Rasekode 7

Regelverk for kåring av suffolk 2021
Værlam som skal kåres etter reglene for suffolk skal
• Ha rasekode 7 suffolk i Sauekontrollen
• Ha registrert far og mor i Sauekontrollen, begge med rasekode 7 suffolk
• Være rasereint (minst 7/8)
Kåring av suffolk følger NSGs generelle kåringsregler. Spesifisering i forhold til de generelle reglene er
angitt nedenfor.
• Far til lammet bør være kåra av NSG.
Er far ukåra kan lammet kåres på dispensasjon hvis rasepreget er godt.
• Lammet skal ha registrert høstvekt.
Det beregnes ikke korrigert høstvekt og avvik fra buskapsmiddelet.
• Det settes ingen krav til O-indeksen.
Dommerpoeng ved kåring av suffolk
Egenskap
Kropp
Beinstilling
Ullkvalitet
Rasepreg
Sum kåringspoeng

Skala
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng
5 -10 poeng

Ordinær kåring
Krav
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6

Dispensasjon
Krav
Minst 6
Minst 6
Minst 6
Minst 6

Minst 32

Minst 26

Med i sum
kåringspoeng
Ja
Ja
Ja
Ja

Dommerveiledning
Kropp
Se rasebeskrivelsen. Legg mest vekt på det som står om «Frampart og rygg», og «Kryss og bakpart».
Beinstilling
Se rasebeskrivelsen.
Ullkvalitet
Ull av crossbred type. Hvit og finfibret ull uten mørke eller svarte flekker.
• Ikke krav om at ullfellen holder C1-kvalitet for å kunne kåres.
• Svarte fiber i ulla eller marghår er uønsket, men ingen vrakingsårsak.
• Ull-lengden må være minst 4 cm for å kunne kåres (ikke krav om 7 cm).
Rasepreg
Se rasebeskrivelsen. Legg mest vekt på det som står under «Generelt» og «Hode».
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Rasebeskrivelse
Generelt

Hode

Frampart og
rygg
Kryss og
bakpart
Bein og klauver
Ull og hud

Suffolk er en middels stor til stor hvit sau med svart hode og svarte ben.
Både søyer og værer skal være harmoniske, rektangulære og kraftige bygget.
Hos både værer og søyer skal kroppens dybde være halvparten av
kroppshøyden.
Kollet og ikke for stort. Det skal være edelt med god reisning og et våkent blikk.
Det skal være blanksvart og fritt for ull. Hos værer kan det forekomme rynker
på neseryggen. Lepper og mule skal være svarte. Ørene skal være store,
hengende og ha en lett bøy i spissen.
Bredt, dypt og framskutt brystparti med brede og faste albuer.
Lang, bred og muskuløs rygg med jevn bredde fra fram- til bakparti.
Parallell over- og underlinje med godt buede, kjøttfylte brystben.
Krysset skal være bredt, avrundet (U-formet), langt og svakt hellende.
Bakbena skal være kraftige, velvinklede med svært god muskelmasse på innog utsiden, og svært brede og dype lår.
Rette, svarte med sterke koder og klauver, ull til knær og haser.
God bredde mellom frambeina.
Crossbred med hvit og finfibret ull uten mørke eller svarte flekker. Svarte fiber i
ulla eller marghår er uønsket, men ingen vrakingsårsak. Ullfrie deler skal være
blanksvarte. Huden skal være lyserød uten svarte flekker. Svarte innslag på
huden aksepteres på lårenes og albuenes innsider.
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