
Formandens beretning
Kreds 1's general forsamling

9. marts 2019, Lyngby.

Det har været et godt år hos Kreds 1.
Kreds 1 har afholdt 13 udstillinger i løbet af 2018. 4 dobbelt udstillinger, et stort 
Danmarksmesterskab i maj med en ordinær udstilling, og en 3 dages pr udstilling i Forum i 
september. Og vi har været på pr rundt omkring, bla Roskilde Dyrskue og Dyrenes dag i 
Plantorama. 

DM brugte jeg personlig meget tid på. Pokalerne blev fundet  august året før, altså 2017. En masse 
skriven frem og tilbage med div sponsorer, og generel planlægning. Jeg synes selv vi fik lavet et 
succesfuldt arrangement, og jeg er glad for at jeg kunne være med overhovedet – jeg var 20 dage 
før fødsel da vi holdt DM. 

3 dages pr udstilling i Forum til Vores levende hobby messe var noget af en udfordring, både med 
planlægning og logistik. DMK stod som ansvarlig for udstillingen mht økonomi så vi havde ikke 
udgifter eller indtægter da det hele hovedsagligt var show for pr skyld. Det var 3 hektiske men gode
og hyggelige dage med en masse besøgende. Kreds 1 satser på at kunne repræsentere DMK når 
messen næsten gang afholdes i 2020.

Kreds 1 stod også for at lave pr på Roskilde Dyrskue. Et årligt event vi er glade for at deltage i. Det 
er en fed måde at udbrede kendskabet til marsvin på, samt få sat DMK fast i folks bevisthed når de 
har været forbi vores stand. I år har Roskilde Dyrskue 50 års jubilæum så vi forestiller os at det 
bliver en kæmpe begivenhed med en masse mediedækning. DMK har derfor bevilget en slat penge 
til et lidt større telt så vi har mulighed for at lave et lækkert og indbydende setup der kan give 
blikfang og endnu flere besøgende der kan blive klogere på marsvin.

Jeg vil gerne vende tilbage til pokalerne jeg snakkede om tidligere i forbindelse med DM. Det var i 
en lokalgruppe på facebook jeg så en masse pokaler der blev bortgivet. Dem var jeg hurtig til at få 
hentet. De blev tørret af og gamle emblemer og klistermærke labels blev pillet af. Og så er jeg jo 
lidt af en nørd der går og samler på alt muligt jeg kan bruge til udstilling, så jeg havde en håndfuld 
af de små marsvine dippedutter liggende til at sætte på pokalerne. Og så fik jeg allieret mig med 
Lene S. Kristensen hvis mand var så sød at hjælpe med at få fine nye klistermærke at sætte på 
soklen af pokalerne. Og vupti var der stort set gratis pokaler til DM.
Herefter har jeg brugt meget tid, sammen med Benedicte Botorp, på at finde billige pokaler og som 
jeg så har sat i stand. For meget få penge har vi nu pokaler til hver udstilling. Jeg synes personligt at
det ser fedt og luksus ud med pokaler på præmiebordet. 
Rosetter får vi fra et firma i Tyskland. Dem bruger vi en del penge på, også selvom jeg køber de 
billigere modeller og dem på udsalg. Jeg har kigget rundt på andre danske sider med rosetter og 
priserne er ikke meget forskellig, tilgengæld er de mere bøvlede at bestille fra synes jeg. Jeg ved 
ikke hvem fra Kreds 1 der oprindelig fandt det sted vi køber rosetter fra, men det er i hvert flad 
super fundet. 
Rosetter vi ikke får brugt ud af en bestilling gemmes. Jeg har pt 5 kasser med rosetter liggende 
derhjemme. Og så nørder jeg med at tælle dem op og notere hvad vi har. Dog er der svundet lidt i 
beholdningen da denne udstilling i dag er med overskuds rosetter fra de sidste par år. Dvs det er en 
gratis udstilling med rosetter denne gang, og vil være det ca hver 1½ år. 

Når nu vi har gjort så meget for at spare lidt på nogle poster, har vi til gengæld givet den gas på 



brug af dommere. Vi har forsøgt at bruge en del udenlandske racedyrsdommere for at gøre det så 
varieret og indbydende som muligt, samtidig med at vi også har forsøgt at bruge vores egne DMK 
dommere. Vores næste udstilling bliver i august og der vil vi forsøge med egne dommere, hvor vi 
senere på året har booket et par engelske. 

Kreds 1 dækker nu hele Sjælland og øerne. Jeg håber at vi derved kan sprede vores udstillinger lidt 
så vi kommer bredere ud. I må alle gerne undersøge hvad der er af muligheder for lokaler rundt 
omkring.

Der har den sidste tid har der været flere førstegangsudstillere og det er simpelthen så fedt at flere 
har fået øjnene op for denne del af det at holde marsvin. Vi skulle gerne få endnu flere udstillere så 
husk hver gang i sælger dyr at det er muligt at give et prøvemedlemskab til DMK med. 

Vores bestyrelse har været ramt af flere der har haft personlige udfordringer i løbet af året. Jannie 
Vængebo valgte kort efter nytår at trække sig, hvilket betød at Ellen Gormsen rykkede op og 
overtog pladsen som mening medlem indtil næste gf i 2020. De tilbageværende hænder har knoklet 
hårdt hver gang vi har holdt udstilling og pr, og jeg oplever aldrig noget brok for vi er blevet så 
gode til at arbejde sammen om tingene. 
Når det så er sagt så er jeg super glad for at vi i dag har 2 som stiller op som supleanter. 2 som om 
ikke har været med i gamet så længe men alligevel har lyst til at være med i Kreds 1's bestyrelse 
ogvære med til at holde udstillinger og pr arrangementer. 
Kassereposten har været lidt udfordret dette år. Og vi skal have valgt en ny kassere i dag. Jobbet er 
ikke synderligt svært. Rikke vil kunne berette mere om det og vil sætte den nye grundigt ind i det 
hele.
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