
Udstillingsreglement for Dansk Marsvin Forening 

1 Indledning 

Nærværende udstillingsreglement er gældende for officielle DMF-udstillinger. Udstillingsreglementet 

administreres af Bestyrelsen i samarbejde med Dommerteamet. Der gøres opmærksom på at det ikke er 

tilladt at afholde tre udstillinger på en dag.  

2 Hvem kan arrangere udstillinger 

Ethvert medlem kan indgå i et udstillingsteam, som står for afholdelse af udstillinger. Officielle udstillinger er 

for alle klasser og for alle medlemmer af DMF samt andre foreninger, hvor medlemmet er indmeldt. 

  

3 Finansiering til udstillingsarrangør 

Det skal være muligt at få et forskud fra DMF på kr. 3000,00 til opstart af udstilling, hvilket tilbagebetales, 

sammen med et eventuelt overskud. 50% af overskuddet vil gå til fremme af foreningens formål, jf. 

formålsparagraffen. De resterende 50% af et evt. overskud reserveres til arrangering af teamets næste 

udstilling, sammen med de 3000kr som lånes af DMF. Hvis et team ophører eller inaktiveres, frigøres de 

reserverede midler til foreningen. 

  

4 Tilmeldingsregler 

Stk. 1. Udstillingsdatoer skal offentliggøres på DMF’s portal og/eller nyhedsbrev. Der vil så vidt muligt i 

indbydelsen til udstillingen oplyses udstillingssted samt kæle- og racedyrsdommerne. Dette vil, 

dog senest en uge før tilmeldingsfristen, være at finde på DMF´s portal/hjemmeside. 

 

Stk. 2. Alle marsvin, skal være ansøgt registreret i DMF, for at kunne udstilles. 

Dispensation kan gives til nye udstillere, der udstiller for første gang samt medlemmer af 

udenlandske marsvin foreninger eller klubber. 

 

Stk. 3. Det vil være muligt for et ikke-medlem, der ikke tidligere har prøvet at udstille, at udstille en 

enkelt gang, inden han/hun bestemmer sig for om han/hun vil være medlem.  

 

Stk. 4. Gebyret skal betales som anført på DMF’s portal og/eller nyhedsbrev. Indbetalt gebyr 

refunderes ikke ved udeblivelse. 

 

Stk. 5. Informationerne på tilmeldingsblanketten skal stemme overens med de anførte informationer 

på stamtavlen. 

 

 

  



5 Dyrenes helbredstilstand, vægt og alder. 

Stk. 1. Det er ikke tilladt at medtage drægtige hunner, hunner med unger eller syge dyr på udstillinger. 

Flaskebørn må gerne forefindes på udstillingen, men skal indtjekkes. 

 

Stk. 2. Udstillede dyr skal være fyldt 2 måneder (og max. 4 år) og veje mindst 400 g og max 1700 g. 

Transit- og salgsdyr skal veje mindst 350 g. 

 

6 Opholdstid 

Udstillere har ret til at forlade udstillingen, når bedømmelsen er færdig.  

Såfremt dyret er blevet placeret i BIG/BIGj, men ikke er til stede under BIS’en, fratages dyret sin placering og 

BIG2/BIGj2 rykkes op som BIG/BIGj. Er et wildcard tildelt, overtager denne pladsen som BIG2/BIGj2. 

En BIG2/BIGj2 mister kun sin placering, såfremt BIS-dommeren ønsker at se dyret på bordet, og dyret har 

forladt udstillingen.  

Udstiller skal oplyse den udstillingsansvarlige at man forlader udstillingen, hvis dyret har en placering.  

 

7 Karantæne rum 

Dette rum er til afviste dyr og skal være aflåst. Dette rum skal også være til dyr der er under 

vægtgrænsen. Det er kun udstillingsarrangør, eller udstiller sammen med udstillingsarrangør, der har adgang 

til dette rum. 

 

8 Forhold for dyr 

Stk. 1. Der skal være fri adgang til vand og foder (enten tørfoder eller grønt) ved udstillingsstart. Evt. 

sanktioner kan gives af Dommerteamet hvis regel overtrædes. 

 

Stk. 2. Der indføres et mindste areal svarende til 2 rum i en duekasse, svarende til ca. 23*30 cm. Er der 

tale om et udstillingsarrangement over to dage, eller ved overnatning til en endagsudstilling, er 

mindstekravet 3 rum i en duekasse, svarende til ca. 35*30 cm. 

 

Stk. 3. Der må ikke forefindes marsvin i de på udstillingsområdets parkerede biler, under afholdelse af 

udstilling.   

 

Stk. 4. Andre dyr end marsvin på udstillingen må kun forekomme efter aftale med udstillingsarrangør. 

Disse dyr holdes ansvarligt under kontrol og adskilt fra udstillingsdyrene. Dyret skal holdes i 

transportkasse eller snor.   

 

9 Bedømmelse 

Bedømmelsen skal foretages af danske dommere godkendt eller uddannet af DMF, eller dommere af 

udenlandsk statsborgerskab med en tilsvarende uddannelse. Bedømmelsen skal ske efter den til enhver tid 

gældende DMF-standard. Det er udstillingsarrangørens ansvar at sørge for, at dommeren har modtaget den 

gældende standard forinden udstillings afholdelse.  

 

Stk. 1.  Udstilling af Børnedyr: Kun børn op til og med 15 år kan udstille og stå med deres marsvin, mens 

det bliver udstillet. Børnedyr kan ikke udstilles af andre end ejeren selv. 

 

Stk. 2.   Ønskes udstilling af en ikke standardiseret race, skal dommerteamet kontaktes senest 8 uger før 

udstillingen. 

 

Stk. 3.  Et dyr må tilmeldes og udstilles i max én racedyrs klasse samt én kæledyr klasse pr. udstilling. 



 

Stk. 4.  Der afholdes en BIS i racedyr, sjælden variant, kæledyr samt Børnedyr. BIS’en opdeles i en junior 

og senior BIS. For at deltage i en BIS skal dyret være tildelt et certifikat.  

 

Stk. 5.  For racedyr og sjælden variant afholdes BIS’en imellem de dyr der har modtaget en BIG/BIGj, 

samt de BIG2/BIGj2 og evt. wildcards BIS-dommeren ønsker på BIS bordet. Såfremt BIS-

dommeren ikke selv har dømt BIG/BIGj sendes BIG2/BIGj2 og evt. wildcards automatisk til BIS 

bordet.  

 

Stk. 6.  For kæledyr og Børnedyr afholdes BIS’en imellem de dyr dommeren ønsker at se.  

 

Stk. 7. I BIS’en nulstilles tidligere rangeringer, således ethvert dyr, der deltager i BIS’en, kan blive tildelt 

højest mulige placering.  

 

Stk. 8.  En opdrættergruppe stilles af en opdrætter og skal bestå af mindst 3 dyr af samme race fra eget 

opdræt, og begge køn skal være repræsenteret. Dyrene behøver ikke at bo hos opdrætteren, de 

skal bare være født i opdrættet og bære samme opdrætternavn. Opdrættergrupper bedømmes 

ud fra Race typiskhed, Ensartethed og Forbedres kan.  

 

10 Snyderi 

Man må ikke ændre på dyrets pelsfarve. Klipning af pelsen må ikke finde sted - undtaget herfra er 

langhårsracerne i klippet langhår og kæledyrsklasserne. Sanktioner afgøres af arrangør.  

  

11 BIS-dommer 

BIS-dommeren skal være uddannet i alle de klasser/racer han/hun skal dømme i i hhv. kæledyr og 

racedyr. Præmie overrækkelsen foregår ved dommerbordet, straks BIS bedømmelserne er afsluttet. Disse 

forestås af BIS dommer, som kan kommentere dyrene under overrækkelse.  

 

12 Sekretær 

Skal kunne skrive læseligt, regne og være upartisk. 

 

13 Klasseinddeling 

Inddelingsgrundlaget er efter køn, samt alder jf. herunder: 

 

Kæledyr: 

2-5 mdr: Junior 

Senior:  

5-8 mdr  

8-12 mdr  

12+ mdr  

Champklassen – aldersinddeles ikke men er kun for senior championater 

 

Racedyr: 

2-5 mdr: Junior  

Senior: 

5-8 mdr 

8+ mdr 

Champklassen – aldersinddeles ikke men er kun for senior championater 

 



Antallet af placeringer i hver klasse afhænger af antallet af dyr i klassen. Klasseinddelingen foretages, så der 

ideelt er max 9 dyr pr. klasse, er der 10 eller flere dyr i en klasse må denne deles, så der er cirka lige mange i 

hver gruppe. 

 

14.         Præmieoverrækkelse 

 

Racedyrsklasser 

Stk. 1. Opdrættergrupper: Der uddeles 1 placering for hver 3. tilmeldte gruppe. Ved færre end 3 

tilmeldte grupper afholdes konkurrencen ikke.  

 

Stk. 2. BIR/BIRj (Bedst i racen) 

Uddeles til det bedste dyr i hver race, også hvis der ikke er nogen der har modtaget cert 

(Tvungen BIR). BIR/BIRj er automatisk med i BIG/BIGj, såfremt dyret har fået cert. Præmieres 

ikke, men tildeles titlen på bedømmelsessedlen.  

 

Stk. 3. BIR/BIRj – wildcard  

 Kan uddeles af dommeren i den/de nedenstående racer, hvor dommeren ønsker at sende 2 dyr 

fra samme race i BIG. Kræver cert. Dyr tildelt BIR/BIRj – wildcard præmieres ikke. 

 

Stk. 4. BIG/BIGj (Bedst i gruppen) 

 BIG/BIGj samt BIG2/BIGj2 uddeles i hver af nedenstående grupper blandt de BIR/BIRj og BIR/BIRj 

– wildcard, som deltager i BIG/BIGj.  

Såfremt ingen dyr i gruppen har fået cert, gives der ikke en tvungen BIG/BIGj. Såfremt kun et dyr 

har fået cert, uddeles der ikke en BIG2/BIGj2. Alle placerede BIG/BIG2 samt BIGj/BIGj2 tildeles 

præmiebånd. 

 

Stk. 5.  BIG/BIGj – wildcard 

Kan uddeles af dommeren i den/de nedenstående BIG/BIGj, hvor dommeren ønsker at sende et 

3. dyr i BIS’en. BIG/BIGj – Kræver cert. Dyr tildelt BIG/BIGj wildcard præmieres ikke. 

 

Gruppe opdeling med tilhørende racer: 

Gruppe Ensfarvet Mørk    
Beige 
Sort 
Chokolade 
Grå 
Lilla 

Gruppe Ensfarvet Lys   
Buff 
Creme 
Gylden MØ/RØ 
Rød  
Saffran 
Hvid MØ/RØ  

 
Gruppe Flerfarvet Markeret   
Tofarvet 
Dalmatiner  
Fox 
Himalaya  
Skimmel 
Tan 
Skildpadde og hvid 

 
Gruppe Flerfarvet Prikket 
Agouti og Solid Agouti i hver variant: 
Gyldenagouti 
Sølvagouti 
Lemonagouti 
Orangeagouti 
Cinnamonagouti 
Cremeagouti 



Skildpadde 
Trefarvet 
 
Gruppe Crested  
Amerikansk Crested 
English Crested (Ensfarvet) 
English Crested Ensfarvet satin 
Crested nonEnsfarvet 

 
Gruppe Satin    
Satin Flerfarvet    
Satin Ensfarvet 
Crested satin 

 
Gruppe Ruhåret    
Abysinnier 
Rex 
Skinny 
Teddy 

 
Gruppe Langhår Glathåret   
Sheltie 
Coronet 
Peruaner 

 
Gruppe Langhår Ruhåret   
Texel 
Merino 
Alpaca 
 
Gruppe Sjælden variant Andre   
CH-Teddy 
Lunkarya 
Satin langhår  

 
Gruppe Sjælden variant Korthåret  
Agouti (Buff/black, Buff/Chocolate og Blå 
sølvagouti) 
Argente 
Californian 
Harlequin  
Lux 
Magpie 
Otter 
Ensfarvet (Cream RØ og blå) 
Crested accepters i alle varianter  

 

Kæledyrklasser  

Stk. 6.  Der uddeles en vinder samt bedste temperament i alle klasser i blandt de dyr der har fået cert. 

Der tildeles præmiebånd.   

Fælles 

Stk. 7. Der tildeles præmiebånd til det bedste dyr af eget opdræt – BEDSTE A-DYR.  

 

Stk. 8. Farvefordelingen på præmiebånd er som følger 

 

BIGj Lyserød 

BIGj2 Lyseblå 

BIG Rød 

BIG2 Blå 

Klassevinder hun – Lyserød  

Klassevinder han – Lyseblå 

Bedste temperament – Blå 

 

Farverne på BIS rosetterne er op til udstillings arrangør 

 

Stk. 9. Det pålægges udstillingsarrangøren i indbydelsen at gøre opmærksom på, hvilke præmier der er 

på udstillingen; rosetter, pokaler, plaketter eller andet. 

 



Stk. 10. Alle udstillingsresultater skal offentliggøres senest 3 uger efter udstillingen på DMF 

portalen/eller i nyhedsmail. Det er udstillingsarrangørens ansvar at indsende 

udstillingsresultaterne til webmaster således at de kan offentliggøres.  

  

15        Til salg dyr/transport dyr 

Stk. 1. Alle udstillere må sælge dyr samt medbringe transport dyr på udstillinger. 

 

Stk. 2. I hver kasse/bur må max anbringes 2 unger (á max. 500 g) eller 1 over 500 g. Til 

salg/transportdyr må ikke være yngre end 4 uger og ikke veje mindre end 350 g. Kontrolvejning 

af salgs- samt transport dyr kan forekomme.  

 

Stk. 3. Folk der medbringer dyr under 350g, vil få en skriftlig advarsel, og når de får den anden advarsel, 

er der ½ års salgsforbud på udstillinger, dette gælder også transportdyr. Evt. sanktion gives 

igennem Dommerteamet. 

 

Stk. 4. Eventuelt gebyr for salgsdyr angives i indbydelsen til en gældende udstilling. Det må være op til 

udstillingsarrangøren, om der kræves gebyr for salgsdyr. 

 

Stk. 5. Transitdyr, som medbringes på udstillingsdagen, skal indtjekkes på lige vilkår med udstillerens 

andre dyr. Opbevaring og opsyn er på eget ansvar. 

  

16 Certifikater og Championater 

Stk. 1. Certifikat uddeles til dyr i særklasse, dvs. dyr der ligger meget tæt på standardens beskrivelse. 

Der kan uddeles certifikater til såvel kæledyr som racedyr.  

Ustandardiseret kan ikke modtage certifikat, men modtager ’Certkvalitet’. Dommeren forestår 

uddelingen af certifikater og certkvalitet. Uddelte certifikater/certkvalitet nævnes i et DMF 

medie i forbindelse med udstillingsresultaterne. 

 

Stk. 2. Champion: et dyr, der har opnået 3 certifikater, opnår betegnelsen: 

 

Dansk Champion junior Børnedyr (DKCHjrbd) = 3 certer under 5 måneder af to forskellige 

dommere 

Dansk Champion Børnedyr (DKCHbd) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere, dog 

mindst et cert tildelt af en DMF dommer 

Dansk Champion junior kæledyr (DKCHjrkd) = 3 certer under 5 måneder af to forskellige 

dommere 

Dansk Champion kæledyr (DKCHkd) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere, dog 

mindst et cert tildelt af en DMF dommer 

Dansk Champion junior (DKCHjrrd) certer under 5 måneder af to forskellige dommere. 

Dansk Champion (DKCHrd) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere, dog mindst et 

cert tildelt af en DMF dommer 

Dansk Champion junior sjælden variant (DKCHjrsv) = 3 certer under 5 måneder af to forskellige 

dommere 

Dansk Champion sjælden variant (DKCHsv) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere, 

dog mindst et cert tildelt af en DMF dommer 

Dansk Champion klippet langhår (DKCHkl) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere, 

dog mindst et cert tildelt af en DMF dommer 



Dansk Champion sjælden variant klippet langhår (DKCHsvkl) = 3 certer over 5 måneder af to 

forskellige dommere, dog mindst et cert tildelt af en DMF dommer 

 

Nordisk Champion (NORCH): gives når dyret har opnået championat i en af de nordiske 

foreninger, samt 1 senior cert i to ud af de tre andre nordiske lande udover det land 

championatet er opnået. 

 

Stk. 2.a. Kombineret Champion, et dyr, der har opnået 3 certer, i mere end en af klasserne (junior, 

senior, champ) indenfor samme race. 

NB: Det skal her bemærkes, at et af certerne over 5 måneder, samt et af certerne i champ 

klassen, skal tildeles af en DMF dommer.  

 

Dansk Champion elite (DKCHexx) = 3 certer under 5 måneder af to forskellige dommere + 3 

certer over 5 måneder af to forskellige dommere, indenfor samme race. 

 

Dansk Champion grand (DKCHgxx) = 3 certer over 5 måneder af to forskellige dommere + 3 

certer i champ klasse af to forskellige dommere, inden for samme race. 

 

Dansk Champion fuld (DKCHfxx) = 3 certer under 5 måneder af to forskellige dommere + 3 certer 

over 5 måneder af to forskellige dommere + 3 certer i champ klasse af to forskellige dommere, 

indenfor samme race. 

 

xx står for de i stk. 2 nævnte klasse titler. 

 

Stk. 3. De tre certifikater skal opnås i samme udstillingsklasse (f.eks. er tre certifikater opnået som hhv. 

børnedyr og kæledyr ikke gyldigt som championat).  

 

Stk. 4. Marsvin, der har opnået et championat i et andet nordisk land, kan blive DKCH dansk champion, 

hvis dyret på en DMF udstilling i Danmark, får tildelt et seniorcertifikat. Dette gælder også for 

racer, der ikke har en fuld standard i Danmark, men er Sjælden variant. Disse får dog ikke et 

DKCH men et DKCHsv.  

 

Stk. 5. Marsvin, der har opnået et senior championat i Danmark kan, hvis det får tildelt et senior cert i 

et andet europæisk land, tildeles den tilhørende titel fra det pågældende land. Eks. hvis 

marsvinet har modtaget 3 danske senior certer og 1 svensk senior cert i alderen over 5 mdr. kan 

marsvinet få titlen SCH tildelt, dette gælder også Sveriges silverkort i kæledyr som er svarende 

til et cert. Udenlandske certer/silverkort givet under 5 mdr er IKKE gyldige i en 

dansk/pågældende lands champ titel. 

 

Stk. 6. Opnåede championater nævnes i DMF medie. Championat-diplom kan uddeles, mod betaling, 

når dyret har 3 certifikater, der indsendes til registrator sammen med 

registreringsattesten.  Championattitlen kan først bruges offentligt når den er betalt for. 

 

Stk. 7. Registrering af en champion på ny stamtavle koster en registreringsafgift, hvis størrelse 

fastsættes af DMF`s medlemmer på generalforsamlingen. 

 

Stk. 7.a Championatregistrering sker ved indsendelse af bedømmelsessedler med anført certer til 

registrator. 

 



Stk. 8. Titler til vindere fra Nordisk Mesterskab 

 

BIR-Vindernes dyr på NM må kalde sig Nordiske Vindere og så årstal t.ex. NordV-13. 

BIRjr-Vindernes dyr på NM må kalde sig Nordiske Vindere og så årstal t.ex. NordjrV-13. 

BIS-Vindernes dyr på NM må kalde sig Nordiske Mester og så årstal, t.ex. NordM-13. 

BISjr-Vindernes dyr på NM må kalde sig Nordiske junior Mester og så årstal, t.ex. NordjrM-13. 

 

Stk. 9. Championater fra andre nationale foreninger:  

Opnået championat i en anden national forening, kan registreres i stambogsdatabasen og 

påføres en i forvejen eksisterende stamtavle, ved indsendelse af relevante certer, samt 

stamtavle med titlen, fra pågældende forening, til registrator. Registreringen foregår via 

formular på DMF portalen. 

Fordi dyret har erhvervet sig champstatus i en anden national forening, betyder det ikke at den 

kan stilles i champklasse i DMF, dette sker først ved erhvervelse af champstatus i DMF. 

Ved championatregistreringen erhverves en ny tavle, til samme pris som ved udenlandske 

registreringer 

Stk. 10.  Titler til årets dyr:  

Der tælles point til årets dyr i de 5 klasser, Børnedyr, Kæledyr, Racedyr, Sjælden variant og 

Klippet. Point gives ud fra cert og placering på foreningens udstillinger, men det er kun de 5 

bedste resultater over året der tælles med. Point gives som følgende: 

 

Racedyr/Sjælden variant Klippet Kæledyr og Børnedyr  
Placering Point Placering Point Placering Point   Placering Point Placering Point 
BIS 1 
BIS 2 
BIS 3 
BIS 4 
BIS 5 
BIS 6 
BIS 7 
BIS 8-10 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

BISJR 1 
BISJR 2 
BISJR 3 
BISJR 4 
BISJR 5 
BISJR 6 
BISJR 7 
BISJ 8-10 

40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 

Best 
2ndBest 
Cert 

20 
15 
10 

  BIS 1 
BIS 2 
BIS 3 
BIS 4 
BIS 5 
BIS 6 
BIS 7 
BIS 8-10 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

BISJR 1 
BISJR 2 
BISJR 3 
BISJR 4 
BISJR 5 
BISJR 6 
BISJR 7 
BISJ 8-10 

40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 

 
BIG/BIG2 
Bedste A 
Cert 

 
15 
5 
10 

       
Klassevinder  
Bedste 
temperament 
Bedste A dyr 
Cert 

 
10 
 
10 
5 
10 

  

 

I forbindelse med Winners Cup uddeles vandrepokal til vinderne i de 5 klasser, som 

efterfølgende år udskiftes med en erindringspokal. Endvidere gives følgende titler til de 5 bedst 

placerede dyr i hver klasse: 

 

Børnedyr Kæledyr Racedyr 

BD1-xx 
BD2-xx 
BD3-xx 
BD4-xx 
BD5-xx 

KD1-xx 
KD2-xx 
KD3-xx 
KD4-xx 
KD5-xx 

RD1-xx 
RD2-xx 
RD3-xx 
RD4-xx 
RD5-xx 
 



Sjælden variant Klippet  

SV1-xx 
SV2-xx 
SV3-xx 
SV4-xx 
SV5-xx 

KL1-xx 
KL2-xx 
KL3-xx 
KL4-xx 
KL5-xx 

 

 

Ligeledes tildeles titlen BIR-xx til de dyr der i deres race opnår flest point efter samme 

udregningsform som årstitlerne. 

 

Titler skal registreres ved registrator ved indsendelse af resultatet på pointoptællingen, som vil 

være at finde på foreningens hjemmeside samt dyrets stamtavle (stambogsnr). 

                 Stk. 11. Årets opdrætter 

Der kåres henholdsvis en Årets opdrætter i Racedyr, Sjælden Variant og en Årets opdrætter i 
Kæledyr/Børnedyr. 
Point tælles sammen som ved årets dyr og hvert opdræts 10 bedste dyr lægges sammen. 
Dyrene behøver ikke være ejet eller udstillet af opdrætter. Titlen udløser en roset. 

  

  

17 Overtrædelse 

I tilfælde af overtrædelse af udstillings reglement kan Dommerteamet idømme, alt fra en påtale til enkelte 

dages udstillingskarantæne. 

  

18 Indtjek 

 

Stk. 1.  Der er obligatorisk indtjek for alle dyr. 

  

Stk. 2. Afvises et dyr på dommerbordet, skal tre indtjekkere vurdere, om afvisningen er korrekt (og om 

alle husstandens dyr skal afvises).  

 

Stk. 3.  Et dyr afvises, hvis der findes: Bylder (større end en ært), friske sår, der ikke er helet, sår med 

rødmen omkring, mistanke om svamp (lille område), bare skællede områder 

 

Stk. 4.  Alle husstandens dyr afvises, hvis der findes: Lus, Ringorm, mistanke om svamp (stort område), 

mistanke om svamp på mere end et dyr (lille område), bare skællede områder med rødmen og 

sår. Findes der lus på et dyr i forbindelse med indtjek ved et flerdages udstillingsarrangement, er 

det ikke tilladt at behandle dyret og stille det til indtjek igen dagen efter.   

  

19 Oprykning af dyr 

Stk. 1.  Oprykning fra Sjælden variant til Racedyr, sker når 6 dansk opdrættede dyr i samme sjælden 

variant race, opnår senior championat inden for en 2-årig periode. Den 2-årig periode løber fra 

det første dyr opnår championat. Oprykning er gældende fra næstkommende 1. januar. 

Dommerteamet følger ved årets udgang op på, hvilke racer der kan rykkes, og informere om 

dette i årets sidste nyhedsbrev. 

 

Stk. 2. Oprykning fra Ustandardiseret til Sjælden variant, sker når 6 senior dyr i samme race, har 

modtaget Cert Kvalitet (CK) inden for en 2-årig periode. Den 2-årig periode løber fra det første 

dyr opnår championat. Oprykning er gældende fra næstkommende 1. januar. Dommerteamet 



følger ved årets udgang op på, hvilke racer der kan rykkes, og informere om dette i årets sidste 

nyhedsbrev. 

 

20  Samarbejde med andre nationale foreninger 

Stk. 1.  Alle nationale foreninger kan indgå i et samarbejde med DMF omkring udstilling af marsvin. 

Stk. 2.  Medlemmer af andre nationale foreninger kan uden medlemskab og registrering af dyr i DMF 
deltage i vores udstillinger på lige fod med medlemmer af DMF. 

Stk. 3.  Medlemmer af andre nationale foreninger kan ligeledes benytte sig af DMFs titler på stambog i 
egen forening ved dokumentation af titlen fra vores resultatlister. 

Stk. 4.   Medlemmer af andre nationale foreninger skal kunne fremvise dokumentation for, at dyrene er 
registreret i egen forening, samt at man stadig er gyldigt medlem i egen forening. 

Stk. 5.   Kun medlemmer i DMF kan vinde årstitlerne i DMF. Dette inkluderer pointjagten for årets 

marsvin samt titlen uddelt ved Winners Cup og Årets Opdrætter titlerne.  

Stk. 6.  Ovenstående regler gælder kun nationale foreninger der tilbyder medlemmer af DMF det 

samme i deres forening. 

 

Opdateret 05.02.2020 

Ændring i forbindelse med oversættelse til dansk af racer og begreber samt tilføjelse af champ registrering skal ske 

manuelt samt senior silverkort gælder som cert, tilføjelse til krav til opdrættergrupper, tilføjelse af ændringer ifm. GF 

2019, tilføjelse af Årets Opdrætter samt titler til årets 5 bedste dyr i klasserne.  

Opdateret 05.01.2019:  

Ændring i forbindelse med fællesmøde indskrevet.  

Opdateret 24.03.2017: 

Paragraf 19 tilføjet. 

 

Opdateret 30.12.2016: 

Ændringer i forbindelse med fællesmøde indskrevet. 

Opdateret 05.10.2016: 

Punkt 9c, ikke længere muligt at udstille samme dyr i Børnedyr og kæledyr klasse, samt ændring i punktet for 

finansiering. 

Opdateret 27.02.2016: 

Ændringer i forbindelse med GF 2016. 

Opdateret 29.05.2015:  

Ændringer i beskrivelserne for tildelelse af championat titler paragraf 16 stk. 2 og paragraf 16 stk. 5. 

Opdateret 05.03.2015: 

Tilføjelse af årets dyr, paragraf 16 stk. 10. 

Opdateret 31.01.2015:  

Ændringer i forbindelse med GF. 


