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Lengde måles fra snute til midt i "V" på halefinne. Utseende må sjekkes under gode og like lysforhold. Sjekken utføres umiddelbart. Parrmerker: tydelige=1 og ikke synlige 
(smolt)= 4. Sølvfarge: gul, brun, grå=1-3 og helt sølvblank=4. Finnekanter: Blanke = 1 til mørke = 4
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