SVEMUS – Aktuell utställningsinformation 24 april 2007.
SVEMUS – Utställningsinformation 2007 av domarrådet och SVEMUS styrelse. Reviderad
2014, 2015 och 2016.
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Utställningsinformation – deltagande och anmälan
Anmälan av mus
Mössen anmäls till utställningarna via e-post.
Skriv in mössen enligt exemplet nedan och var noga med att förkortningar är korrekta så
musen hamnar i rätt klass.
Musens namn, färg/hårlag, ålder i månader och dagar, reg.nr, äg/uppf
SE-TAMs Tårtbit hona bl sh, 3m8d, 14-0499, L Rohdén/L Aronsson
Anmälan skickas till den person som anges i utställningsannonsen och
anmälningsavgiften betalas in till det konto som står i utställningsannonsen, OBSERVERA
att anmälan skall vara framme hos rätt person på sista anmälningsdag och att
anmälningsavgiften skall vara inne på kontot på sista anmälningsdag. Importerade möss
får behålla sitt uppfödarnamn i SVEMUS-sammanhang (t ex utställningar).
Om anmälningsavgiften inte är inne på kontot sista anmälningsdag måste man visa upp
kvitto på inbetalningen vid försenad inbetalning. I vissa fall godtas efter samråd med
kassör kontant betalning på plats mot en extra avgift på 25 kr.
Om musen ej är korrekt anmäld så deltar den ej i utställningen, såvida inte domaren kan
placera den i rätt klass.
Anmälningsavgift
Utställare betalar 40 kr st. för de tre första mössen och därefter 30 kr per mus, per klass
(om inget annat anges i annonsen).
ex 1: Utställare ställer 3 möss i Standardklass (40+40+40=120 kr) och två möss i Pet
Class (40+40=80 kr), totalt 200 kr i anmälningsavgift.
ex 2: Utställare ställer 5 möss i standardklass (40+40+40+30+30=180 kr) och 4 möss i
Pet Class (40+40+40+30= 150 kr) och 1 mus i Teckningsklass (40 kr). Totalt får
utställaren betala 370 kr i anmälningsavgift.

Villkor för deltagande
Samtliga möss som ställs i Standardklass och Teckningsklass måste vara registrerade i
SVEMUS(Svenska Musklubben). Möss som ställs i Pet Class behöver inte vara
registrerade. För att utländska utställare ska kunna ställa ut på SVEMUS utställningar
gäller för dem de regler som finns i dennes land/klubb. Har de registreringskrav, gäller
deras registreringsnummer som giltiga i SVEMUS. Har de inga registreringskrav gäller
detta. För att erhålla titel för en mus i Standardklass eller Pet Class, måste musen vara
registrerad (enl. ovan) och ägaren medlem i SVEMUS.
Det finns inget villkor om medlemskap i SVEMUS för deltagande Petclass. Däremot finns
regel om medlemskap i SVEMUS för att ställa ut i Standardklass, Teckningsklass, och
mottagande av rosetter, diplom, titlar över lag och även vandringspokal på
Minnesutställningen.
Deltagande mus
Skall ha checkats in i tid. Mus som är frånvarande på utställningen trots korrekt anmälan
kan ersättas av annan mus utom tävlan.
Om blodvite uppstår då mus biter domare under bedömning diskvalificeras musen
oavsett klass.
Domare avgör självständigt hur morrhårsäten mus skall bedömas, det bör dock ge någon
form av avdrag. Morrhårsäten mus kan diskvalificeras p.g.a. nedsatt kondition. Enligt den
inom SVEMUS godkända standarden kan domaren diskvalificera mus som uppvisar dåligt
temperament.
Domare är berättigad att ta mus ur tävlan (dvs. diskvalificera) ifall djuret uppvisar
sjukdom, mycket nedsatt kondition, parasitangrepp, dräktighet, är digivande, eller kan
misstänkas sprida någon form av smitta. Friskkontroll, om sådan anordnas, skall
använda Virkon och plasthandskar. Även domare skall använda engångsplasthandskar.
Utlysande av utställning
Utställningar arrangerade av SVEMUS utlyses genom annonser i medlemstidningen
HUSMUSEN(eller via annat utskick till alla medlemmar) och på
hemsidan/Facebookgruppen. Även enstaka utställning som ej arrangeras av SVEMUS kan
annonseras i HUSMUSEN efter godkännande av styrelsen.
Utställningsdomare skall anges i annonsen. SVEMUS täcker en ev. förlust vid utställning
en gång per år och stad, dock inom de ramar årsmötet fastställt.
Styrelsen har beslutat att ställa in de klasser som får mindre än 3 deltagande möss på en
utställning – anmälaren får då pengarna åter. Den som skriver programmet kontaktar
utställningsansvarig som tar kontakt med de utställare det gäller i god tid före
utställningen.
Premisser för vad som är en officiell utställning
Samtliga utställningar som döms av en av SVEMUS godkända domare (som följer
gällande standard), funnits utlysta i medlemstidningen (eller via annat utskick till alla
medlemmar) och på hemsidan/FBgrupp, är arrangerade av medlemmar samt fått
klartecken från styrelsen är officiella.
Detta oavsett var de äger rum och vilka rosetter som delas ut. Ekonomisk ersättning för
förluster utgår endast då detta är överenskommet i förväg.

Övriga arter
De övriga arter som ställs ut i SVEMUS är taggmöss och natalpälsråttor när godkänd
domare finns att tillgå i arterna. Dessa ställs ut i var sin klass, både i Pet Class och
Standard, och tävlar därför inte mot vanliga möss. De har egna standarder, som finns i
Utställningsstandarden. I övrigt gäller de regler som gäller för vanliga möss.
Taggmöss
Taggmöss döms på SVEMUS utställningar tills vidare utan poäng. Taggmusstandarden
finns i slutet av SVEMUS standard, som är utlagd på SVEMUS hemsida. CERT/PK delas ej

till taggmöss tills vidare. Idag är det endast åldersindelningen som skiljer sig mellan
taggmöss och vanliga möss.
Natalpälsråttor (Nataler)
Nataler döms på SVEMUS utställningar tills vidare utan poäng. Natalstandarden finns i
slutet av SVEMUS standard, som är utlagd på SVEMUS hemsida. CERT/PK delas ej till
natalpälsråttor tills vidare. Idag finns inga övriga särbestämmelser för nataler.

Utställningsklasser
Standardklass
Bedömning av möss efter SVEMUS egna skrivna standard, Standard för tammöss.
Ostandardklass finns för ostandardiserade varianter.
Pet Class
Bedömning av musen som sällskapsdjur. Till stor del baseras Pet Class bedömningen på
hur välskött musen är.
Teckningsklass
Bedömning av vittecknade möss med tyngdpunkten lagd på teckning. I teckningsklass
tävlar de tecknade mössen Dutch, Even, Broken, Variegated, Rump White, Tricolour och
Bandad. Ostandardklass finns för ostandardiserade teckningar.

Åldersindelning
Junior
En mus skall tävla som junior från det datum den fyllt 2 månader till dagen innan den
fyllt 6 månader. Mus som ej fyllt 2 månader får ej deltaga.
En taggmus skall tävla som junior från det datum den fyllt 3 månader till dagen innan
den fyller 12 månader.
Senior
En mus skall tävla som senior från det datum den fyllt 6 månader till dagen innan den
fyller 1 år och 3 månader.
En taggmus skall tävla som senior från det datum då den fyllt 12 månader till dagen
innan den fyller 30 månader.
Veteran (Inom SVEMUS finns ingen övre åldersgräns)
I Pet Class finns en veteranklass för alla möss som fyllt 1 år och 3 månader.
En taggmus skall tävla som veteran från det datum då den fyllt 30 månader.

Ordningsregler och hur man ställer ut
Kom i tid. Hjälp till att ställa fram bord och stolar så att du kan sitta bekvämt under
utställningen. Tvätta händer före och efter du tar i andras möss - men fråga om lov
innan. Vid utställningens slut: hjälp till att ställa undan bord och stolar samt städa. Ju fler
som hjälps åt desto fortare går det.
Håll rätt på de nummer dina möss tilldelats. Bär fram mössen till domaren i god tid så
domaren slipper vänta. Låt gärna mössen sitta en och en i s.k. petbox under själva
bedömningen hos domaren (sätt en lapp under boxen med namn på musen). Stör ej
domaren under bedömningen. Var beredd på att domaren kan vilja se vissa möss en
gång till.
Domarregler
Om fler än en domare dömer samma utställning får dömande domare ställa ut egna
möss för annan dömande domare på samma utställning. Domarsekreterare får ställa ut
för domare som denne sitter bisittare för. BIS domare (helst samtliga domare) ska finnas
med i utställningsannonsen i HUSMUSEN.

Utställningsprogram
Programmet utdelas fritt på utställningen till alla som korrekt anmält möss, samt till
domarna. Utställaren ansvarar själv för att uppgifterna om musen är korrekta i
utställningsprogrammet. Namn skall skrivas på alla så att alla utställare får var sitt
exemplar och ingen blir utan.
Protester
Klagomål och synpunkter i samband med utställning lämnas till domaren eller
utställningsansvarig, skriftligt eller muntligt, innan utställningens slut. Protester kan även
lämnas till domarrådet.
Publikens favorit
Publikens favorit-tävling kan anordnas på utställningar och evenemang av medlemmar,
resultatet redovisas i HM.
Lotteri
Lotteri kan anordnas på utställningar och evenemang om vinster till lotteriet finns.
Annonser
SVEMUS tar emot annonser till utställningsprogrammet. 6 * 18 cm (1/4-dels A4-sida,
liggande) skall kosta 30 kronor och skall vara programskrivaren tillhanda senast sista
anmälningsdag.
Försäljning
Försäljning av klubbprylar sker oftast vid utställningar som SVEMUS arrangerar. Stöd din
förening, handla klubbprylar!
Privat försäljning
Musungar som tas med för försäljning på av SVEMUS arrangerad utställning anmäls
tillsammans med utställningsanmälan. Betalning är 20 kr/person och utställning.
Musförsäljning anmäls med utställningsanmälan och betalas samtidigt med
anmälningsavgiften. Det skrivs in i programmet vilka som säljer möss.
Cafeteria
Vid flera av SVEMUS arrangerade utställningar finns möjligheter att köpa fika till låga
priser.
Skänkta hederspriser
Medlemmarna skänker ibland hederspriser till utställningarna, om de skall kunna delas ut
vid en speciell utställning måste de anmälas tillsammans med mössen senast sista
anmälningsdag för den utställning de är tänkta att utdelas.

Domarutbildning
Domarutbildning för Pet Class
Eleven/adepten/aspiranten ansöker om att få gå domarutbildningen och tilldelas ett
elevkort som alltid ska finnas på plast vid elevens lärtillfälle. Kortet skall fyllas i av
ansvarig domare. Aspiranten skall sitta elev till tre olika godkända domare vid minst 3
officiella PC-utställningar och deltaga i SVEMUS domarkurs med godkänt. Det ligger på
elevens ansvar att anmäla intresse för att sitta elev i god tid innan utställningen.
Elevkortet innehåller sjukdomar, åkommor, defekter och andra fel som eleven vid något
tillfälle under sin utbildning ska ha observerat och då också fått rutan på elevkortet
ikryssat av ansvarig domare. För att domaraspiranten skall bli godkänd PC-domare i
SVEMUS skall hon/han ha fullt ifyllt elevkort och döma upp bredvid godkänd PC-domare,
utan hjälp av denna och då bli godkänd. Domaraspiranten har tre uppdömningsförsök på
sig att bli godkänd.
Domarutbildning för Teckningsklass
Grundkrav: utbildad och godkänd Pet Classdomare. Sitta sekreterare till två olika
godkända domare vid 3 officiella. För att domaraspiranten skall bli godkänd
Teckningsklassdomare i SVEMUS skall hon/han döma upp bredvid godkänd
Teckningsklassdomare eller Standarddomare, utan hjälp av denna och då bli godkänd.
Domarutbildning för Standardklass
Gundkrav: utbildad och godkänd Pet Classdomare.
Eleven/adepten/aspiranten ansöker om att få utbilda sig till standarddomare och tilldelas
ett elevkort som alltid ska finnas på plast vid elevens lärtillfälle. Kortet skall fyllas i av
ansvarig domare. Aspiranten skall sitta elev till tre olika godkända domare vid minst 3
officiella ST-utställningar. Det ligger på elevens ansvar att anmäla intresse för att sitta
elev i god tid innan utställningen. Elevkorten tar bland annat upp olika färgrupper som
self, tickad, tecknad, skuggad och alla hårlagar som ingår i standarden men även
championkvalité som utdelar CERT och Premiumkvalité som utdelar PK och som eleven
vid något tillfälle under sin utbildning ska ha observerat och då också fått rutan på
elevkortet ikryssat av ansvarig domare. För att domaraspiranten skall bli godkänd STdomare i SVEMUS skall hon/han ha fullt ifyllt elevkort och döma upp bredvid godkänd
ST-domare, utan hjälp av denna och då bli godkänd. Domaraspiranten har tre
uppdömningsförsök på sig att bli godkänd.
Domarutbildning för Taggmöss Standardklass
Krav: utbildad och godkänd PC-domare.
Taggmöss är mycket populära idag, så det behövs flera domare. Idag (2005) dömer de
flesta Pet Class-domare även taggmöss, så där har vi inga problem, men hittills har vi
endast en godkänd standarddomare på taggmöss, Anna Nilsson, och vi behöver flera.
Den som vill bli godkänd standarddomare för taggmöss sitter bisittare för Anna Nilsson,
och när Anna bedömer att domaraspiranten bör göra en uppbedömning så bör detta ske,
då dömer domaraspiranten med Anna som bisittare. Anna avgör om uppbedömningen är
godkänd. Dessa regler bör ändras så snart vi har fler standarddomare för taggmöss.
OBS! Undantag görs av styrelsen för domare godkända i andra musföreningar,
utomlands och i fall inga godkända domare finns att tillgå.
Rutiner för uppbedömning av domaraspirant
1. Vanligt. (Som ovan.)
2. Uppbedömning utan domare. Utställarna godkänner.
3. Domaraspiranten dömer ett antal möss (ex 10-15) som även den ordinarie domaren
dömer och deras resultat jämförs. Aspiranten dömer helt utan sekreterare eller annan
hjälp än SVEMUS standard. Ordinarie domare godkänner.

Titlar för Standardklass
För att erhålla titel för en mus i Standardklass, måste musen vara registrerad i SVEMUS
eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av
SVEMUS arrangerade utställningar.
Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas. Ansökan om titel
skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan
erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.
Cert/PK skall ha erhållits av minst 2 olika domare, om minst 4 olika standarddomare är
aktiva i SVEMUS under året.
Premier (Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK
Svensk Premier (Sv. Pr)
2 PK eller kombination Cert och PK (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)
Internationell Premier (Int. Pr)
3 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Grand Premier (Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK
Internationell Grand Premier (Int. Gr. Pr)
4 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Champion (Ch)
3 Cert.
Svensk Champion (Sv. Ch)
2 Cert (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)
Internationell Champion (Int. Ch)
3 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Grand Champion (Gr. Ch) 4 Cert.
Internationell Grand Champion (Int. Gr. Ch)
4 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Titlar för Pet Class
För att erhålla titel för en mus i Pet Class, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller
SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS
arrangerade utställningar.
Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas Ansökan om titel
skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan
erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.
Brons Pet (BP)
1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB.
Silver Pet (SP)
2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB.
Guld Pet (GP)
3 slutbetyg A.
Grand Pet (Gr. P)
4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder.
Hexa Pet (H. P)
6 slutbetyg A
Septi Pet (Se. P)
7 slutbetyg A
Okto Pet (O. P)
8 slutbetyg A
Internationell Brons Pet (Int. BP)
1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Silver Pet (Int. SP)

2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Guld Pet (Int. GP)
3 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Grand Pet (Int. Gr. P)
4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder samt varav minst 1 givet av
utländsk domare.
Internationell Hexa Pet (Int. H. P)
6 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Septi Pet (Int. Se. P)
7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Internationell Okto Pet (Int. O. P)
7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.
Domaren kan dessutom lägga till Mini om musen ser ut som en typisk minimus, Medium
om musen ser ut som en typisk svensktypad mus, samt Maxi om musen ser ut som en
typisk engelsktypad mus. Dessutom kan domaren lägga till Tagg om musen är en
taggmus. Typiskt korsade möss erhåller sin titel (enligt förslag del ett) utan tillägget
Mini, Medium eller Maxi.
Exempel:
Hexa Mini Pet (H. Mini P): 6 slutbetyg A, typisk minimus
Septi Medium Pet (Se. Med. P): 7 slutbetyg A, typisk svensktypad mus
Okto Maxi Pet (O. Maxi P): 8 slutbetyg A, typisk engelsktypad mus
Okto Tagg Pet (O. Ta P): 8 slutbetyg A, taggmus

Övriga utmärkelser Standardklass
Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. För att
utmärkelsen skall kunna utdelas måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och
ägaren medlem i SVEMUS.
Diplom delas ut till vinnarna, pokal el. rosett till utmärkelsen Årets Standard Mus.
Utdelning av utmärkelsen skall ske på årsmötet.
Årets Standardmus
Högsta sammanräknade poäng på BIS placeringar, Cert, PK och Bästa Hårlag i
standardklass för en mus. Uträkning enligt följande: BIS 1 = 50 poäng, BIS 2 = 40
poäng, BIS 3 = 30 poäng, BIS 4 = 20 poäng, BIS 5 = 10 poäng, Cert = 25 poäng, PK =
10 poäng, Bästa Hårlag = 5 poäng.
Årets Standarduppfödare
Högsta sammanräknade poäng på BIS placeringar, Cert, PK och Bästa Hårlag i
standardklass för en mus. Uträkning enligt följande: BIS 1 = 50 poäng, BIS 2 = 40
poäng, BIS 3 = 30 poäng, BIS 4 = 20 poäng, BIS 5 = 10 poäng, Cert = 25 poäng, PK =
10 poäng, Bästa Hårlag = 5 poäng.
Årets Uppfödare Korthår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Långhår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Astrex
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Texel
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Satin Korthår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Satin Långhår
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i
standardklass.
Årets Uppfödare Satin Astrex
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Uppfödare Satin Texel
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Hårlag i standardklass.
Årets Bästa Minimus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Minimus i standardklass 5 poäng.
Årets OS Mus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa OS Mus i standardklass 5 poäng.
Årets Teckningsklass Mus
Högsta sammanräknade poäng från Bästa Teckningsklass Mus i standardklass 5 poäng.
Årets Uppfödargrupp Standard
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Uppfödargrupp. Bästa Uppfödargrupp
Standard = 50 poäng.
Årets Avelsgrupp Standard
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Avelsgrupp. Bästa Avelsgrupp
Standard = 50 poäng.
Årets Teckningsklass Uppfödare
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Avelsgrupp Teckningsklass. Bästa
Teckningsklass = 50 poäng.
Årets Junior Utställare i Standard
För utställare under 16 år, tävlar med högsta sammanräknade poäng för en mus, från
BIS enligt ovan uträkningar i Standard. Utmärkelserna kan utdelas till max 5 personer,
som då placeras 1- 5.

Övriga utmärkelser Pet Class
Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. För att
utmärkelsen skall kunna utdelas måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och
ägaren medlem i SVEMUS.
Diplom delas ut till vinnarna, pokal el. rosett till utmärkelsen Årets Pet Class Mus.
Utdelning av utmärkelsen skall ske på årsmötet.
Årets Pet Class- Mus
Högsta sammanräknade poäng på Bästa Pet placeringar. Uträkning eng. följande: BP 1 =
50 poäng, BP 2 = 40 poäng, BP 3 = 30 poäng, BP 4= 20 poäng, BP 5= 10 poäng. A=25p
och AB=10p
Årets Pet Class- Uppfödare
Högsta sammanräknade poäng på alla djur från en uppfödare, endast Bästa Pet
placeringar får räknas. Uträkning enligt följande: BP 1 = 50 poäng, BP 2 = 40 poäng, BP
3 = 30 poäng, BP 4= 20 poäng, BP 5= 10 poäng.
Årets Pet Class- Uppfödargrupp
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Uppfödargrupp Pet Class. Bästa
Uppfödargrupp Pet Class = 50 poäng.
Årets Pet Class- Avelsgrupp
Högsta sammanräknade poäng från tävlan i Bästa Avelsgrupp Pet Class. Bästa
Avelsgrupp Pet Class = 50 poäng.
Årets Guld Pet- Uppfödare
Den som har fött upp flest möss som erhållit titeln Guld Pet under året.
Årets Guld Pet- Ägare
Den som äger och har ställt ut flest möss som erhållit titeln Guld Pet under året.
Årets Junior- Utställare i Pet Class
För utställare under 16 år, tävlar med högsta sammanräknade poäng för en mus, från
Bästa Pet Class enligt ovan uträkningar i Pet Class. Utmärkelserna kan utdelas till max 5
personer, som då placeras 1- 5.

Övrig gemensam utmärkelse för Standardklass och Pet Class
Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. För att
utmärkelsen skall kunna utdelas måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och
ägaren medlem i SVEMUS. Pokal el. rosett delas ut till utmärkelsen Årets Diamant Mus.
Utdelning av utmärkelsen skall ske på årsmötet.
Årets Diamantmus
Årets bästa mus! Den fulländade musen! Högsta sammanräknade poäng från både Bästa
Pet och BIS Standard för en mus.

BIS-Rosetter
På SVEMUS utställningar så
upp till 10 deltagande möss
upp till 15 deltagande möss
upp till 20 deltagande möss

skall BIS rosetter utdelas enligt följande i Standard och Pet:
= BIS 1 – BIS 2 – BIS 3
= BIS 4
= BIS 5

Bedömningsregler för STANDARDKLASS
Indelning: mössen indelas först i huvudgrupper. SVEMUS har hela 16 godkända
huvudgrupper; korthår enfärgade, korthår tan, korthår fox, korthår tecknade, korthår
skuggade (inklusive brindle), korthår tickade (agoutivarianter samt pearl), korthår
silvrerade, långhår, astrex, texel, satin korthår, satin långhår, satin astrex, satin texel,
nakenmus och minimus. Himalaya räknas som skuggad. De 16 huvudgrupperna indelas

sedan i undergrupper efter färg, teckning och kön så att grupperna omfattar maximalt 4
- 5 möss vardera, för att underlätta bedömningen.
Standard: Bedömning sker efter SVEMUS helt egna standard: STANDARD FÖR
TAMMÖSS, från början fritt översatt från engelska standarden av Eva Johansson (1994)
och omarbetad i omgångar av Grodan Elleby och Eva Johansson.
Grundbedömning: Alla mössen bedöms i sina respektive huvudgrupper.
Certifikat (CERT): CERT utdelas till standardiserade varianter oavsett ålder. CERT utdelas
enligt en direkt poängrelaterad kvalificering, utan restriktioner av antal utdelade CERT.
CERT utdelas således till den mus som domaren anser överrenstämma utmärkt bra med
den skrivna standarden och således anses vara en utmärkt bra representant för sin
färg/teckning och hårlag. Domaren bedömer att musen är av championatskvalitet.
Premierkvalitet (PK): PK utdelas till standardiserade varianter oavsett ålder. PK utdelas
enligt en direkt poängrelaterad kvalificering, utan restriktioner av antal utdelade PK.
PK utdelas således till den mus som domaren anser överrenstämma med den skrivna
standarden mycket bra och således anses vara en mycket bra representant för sin
färg/teckning och hårlag. Domaren bedömer att musen det fattas något som gör att
musen för dagen ej är av championatskvalitet.
BIS-final: Alla möss som vinner sin huvudgrupp går vidare till BIS-final och får visa upp
sig för domaren en gång till. Möss som erhållit Certifikat går också vidare till BIS-finalen.
Om exempelvis två mycket bra texelmöss fått varsitt Certifikat så tävlar båda i BISfinalen. Utmärkelsen Bästa hårlag skall utdelas till någon mus av varje hårlag på varje
standardutställning (eller de som finns representerade på utställningen).
Poängbedömning: Om minst två domare dömer utställningen kan denna dömas med
poäng. Om endast en domare dömer kan bedömningen utföras utan poäng, endast med
skrivna kommentarer. Om domare X gett musen A lägre poäng än musen B i
grundbedömningen skall inte domare X kunna placera musen A före musen B i BISfinalen. Däremot kan domare Y placera musen A före musen B i BIS-finalen trots att A
har lägre poäng, då det ju inte var domare Y som gav poängen. Musen A och musen B
förutsättes tävla i samma huvudgrupp. Det räcker att den ena domaren dömer BISfinalen, men det bör vara den domaren med mest erfarenhet som dömer BIS-finalen.
Poängbedömningsgränser
Poäng i standard:
0-49 underkänd
50-74 godkänd
75-84 bra
85-89 pk
90-100 cert

Bedömningsregler för TECKNINGSKLASS
Bedömning efter standarden, med egen poängskala för teckningsklass författad av Eva
Johansson. Tecknings-OS ingår i teckningsklass.

Bedömningsregler för OSTANDARDKLASS
Ostandardiserade (OS) klasser anordnas i både standard och teckningsklass.
Ostandardiserade varianter i standard och teckningsklass anmäls på blankett för
ostandardiserade möss i samband med anmälan till utställning, dvs varianten skall
beskrivas på blanketten. Om beskrivning av varianten redan finns inlämnad så behöver
detta förfarande ej upprepas. Preskriberingstid för en ostandardiserad variant, utan
guidestandard, är tre år. Premierkvalitet (PK) får utdelas i OS-klass.

Arbetsgång vid standardiserande av NYA VARIANTER
Möss i färger/teckningar/hårlag/arter mm som inte upptagits i SVEMUS standard tävlar i
egen klass för ostandardiserade varianter: OS-klass.
1. Med anmälan skall en blankett för OS-varianter medfölja. På blanketten beskriver
anmälaren den nya varianten (detta behöver inte upprepas till kommande utställningar).

2. Kopior på blanketten skickas till domarrådet, samtliga godkända standarddomare samt
eventuellt teckningsdomare. Ansvarig för detta utses av styrelsen.
3. Musen/mössen bedöms mot den allmänna musstandarden samt den nya
beskrivningen. Domaren skall på utställningen avgöra om den nya varianten är en ny
variant eller ett dåligt exemplar av en redan standardiserad variant.
4. När minst 2/3 av domarkåren har bedömt den nya varianten och ansett att det är en
ny variant skall en guidestandard (dvs en försöksstandard) för varianten skrivas och
godkännas av domarrådet. Guidestandarden skall vara så lik en standardbeskrivning som
möjligt och skall antas som bilaga till standarden.
5. Minst tre generationer av varianten måste ha ställts ut i OS och bedömts efter
guidestandarden innan uppflyttning till standard är aktuellt. Varianten kan ha
guidestandard hur länge som helst. När domarrådet är säkra på att den stämmer
överens med den nya varianten skall guidestandarden godkännas som standard.
6. Om det gäller en ny färg måste minst ett exemplar av varianten finnas i enfärgade
släta, icke tecknade exemplar innan guidestandarden kan godkännas som standard. Om
det gäller en tecknad variant måste minst ett exemplar vara slät korthår innan
guidestandarden kan godkännas som standard.
7. Ett eventuellt uppflyttande från guidestandard till standard beslutas om på årsmötet,
efter inlämnande av motion. Första året i standardklass är enbart ett försök, därefter tas
varianten helt upp i standarden om inga klagomål framförts. Om omständigheterna så
kräver kan varianten få ytterligare år på försök eller flyttas ner till OS igen.

UPPFÖDARKLASS
Uppfödargrupp är en grupp om tre möss per uppfödare som deltar i ordinarie utställning.
Uppfödaren skall ha fött upp hela gruppen, men behöver ej äga någon av mössen. En
uppfödare får ställa ut flera grupper.
Rekommendation: Bra om mössen är ur olika kullar samt att båda könen finns
representerade i samma grupp. Uppfödarklass arrangeras i Pet Class, i Standard och i
Teckningsklass. Anmälan på plats. En mus får maximalt deltaga i en avelsgrupp och en
uppfödargrupp på samma utställning.

AVELSGRUPP
Avelsgrupp är en grupp om en förälder och tre barn, alla fyra deltagande i ordinarie
utställning. Utställaren behöver ej ha fött upp ungarna, endast äga föräldern. En
uppfödare får ställa ut flera grupper.
Rekommendation: Bra om mössen är ur olika kullar samt att båda könen finns
representerade i gruppen. Avelsklass skall anordnas i Standard, Pet Class och
Teckningsklass. Anmälan på plats.
Not: Uppfödarklass och Avelsgrupp: Djuren bör likna varandra. I standard bör
färg/teckning/hårlag/typ vara liknande eller samma. I Pet Class bör
temperament/skötsel/kondition vara liknande. I Teckningsklass bör teckning (samt typ)
vara liknande eller samma.

Bedömningsregler för PET CLASS
Indelning: mössen indelas först efter ålder i grupperna junior, senior och veteran, sedan
indelas de även efter kön; honor och hanar bedöms alltid var för sig.
Bedömning: själva bedömningen indelas i tre moment: Allmänt, Kondition och Mentalitet.
Allmänt (tidigare ”I Övrigt”) kan gälla sådana anmärkningar som är bestående och som
ej kan påverkas. T.ex. ärftliga defekter som testikelavsaknad, extremt små ögon mm,
förvärvade skador typ hack i öronen, ärr i huden osv, eller kanske något annat av
betydelse som domaren önskar påpeka.
Med Kondition avses i vilket skick musen för stunden befinner sig i. En tillfällig förändring
kan gälla päls i fällning eller sår i huden, eller något man kan påverka, som övervikt
(minska på fet mat) eller smutsig svans.

Mentalitet (tidigare ”Tillgänglighet”) betyder musens uppförande och tamhet. Här talar
man om dels grunddrag och dels om tillfällighet samt påverkan
Betyg: på varje moment ges något av betygen A = mycket bra, AB = bra, B = godkänd
eller C= underkänd, med eventuellt ett + eller ett - som ytterligare vägledning.
Vägledning för domaren: En junior är normalt livligare än en senior, och en gammal mus
mera sliten i kroppen, betygsättningen måste därför ta hänsyn till åldersskillnader.
Det betyg som överväger blir sedan slutbetyget, exempelvis Allmänt A-, Kondition AB
och Mentalitet A ger AB i slutbetyg.
Betygsammanräkning: Alla fall med minst ett C ger C i slutbetyg. Detta eftersom musen
då är underkänd i ett moment och inte kan godkännas i slutbetyget.
A+A+A ger A i slutbetyg. Mycket bra.
A+A+AB ger AB. Bra.
A+AB+AB ger AB. Bra.
AB+AB+AB ger AB. Bra.
A+A+B ger B. Godkänd.
A+B+B ger B. Godkänd.
A+AB+B ger B. Godkänd.
AB+AB+B ger B. Godkänd.
AB+B+B ger B. Godkänd.
B+B+B ger B. Godkänd.
A+A+C ger C. Underkänd.
A+C+C ger C. Underkänd.
A+AB+C ger C. Underkänd.
A+B+C ger C. Underkänd.
AB+AB+C ger C. Underkänd.
AB+C+C ger C. Underkänd.
AB+B+C ger C. Underkänd.
B+B+C ger C. Underkänd.
B+C+C ger C. Underkänd.
C+C+C ger C. Underkänd.
Det har ingen betydelse för slutbetyget vilket moment som gett A osv., bara hur många
A, AB och B som tilldelats i delmomenten, förutsatt att musen inte fått bedömningen C i
något moment. Plus- och minustecken skall inte skrivas vid bokstavsbetyget eftersom att
det kan leda till förvirring vid uträkning av betygen. Dessa tecken kan med fördel istället
skrivas i kommentarfältet om domaren känner att det är något han/hon skulle vilja
förmedla till ägaren.
Grundregeln är att ett lägre delbetyg drar ner slutbetyget. Detta för att höja kvalitén på
de möss som får höga slutbetyg och vinner titlarna Guld Pet, Silver Pet och Brons Pet.

