
Roborovskis 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 være lige brede. Taljen bør gå i en lige linie fra 
skulder til hofte. Hamsteren skal give et indtryk af at have en oval kropsform.  
 
Typiske fejl: 

- Overvægtig 
- Manglende muskulatur 
- Tydelig talje 

2.2. Hoved 
Hovedet skal være bredt og kort, og være placeret på kroppen uden synlig hals og nakke. 
Der bør være en harmonisk overgang mellem kindben, næse og pande. Hamsteren skal 
have en bred og tydelig snude. 
 
Typiske fejl: 

- Markeret snude 
- Langt hoved 
- Smalt hoved 
- 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 og mellemstore. De skal fremstå intakte og uden folder. Halen skal 
være kort og uden skader. 
 
Typiske fejl: 

- Store ører 
- Hak/hul i øret 
- Krøllede ører 
- Knækket hale 



2.4. Farve 
Farven er opdelt i 2 kategorier, og hamsteren bedømmes ud fra retningslinjerne på den 
gældende farves kategori. De enkelte farver skal altid følge den gældende standard.  
 
Kategori 1: Vildttegnede 
Dækker over: agouti og argente. 
 
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: Ensfarvede 
Dækker: sortøjet hvid og rødøjet hvid. 
 
Farver tilhørende kategorien er helfarvede, og hårstrået er gennemfarvet af grundfarven. 
 
Typiske fejl for alle kategorier: 

- 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 øjenbryn. 
 
Sidemarkeringen bør gå fra hoved, lige under kindben, og fortsætte ned til halen, og bør 
tydelig afgrænse hamsterens over- og underside med 3 buer. 
 
Typiske fejl: 

- Manglende sidemarkering 
- Lige sidemarkering 
- Uens øjenbryn 

 



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

- Ujævn længde 
- Tynd pels 
- Lang 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 
 
  



3. Standard 

3.1. Farver 

3.1.1. Vildttegnede 
Agouti (++) 
Bundfarve Mørkegrå 
Grundfarve Brunrød 
Mavefarve Naturhvid 
Øjne Sorte 
Ører Brunsorte 
 
Argente (pp) 
Bundfarve Mørkegrå 
Grundfarve Lys varm orange 
Mavefarve Naturhvid 
Øjne Røde, ser sorte ud. 
Ører Hudfarvede 
 

3.1.2. Ensfarvede 
Sortøjet hvid (Dsds ss) 
Grundfarve Hvid 
Øjne Sorte 
Ører Hudfarvede 
 
Rødøjet hvid (Dsds pp ss) 
Grundfarve Hvid 
Øjne Røde 
Ører Hudfarvede 
 

3.2. Tegninger 
White headspot (Dsds Ss) 
Indtryk Tegningen skal give indtryk af en hvid hamster, med en 

trekantet farvet plet midt på hovedet, mellem ørene og gående 
ned mod panden. 

Tegning Hvid 
Farve Ifølge farvestandard. 
Øjne Ifølge farvestandard, men blegning tilladt. 
Ører Hudfarvede 
 


