
Retningslinjer for indtjek 

 

Ved de første 3 udstillinger, som ny udstiller i DMF, er indtjek obligatorisk, efterfølgende vil indtjek foregå som 

stikprøve kontrol ved lodtrækning (eks. Terningslag), enten sendes man til indtjek eller direkte ind på 

udstillingen. Man har ret til at få tjekket sine dyr ind uden om lodtrækning. Hvis et dyr, der ikke er kommet 

gennem indtjek, på dommerbordet viser sygdomstegn der kan føre til afvisning, giver dette 1 udstillingsdags 

karantæne (dette gælder ikke dyr der er tjekket ind). 

Indtjekker bruger den udleverede indtjekkerskjorte og man spritter hænder mellem hver husstand der tjekkes 

ind.  

 

Indtjekket: 

1. Indtjekker bruger den udleverede indtjekkerskjorte og man spritter hænder mellem hver husstand der 

tjekkes ind.  

a. Der kigges efter: 

b. Læber og næse tjekkes for svamp (den streg der kan gå lodret på næse spidsen er ok). 

c. Der tjekkes for om næse eller øjne løber. 

d. Ørene ses efter for svamp, både på ydersiden og inde i ørene. 

e. Hagen mærkes efter for bylder, både under hagen og langs kanten på kæben. 

f. Dyret mærkes langs kroppen for knuder og lignende. 

g. Se dyret efter under forbenene, det er ofte her svamp viser sig.(Det er ok at være tyndt behåret så 

længe det ikke ser rødt og irriteret ud). 

h. Mave ses efter for pelsforandringer andet en tynd pels, kønsdele tjekkes for svamp. 

i. Pelsen tjekkes igennem for lus og huden under for sår og bare pletter (små bare pletter er ok så længe 

der ikke er rødmen eller skæl). Race med tæt pels samt satin, har tendens til tør hud/skæl. 

j. Er det en hun tjek for evt. drægtighed. 

 

2. Afvisningsårsager enkelt dyr: 

a. Bylder (større end en ært)  

b. Friske sår der ikke er helet  

c. Sår med rødmen omkring såret  

d. Svamp fundet på et dyr  

e. Bare områder med skæl 

 

3. Afvisningsårsager hele husstanden. 

a. Lus  

b. Ringorm  

c. Svamp fundet på mere en et dyr (af husstandens tilmeldte dyr)  

d. Mistanke om Sellnick (tydelige bare skællede områder med rødmen og sår) 
 

Som indtjekker kan man ikke sige med sikkerhed at et dyr fejler det ene eller det andet, derfor når 

der afvises er det med mistanke om en given tilstand. Derefter er det så op til ejer af dyret at søge 

den rette bistand til dyret.  

  

Ved tydelige afvisningsårsager er det den enkelte indtjekker der afviser dyret. Hvis der er tvivl skal 

tre indtjekkere være enige om at der er begrundet mistanke og dyret/dyrene afvises.  


