølge farvestandard
PELS: Meget kort og tæt pels, som falder tilbage, når man stryger mod hårretningen. Pelsen skal have en 

jævn længde.

LANGHÅRET (ll)

FARVE: Ifølge farvestandard, men svag afblegning tilladt.
PELS: Lang, tæt pels, der har en jævn længde over hele kroppen, med undtagelse af hovedet, hvor pelsen 

er kortere. Pelsen skal være så lang som mulig, men forventes længere hos hanner end hos hunner.

REX (rxrx)

FARVE: Ifølge farvestandard
PELS: Plysset, let krøllet pels, der er jævnt fordelt over hele kroppen. Pelsen deler sig let, hvilket er 

tilladt. Knurhårende skal være krøllede og bøje ind mod næsen.

SATIN (Sasa)

FARVE: Ifølge farvestandard, men formørkner en smule.
PELS: Giver en glansfuld pels, der skal være lige fordelt over hele kroppen. 
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4. Præmiering

Alle hamstere der opnår 91, 92 eller 93 point vil blive præmieret med en ærespræmie. En sådan 
bedømmelse vil desuden udløse et certifikat til hamsteren. Ved opnåelse af 3 certifikater i standard- 
klassen vil hamsteren blive kåret til champion og være berettiget til at få champion-titlen (CH) 
påført stamtavlen.

Ved en opnået bedømmelse på 94 point eller mere, vil hamsteren blive kåret til champion og være 
berettiget til at få champion-titlen (CH) påført stamtavlen. 
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