
Utställning – Hur går det till?
Ja, vad händer egentligen på en musutställning? Hur går det till? Och varför ställer man ut sina 
möss? Här är en liten artikel som förhoppningsvis skall räta ut en del frågetecken!

Varför ställer man ut möss? 
Jo, anledningarna är faktiskt fler än en. Kanske har man en mus man tänkt avla på, och därför vill 
ha synpunkter på hur väl musen är lämpad till det, både exteriört och temperamentmässigt. En 
domare har ett skarpt öga och uppfattar oftast minsta lilla sak. Domarna har genomgått utbildning 
och är opartiska. Kanske har musen en svansknyck, eller någon annan defekt som man missat? Eller
är musen nervös och beter sig underligt? Eller så kanske man har en helt fläckfri och pigg liten 
individ som är både frisk och sådär riktigt riktigt trevlig att domarna vill sno med den i fickan efter 
utställningen! 

Men utställning är inte bara till för dom som vill eller har i tankarna att ta ungar efter sina djur. Här 
kan alla djur delta, oavsett om det är sällskapsdjuret eller det framtida avelsdjuret. Man kan även 
samla resultat för att registrera titlar på sina möss. 

I SVEMUS finns tre olika klasser att ställa ut sina möss i:

• Pet Class
• Standard Class
• Teckningsklass

I Pet Class bedöms musens hälsa och temperament. Hur frisk musen är, hur den sköts och hur den 
är att hantera. En friskkontroll och hur den är som sällskapsdjur kort och gott. En viktig grund både 
för musen som husdjur och kanske ännu viktigare om man någon gång tänkt att ta ungar efter sin 
mus.

I Standard Class bedömer man musen enligt den skrivna standard som finns i SVEMUS. Här ingår 
bland annat både musens storlek och proportioner, färg och hårlag. Men möss som ställs ut i 
Standard Class skall även de vara lätthanterliga, och precis som i Pet Class drar eventuella defekter, 
saknade morrhår, sår eller ohyra ner betyget eller diskvalificerar musen från bedömning.

I Teckningsklass ställs vittecknade möss ut. Där bedöms teckningen. Färg och hårlag har inte 
samma betydelse som i Standard Class. Musens teckning är det som har betydelse för bedömningen.

Vem kan ställa ut?
Alla kan ställa ut sin mus! För att delta i Pet Class bedömningar behöver du inte vara medlem i 
föreningen eller ha din mus registrerad i SVEMUS. Men för att delta i Standard och Teckningsklass 
måste du vara medlem och ha din mus registrerad. Alla möss kan registreras i SVEMUS.



Hur går det till?

Det första man gör är att anmäla sig till utställningen som annonseras antingen på SVEMUS 
hemsida, Facebooksida eller via medlemstidningen Husmusen. I anmälan står det precis hur man 
skickar in sin anmälan och till vem. Sedan betalar man in anmälningsavgiften som står med i 
utställningsannonsen. Sedan är det bara att vänta in utställningsdagen!

På utställningsdagen så dyker man upp med sin mus eller sina möss och checkar in. Då får man ett 
utställningshäfte där alla anmälda möss finns med i den ordning de kommer bedömas i klasserna. 
Man får dessutom klisterlappar som man fäster på sin utställningsbox med musens nummer i de 
olika klasserna. Klisterlapparna har olika färger beroende på vilken klass musen ställs ut i. I detta 
fall är den röda lappen till Pet Class och den gula till Standard Class.

Klisterlapparna fäster man på locket till sin utställningsbox. Utställningsboxen ska vara rustad med 
strö, foder, en toarulle samt en bit gurka till musen. När utställningsboxen har sina lappar och 
musen i boxen har allt den behöver så placeras den på bordet bland alla deltagare. Lådorna placeras 
oftast i nummerordning. På utställningen finns en så kallad handler, denna ser till att bära fram 
mössen till domarna och håller ordning på utställningsboxarna på bordet.

När musen är i sin box, har allt den behöver, klisterlapparna är på plats och boxen placerad på 
bordet så är det bara att vänta på att bedömningarna skall dra igång!



Utställningsboxar med möss i nummerordning på bord

Inför bedömningen lyfts musen fram i sin box av utställningens handler till domaren. Man kan 
oftast på avstånd kika på bedömningen och kanske lyssna på vad som sägs. Bedömningen är en 
blindbedömning, domaren ska alltså inte veta vem som äger musen. När alla möss i varje klass har 
blivit bedömda ska domarna placera dom absoluta bästa mössen i varje klass. Bedömningarna kan 
ta tid. Men under tiden så kan man mingla med andra utställare, kika på möss som uppfödare har 
med sig till salu eller besöka loppis-bord som oftast finns på plats där man kan fynda allt från burar 
till foder!



När alla bedömningar är klara och domarna har placerat alla mössen så får man hämta sin mus. 
Därefter är det dags för prisutdelning! Förutom pallplatser så delas en hel del hederspriser ut, ett 
hederspris kan till exempel i Pet Class vara ”Hederspris för vackrast ögon”.

När prisutdelningen är avklarad så kan alla utställare hämta mössens bedömningssedlar. På dessa 
kan man utläsa musen slutliga betyg/resultat samt kommentarer från den/de klass/klasser de deltagit
i.


