
Referat af møde på Nordisk Mesterskab  

den 16. september 2012 

 

Tilstede: 

Lena Tysk, Repræsentant for SMF 

Maria Wigenborg, Ordførende SMF 

Annfrid Kjelbergsengen, Kasserer NMK 

Christine Åsegaard, Styremedlem NMK 

Malene Kjelin, medlem af hovedbestyrelsen DMK 

Nete Dietrich, formand DMK 

Desværre var SMY ikke repræsenteret på udstillingen. 

 

Forud for mødet var deltagerne fra hhv. SMF og NMK blevet spurgt hver især om de ville insistere på at 

DMF (ny dansk marsvineforening) skulle inviteres med til mødet. Ingen af de andre nordiske 

marsvineklubber ville insistere på deltagelse af DMF – men de så gerne at der var et samarbejde omkring 

NM mellem DMK og DMF, spørgsmålet er dog et internt dansk anliggende.   

Både SMF og NMK vil fremover samarbejde med begge de danske marsvine klubber. Og de ser gerne at NM 

kommer til at foregå i et samarbejde mellem DMK og DMF. 

 

Nærværende møde blev fastholdt uden deltagelse af DMF – som dog vil få referatet tilsendt, ligesom SMY. 

 

Herefter gik man over til at drøfte en række fælles temaer, som har relation til NM. 

 

Fælles regler for afvikling af NM – som gerne skal ligge tilgængeligt (på engelsk) på hjemmesiden. Særligt 

spørgsmålet om f.eks. frie certer, og BIR skal helst være ensartet, af hensyn til håndteringen af resultater og 

titler i de enkelte lande efterfølgende. 

Rækkefølge for kommende NM – efter turbulensen i Danmark i 2011 er der kommet rod i rækkefølgen og 

der foreslås at systematikken genindføres efter flg. Model: 

Afholdte Kommende 



År Land År Land 
2000 ? 2013 Finland 
2001 ? 2014 Norge 
2002 ? 2015 Sverige 
2003 Danmark 2016 Danmark 
2004 Norge  2017 Finland 
2005 Finland 2018 Norge 
2006 Sverige 2019 Sverige 
2007 Danmark 2020 Danmark 
2008 Norge 2021 Finland 
2009 Finland 2022 Norge 
2010 Sverige 2023 Sverige 
2011 Sverige 2024 Danmark 
2012 Danmark  Osv. 
 

Fælles hjemmeside for Nordisk Mesterskab – DMK påtager sig opgaven med at oprette fælles hjemmeside, 

som alle nordiske klubber kan linke til. Det er hensigten at vi her lægger gamle oversigter, resultater, 

billeder, liste over plan for kommende udstillinger, invitationer m.v. 

Dommere – skal annonceres tidligt – og det skal fremgå på forhånd, hvem, som skal dømme hvad. Det er 

værtslandets ansvar at finde egnede dommere. 

Regler for afvikling af bedømmelserne – Lena Tysk lover at skrive et oplæg.  

NM afholdes i september måned – og værtslandet bestemmer selv hvilken dato og meddeler det til de 

øvrige klubber senest 1. januar samme år. 

Foder – der skal være mulighed for at få foder, grønt, hø, spåner, piller osv. på udstillingen, da mange er 

rejst langt og har svært ved at få det hele med hjemmefra. 

 

Mødet blev hævet – alle var enige om at vi fremover vil fastholde møder på NM for repræsentanter for de 

forskellige nordiske klubber. 

 

Referent Nete Dietrich 


