
 
Paikka, päivämäärä Tuomari 

 

 

HAMSTERIN NIMI IKÄ NÄYTTELYNUMERO 

TURKKI, VÄRI SUKUPUOLI 

ARVOSANA 
 

� Erinomainen ERI � Erittäin hyvä EH � Hyvä H  � Melko hyvä MH � Tyydyttävä T 
 

� Hylätty HYL Rakennevirhe: � Knikki   � Muu, mikä: Muu hylkäysperuste:   

Lisätietoja:  

 
 

LUONNE 
� Hyvä  � Tyydyttävä 

 

PÄÄ, SILMÄT, KORVAT 

TYYPPI, KOKO 

PERUSVÄRI, VÄRIMERKIT, KUVIO (ei vaikuta arvosanaan ei-standardiluokassa) 
 
 
 
 
 

TURKKI 

KUNTO 

YLEISVAIKUTELMA 

Lyhenteitä  pv = perusväri pohjav. = pohjaväri tikk. = tikkaus vm = värimerkit 
  tih. = tiheys  pit. = pituus  sat. = satiini  oej/vej = oikea/vasen etujalka otj/vtj = oikea/vasen takajalka 
  s.o. = saisi olla v.o. = voisi olla   



 
Paikka, päivämäärä Tuomari 

 

HAMSTERIN NIMI IKÄ NÄYTTELYNUMERO 

LAJI, TURKKI, VÄRI SUKUPUOLI 

ARVOSANA 
 

� Erinomainen ERI � Erittäin hyvä EH � Hyvä H  � Melko hyvä MH � Tyydyttävä T 
 

� Hylätty HYL Rakennevirhe: � Knikki   � Muu, mikä: Muu hylkäysperuste:   

Lisätietoja:  

 
 

LUONNE 
� Hyvä  � Tyydyttävä 

 

PÄÄ, SILMÄT, KORVAT 

TYYPPI, KOKO 

PERUSVÄRI, MERKIT, KUVIO (ei vaikuta arvosanaan ei-standardiluokassa) 
 
 
 
 
 

TURKKI 

KUNTO 

YLEISVAIKUTELMA 

Lyhenteitä  pv = perusväri pohjav. = pohjaväri tikk. = tikkaus kylkik. = kylkikaaret  selkäj. = selkäjuova 
  tih. = tiheys  pit. = pituus  sat. = satiini  oej/vej = oikea/vasen etujalka otj/vtj = oikea/vasen takajalka 
  s.o. = saisi olla v.o. = voisi olla   



 
Paikka, päivämäärä Tuomari 

 

HAMSTERIN NIMI IKÄ NÄYTTELYNUMERO 

LAJI, TURKKI, VÄRI SUKUPUOLI 

ARVOSANA 
 

� Erinomainen ERI �  Erittäin hyvä EH �  Hyvä H  �  Melko hyvä MH �  Tyydyttävä T 
 

�  Hylätty HYL �  Ei voida arvostella EVA Syy: 

RAKENNEVIRHE 
(ei vaikuta arvosanaan – hamsteria ei tule käyttää jalostukseen) 

 
�  Knikki   �  Muu, mikä 

YLEISKUNTO  

TURKKI 

KORVAT, SILMÄT, HAMPAAT 
 
 
 

KYNNET 

KÄSITELTÄVYYS, LUONNE 

YLEISVAIKUTELMA 

Lyhenteitä  tih. = tiheys  pit. = pituus  sat. = satiini  oej/vej = oikea/vasen etujalka otj/vtj = oikea/vasen takajalka 
  s.o. = saisi olla v.o. = voisi olla 
  
MUUTA 



 
Paikka, päivämäärä Tuomari 

 

� KASVATTAJALUOKKA   
Kasvattajaluokkaan osallistuu vähintään kolme (3) hamsteria saman kasvattajan kahdesta tai useammasta yhdistelmästä. Eläinten tulee 
edustaa vähintään samaa perusväriä. Kaikkien eläinten tulee osallistua kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen 
ei edellytä kasvattajanimeä ja osallistuminen on maksutonta. 
 
� SUKUPOLVILUOKKA  
Sukupolviluokkaan osallistuu vähintään kolme (3) hamsteria, jotka edustavat kolmea peräkkäistä sukupolvea (eli ovat keskenään sukua 
suoraan alenevassa polvessa). Osallistuvien hamsterien tulee edustaa vähintään samaa perusväriä. Kaikkien hamsterien tulee osallistua 
kyseisen näyttelyn johonkin kilpailuluokkaan. Luokkaan osallistuminen ei edellytä kasvattajanimeä ja osallistuminen on maksutonta. 

 

KASVATTAJA 

LAJI, TURKKI, VÄRI 
 

ELÄINTEN ARVOSTELUNUMEROT 
 

ARVOSANA 
 

� Erinomainen ERI � Erittäin hyvä EH � Hyvä H  � Melko hyvä MH � Tyydyttävä T 
 

� Hylätty HYL Rakennevirhe: � Knikki   � Muu, mikä: Muu hylkäysperuste:  

Lisätietoja:  

 
 

HAMSTEREIDEN LUONNE 
� Hyvä  � Tyydyttävä 

 

TYYPPI JA RUNGON MUOTO  

KOKO 

VÄRI JA/TAI MERKIT (ei vaikuta arvosteluun ei-standardiluokassa) 
 
 
 

TURKIN TIHEYS JA LAATU 

PÄÄ 

SILMÄT JA KORVAT 

Lyhenteitä  tih. = tiheys  pit. = pituus  sat. = satiini  oej/vej = oikea/vasen etujalka otj/vtj = oikea/vasen takajalka 
  s.o. = saisi olla v.o. = voisi olla  
MUUTA 


