Domarrådet beslutar att ta bort TAN BANDED (HUVUDGRUPP: 2B) och MINIMUS
(HUVUDGRUPP: 18) från standarden from 2013-02-24
NAKENMUS (HUVUDGRUPP 17) tas bort från standarden och ersätts med fuzzy.
Fyzzy kommer än så länge enbart godkännas som korthår och kommer ha en
provstandard under minst ett år. Därefter beslutar Domarrådet om Fuzzy korthår kan
godkännas och skrivas in i standarden
FUZZY KORTHÅR går som OS med start 2013-02-24
Bedöms utifrån provstandarden:
FUZZY KORTHÅR (HUVUDGRUPP: 17)
Fuzzypälsen är en lockig och tät hårlag som ger ett strävt intryck trots sin mjukhet.
Pälsen ska vara kort och uppstående och sluta så nära huden som möjligt. Denna päls
påminner om den mjuka sidan av ett kardborreband. Morrhåren får vara krökta.
Alla Fuzzy döms i egen grupp delas inte upp i färg/teckning. Fuzzymöss måste visas i
godkänd färg och teckning i sin grupp. Färgen bedöms utefter beskrivning av underullen
enligt standarden för respektive färg.
POÄNG FÖR FUZZY
30 PÄLS - längd, täthet och struktur.
20 FÄRG/TECKNING – vid tecknad mus delas poängen 10/10
15 KONDITION - ej fet, ren och fräsch päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
--100
Domarrådet lägger till Hereford som ny tecknad variant med följande
provstandard under 1 år som OS från och med 2013-02-24
HEREFORD (HUVUDGRUPP 3: DE TECKNADE VARIANTERNA)
Grundfärg kan vara vilken standardiserad färg som helst med överensstämmande
ögonfärg. Alla vita fält ska vara rent vita och helt fria från inslag av annan färg.
Ansiktet ska vara vitt med v-format utseende med början mellan öronen. Lyktan ska gå
ner under hakan med skarp avgränsningen och får inte sträcka sig ner över strupen.
Svansstoppet skall vara halva svanslängden. Fötterna ska vara vita upp till första leden.
Magteckningen skall sträcka sig med början mellan frambenen och slutar mellan
bakbenen. Den vita färgen skall ej gå upp på sidorna och inte ner på insidan benen och
ses som en skarp rektangel. Övriga vita markeringar ska ses som fel. E. Jukes 2003.
(Godkänd i England N.C.M; 2008-07-06)
POÄNG FÖR HEREFORD
20
15
10
10

HUVUDTECKNING,
MAGTECKNING
TASSTECKNING
SVANSTECKNING

15 KONDITION
5 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON – form, storlek och placering.
5 ÖGON – stora, runda och framträdande.
5 NOS – lång, ej snipig.
5 SVANS – lång och jämn, inga knyckar.
—
100

Domarrådet ändrar cream från aac)e)c(e) till aa c(e)c
Domarrådet lägger till färgvarianten Beige aa c(e)c(e)
Provstandard för BEIGE (HUVUDGRUPP:1)
BEIGE (HUVUDGRUPP: 1)
Färgen skall ha en varmgrå ton. Ögonen skall vara svarta
Ljusa pointer ej önskvärt.
Skall ej färväxlas med cream
aac(e)c(e)
POÄNG FÖR ENFÄRGADE VARIANTERNA
50 FÄRG
15 KONDITION - inte fet. Kort och glänsande päls.
10 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON - form, storlek och placering.
5 ÖGON - stora, runda och framträdande.
5 NOS - lång, inte snipig.
5 SVANS - lång och jämn, inga knyckar.
--100

Domarrådet godkänner Berkshire i ordinarie standard under Huvudgrupp 3 helt
i enlighet med provstandarden som redan finns

BERKSHIRE (HUVUDGRUPP 3: DE TECKNADE VARIANTERNA)
Huvudintryck skall vara av en vitmagad variant. Magteckning skall vara jämnt oval eller
rektangulär och skall uppta minst 1/3 av musens undersida. Grundfärg vilken
standardiserad färg som helst med överensstämmande ögonfärg. Huvudteckning önskas i
form av bläs eller pannfläck. Bläs skall vara kilformad och uppta minst 1/3 av ansiktet.
Pannfläck önskas jämnt cirkel-, kvadrat- eller rombformad och skall uppta 1/3 av
pannan. Bläs får ej gå ned under hakan. Framtassar skall vara vita upp till handleden och
baktassar skall vara vita upp till hasleden. Halva svansen skall vara vit.
POÄNG FÖR BERKSHIRE
20
15
10
10
15

HUVUDTECKNING, BLÄS/PANNFLÄCK
MAGTECKNING
TASSTECKNING
SVANSTECKNING
KONDITION

5 KROPPSFORM OCH HÅLLNING
5 STORLEK
5 ÖRON – form, storlek och placering.
5 ÖGON – stora, runda och framträdande.
5 NOS – lång, ej snipig.
5 SVANS – lång och jämn, inga knyckar.
—
100

