Hur bedöms skinnen?
Vilka skinn ska jag sända in till Skinn- SM?
Dessa moment utförs av skinn-SM – kommittén:
Skinnen märks upp med ett nummer kopplat till ägaren av skinnet.
Skinnet sorteras i den klass/kategori de skall tillhöra.
De grå plädskinnen sorteras i färgklasserna: ljusgrå, grå eller mörkgrå.

Domarna börjar med att poängsätta skinnen i tre steg:
Steg 1.
Poängskala: mellan 1-5 på samtliga moment.
1.Färgens renhet på skinnet.
Ett bra dagsljus är förutsättningen att se renheten i den grå nyansen. Ska tona i blått. Orent skinn
tonar ofta i färgerna brunt, gult, lila eller grönt. Här har man hjälp av att jämföra flera skinn som läggs
intill varandra.
2. Färgens utbredning på skinnet.
Färgutbredningen ska vara så jämn som möjligt, utan starka avvikelser, utan fläckar ej heller peppar o
salt eller på något sätt ha brokiga partier.
3.Lockstorlek och lockkvalité.
Lockstorleken bör hållas inom storleken ml – sl. Utbredningen ska vara jämn över hela skinnet och ha
en bra och tilltalande form som är hållbar (bra stuns) och vacker att se.
4. Glansen bedöms över hela skinnet. Ska vara glansigt. Här har man också hjälp av ett bra dagsljus.
Går bra att jämföra ihop med andra skinn.
När dessa moment är klara får skinnet en delpoäng. Ungefär hälften av skinnen stannar här.
Den bättre halvan av skinnen kommer nu få fortsätta i nästa steg.

Steg 2.
5. Pälshårskvalitén dvs. silkighet och pälshårets grovlek. Pälshåret ska kännas kallt och halka lätt
mellan fingrarna och vara smutsavvisande. Pälshårets grovlek får framförallt inte vara för tunt eller
kännas för vekt. Gärna lite grövre med bra stabil känsla som tål gnuggmotstånd.
6. Helheten bedöms avslutningsvis. Bara genom att se hela skinnet och ej ta hänsyn till delpoängen,
sätts en helhetspoäng. Dvs. skinnets lämplighet för att vara vackert o hållbart i alla lägen. Det går
lättare om man ser på flera skinn samtidigt och i dagsljus.
Nu har skinnet kommit till en totalpoäng. Men för att särskilja de ca 10 bästa skinnen får dessa gå till
det sista steget som är en individuell bedömning av domarna.

Steg 3.
Enskild domarbedömning. Varje domare sorterar skinnen från 1-10. Här kan ett skinn få max 10
poäng av varje domare. Summapoängen från de tre domarna delas med tre och tillställs slutligen
skinnet. Poängen från de tre stegen räknas samman och får slutligen en FINALPOÄNG.

