
 

 

Regler for brug af opdrætternavn og stambogsføring 
1. Opdrætternavn: 

a. I DMF har man som medlem mulighed for at ansøge om opdrætternavn såfremt man ønsker at 
stambogsføre marsvin med eget opdrætternavn. 

b. Kun DMF godkendte opdrættere kan benytte deres opdrætternavn i forbindelse marsvinet´s navn ved 
stambogsføring og på udstillinger. 

c. Et opdrætternavn kan deles af en husstand eller flere medlemmer. 
d. En husstand kan have flere opdrætternavne, da et opdrætternavn følger et eller flere medlemmer. 
e. Et medlem kan kun være tilknyttet et opdrætternavn. 

 
2. For at registrere opdrætternavn i DMF: 

a. Skal medlemmet være min. 15 år. 
b. Man kan søge et eller flere medlemmer om samme opdrætternavn. 
c. Godkendte opdrætternavne i DMK kan overføres for 250,- til DMF, herudover tilbyder DMF, at man ved 

overførsel kan ændre opdrætternavn, såfremt man skulle ønske dette. 
d. Opdrætternavnet søges via formularen på hjemmesiden. Prisen for et opdrætternavn er 250,-. 
e. Ansøgning om opdrætternavn vil offentliggøres på foreningens hjemmeside og såfremt ingen 

indvendinger indkommer, vil det ansøgte opdrætternavn blive offentliggjort som godkendt efter ca 4 
uger fra ansøgningsdato. 
 

3. Anvendelse af opdrætternavn i DMF 
a. Opdrætternavnet skal være søgt igennem Registrator (via formular på hjemmesiden). 
b. Opdrætternavnet skal være offentliggjort som godkendt her foreningens hjemmeside. 
c. Ønskes et allerede aktivt opdrætternavn, delt mellem flere medlemmer, skal den opdrætter der har 

opdrætternavnet i forvejen, give tilladelse til at et andet medlem kommer med ind under 
opdrætternavnet. 

d. Opdrætteren skal betale medlemskab. Opdrætternavn følger kontingent, fornyes medlemskab ikke i tide 
sættes ens opdrætternavn på standby, ved genindmeldelse efter 8. januar skal man også forny sit 
opdrætternavn med 250,-. Dette er indført da der ligger en del administrativt arbejde i genindmeldelser 
efter 8. januar, hvor de medlemmer der ikke har fornyet bliver fjernet fra diverse lister og adgange, og 
når de så genindmelder skal de tilføjes alle de steder igen. 
 

4. Stambogsføring: 
a. Som opdrætter i DMF skal man på købers ønske medsende en i DMFs øjne gyldig stamtavle. 
b. Unger kan kun registreres under det opdræt der ejer moderdyret på fødselstidspunktet, uanset 

geografisk placering. 
c. Et kuld kan ikke registreres under to opdrætternavne. 
d. Stambogsføring af marsvin fra ikke medlemmer af foreningen stambogsføres som pet med marsvinets 

navn uden opdrætter og afstamning, når der ikke forefindes en stamtavle fra en anerkendt 
forening/klub. Dette håndhæves også i forhold til medlemmer der ikke har fornyet kontingent i tide. 

e. Cuy marsvin kan ikke stambogsføres i DMF. 
f. Et marsvin kan ikke registreres som racedyr når den har en tom tavle, men kan godt udstilles i racedyr 

og fortjene en champ titel som kan registreres på marsvinet, men marsvinet bliver aldrig racedyr. Et 
marsvin kan kun være racedyr af afstamning. 
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