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1) Inbjudan, anmälan och utlämning av skinn/produkt
 Tävlande skall vara medlem i Gotlandsfårsföreningen
 Skinnen skall komma från egenuppfödda djur och vara beredda enligt angivet datum på
årets inbjudan

 Skinnen skall skickas in till den plats som står angivit i inbjudan.
 Skinnen skall vara på plats senast den dag som står i anmälan. Efteranmälningar
accepteras inte.
 All anmälan är digital via internet och skall vara gjord senast det datum som står angivit
på inbjudan
 Kopia på anmälan skall finnas tillsammans med inlämnade skinn/produkt
 Ca hälften av alla inskickade skinn i domarbedömda klasser visas fram till besökarna i
lokalen på Skinn- SM. Summan kan justeras beroende på hur många skinn som lämnas
in.
 Inga skinn lämnas ut förrän tävlingens slut. Endast behörig personal hanterar
utlämnandet.
 Utländska besättningar är välkomna, SM titeln går till bästa svenska besättning.
 Skinn som inte hämtats ut, lämnas till berederierna för vidare befordran hem eller för
avhämtning enligt överenskommelse med berederiet.
 Endast renrasiga Gotlandsfårsskinn, Leicesterfårsskinn samt korsningsskinn mellan
Gotlandsfår och Leicester får delta.
 Narvskador av mindre storlek får delta, samt mindre skador från beredningen
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2) Regler för deltagande i olika klasser
 Minst 5 deltagande skinn i en tävlande klass
KLASSER

1-3: Grå plädklippta skinn – Max 3 skinn per besättning.
Vilken klass (Ljusgrå, grå eller mörkgrå) skinnen ska tävla i avgörs av premieringskommittén.
4: Grå pälsklippta skinn 15-22 mm (utdragen lock) – Max 2 skinn per besättning.
5: Vita plädklippta skinn – Max 2 skinn per besättning.
6: Vita pälsklippta skinn 15-22 mm (utdragen lock) – Max 2 skinn per besättning.
7: Publikens favoritmattskinn – Max 1 skinn per besättning.
Mattskinnen bedöms av publiken. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade. Mattskinnen
anmäls som övriga skinn och skickas in.
8: Publikens favoritskinn vuxna djur – Max 1 skinn per besättning.
Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 mån. gamla vid slakt. Skinnen
bedöms av publiken. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. Skinnen
anmäls som övriga skinn och skickas in.
9: Årets bästa produkt – Max 2 produkter per besättning. Ska bestå i huvudsak av skinn
och gärna vara ”nytänkande”. Produkterna bedöms först av en utsedd jury och därefter av
publiken och skall anmälas som övriga skinn och skickas in.
10: Publikens favorit grå plädskinn – Utses av publiken i klass 1-3.
11: Publikens favorit grå pälsskinn – Utses av publiken bland deltagare i klass 4.
12: Publikens favorit vita skinn – Utses av publiken bland deltagare i klass 5-6.
13: Bästa besättning, Grå skinn
Utses bland deltagare i klass 1-4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.
14: Bästa besättning, Vita skinn
Utses bland deltagare i klass 5 och 6. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3
skinn.
Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn samt max 2 st produkter anmälas för
bedömning av domarna.

5

3) Domarna
 Målsättningen är att ha tre domare med rullande schema.
En riksdomare, en skinnkunnig person samt en körsnär.
 Riksdomaren byts ut varje år. De andra två domarna byts ut vartannat år.
 Domarna bedömer skinnen enskilt var för sig.
Endast skinn med samma poäng som skall särskiljas bedöms gemensamt.
 Domarna får ca 20 min på sig att titta på ett antal skinn gemensamt innan bedömningen
börjar.
 Domarna får ca 2 minuter på sig för att bedöma varje skinn.
 Domarna eller särskild utsedd jury, bedömer produkterna utifrån sömnadskvalité, design
och nytänkande idéer.
 Domarna får inte veta resultatet innan prisutdelningen.
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4) Regler vid bedömning av skinnen
 Skinnkommittén har möjlighet att placera skinn i annan klass om det är lämpligt.
 Alla skinn avidentifieras vid inregistrering och får ett löpnummer fastsatt i ljumsken och i
nederdelen av skinnet
 Domarna bedömer skinnen enskilt var för sig. Endast skinn med samma poäng som skall
skiljas åt bedöms gemensamt.
 Alla tävlande skinn i domarbedömda klasser får poäng av alla domare i alla egenskaper
 Varje klass bedöms klart innan nästa påbörjas
 Utslagsregler Bästa besättning – Om samma totalpoäng på 3 skinn så vinner
besättningen med högsta enskilda skinntotalpoäng. Är dessa samma jämför man
skinnen med näst högsta totalpoäng och därefter 3:e högsta.
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5) Regler för poängsättning av skinnen

FÄRG RENHET:
Ska tona i blått, orena skinn tonar ofta i färgerna brunt, gult, grönt eller lila.
1 poäng – starkt orent
2 poäng – orent
3 poäng - medelrent
4 poäng - tillfredställande rent
5 poäng - mycket rent ev. blåton kommenteras
FÄRG UTBREDNING:
1 poäng - mkt varierande/flammigt, mkt peppar o salt, större fläck/fläckar
2 poäng – varierande/ flammigt, mkt peppar och salt/ mindre fläck/fläckar
3 poäng - aningen varierande/flammigt, ngt peppar och salt, endast enstaka fläck
4 poäng – jämnt/lite peppar och salt eller en pytteliten fläck
5 poäng - mkt jämnt utan peppar och salt
LOCK STORLEK:
Poängsätts ej
LL - Liten Lock
ML – Medel lock
SL – Stor lock
XSL- Extra stor lock
VL – Vågig lock
UL – Utan lock
LOCK KVALITE:
En bra och tilltalande form som är hållbar (stuns i) är önskvärt.
1 poäng – dålig form, lös lock eller på annat sätt mkt otillfredsställande. UL Max 1 poäng.
2 poäng - mindre bra form, lös lock utan nämnvärd stuns. LL, VL Max 2 poäng.
3 poäng – okej form, ngt lös, svag med sämre stuns och form.
4 poäng – bra form med stuns i och ganska hållbar.
5 poäng – fantastisk, mkt bra form och stuns. Mycket hållbar.
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LOCK UTBREDNING:
Lockavvikelser i ryggen straffas hårdare än i ytterpartierna.
1 poäng - mkt ojämnt
2 poäng - ojämnt
3 poäng – delvis ojämnt
4 poäng - nästan jämnt, bara små ytterpartier skiljer
5 poäng – fantastisk, helt jämnt

GLANS:
1 poäng - matt
2 poäng - ngt matt
3 poäng - medel/godkänt
4 poäng - glansigt
5 poäng - mkt glansigt

PÄLSHÅR KVALITE:
Det är önskvärt att pälshåret känns kallt och halkar lätt mellan fingrarna.
1 poäng – alldeles för tunt/vekt eller för grovt och strävt, mkt varierande över fällen
2 poäng - tunt/vekt för grovt eller strävt, varierande över fällen
3 poäng - medium-medium/grovt och aningen strävt eller varierande över fällen
4 poäng - medium-medium/grovt och silkigt, aningen varierande i ytterpartierna
5 poäng - medium-medium/grovt och mkt silkigt, lika fantastiskt över hela fällen

TÄTHET:
Poängsätts ej, endast information och avelsutvecklingsintresse
G - gles
M - medel
T - tät

HELHET:
Skinnets lämplighet att vara vackert och hållbart i alla lägen.
1-10 poäng.

