
Afvist... 

AFVIST, HVAD SÅ!!! 

 

Ved indtjek har DMK uddannet nogle personer, der kan sidde 

og tjekke dyrene, 

når I ankommer til en udstilling, således at vi kan undgå at få 

syge dyr ind på udstillingen, og dermed sprede smitte til andre 

opdrættere og udstilleres dyr på udstillingen. 

Når disse personer, sidder og tjekker jeres dyr, så gør de det 

altså ikke,for at genere jer, men simpelthen for at være sikre 

på, at vi (DMK) ikke får syge dyr ind på en udstilling. 

Det er et enormt arbejde at tjekke alle disse dyr inden en udstilling. Derfor kan DMK´s 

indtjekkere godt virke stressede, og derved kan en afvisning mange gange komme til at virke som 

om man er uønsket på udstillingen, dette er absolut ikke tilfældet. 

 

For at sikre at indtjekkeren husker at få håndklæde og kittel skiftet, sker dette straks efter 

afvisningen. 

Derfor kommer den afviste person, meget let til at føle sig uønsket. Håndklæde og kittelskifte sker 

til dels også for at udelukke yderligere smitte. Desuden skal indtjekkeren huske at desinficere sine 

hænder med hånd gel. 

Vi vil så med dette særtryk prøve at give et lille indblik i, hvad DU som person kan gøre, og hvor 

du skal søge hjælp. 

1) Det mest alvorlige at blive afvist for (det gælder hele husstanden) er, hvis indtjekkeren finder 

synlige 

forandringer i pelsen, med sår i armhulen og sår på kroppen, DET er et tegn på, at dyret måske 

har Sellnick, som er marsvineskab. 

Dette kræver at du behandler, alle dine dyr med IVOMEC, og det skal gøres 2 gange, med 10 

dages mellemrum. Doseringen er som følger: 

 

- Voksende dyr over 500 g 0,2 ml 

- Ungdyr under 500 g 0,1 ml 

- Diende unger 0,05 ml. 

 

Da IVOMEC er noget der ikke kan købes i håndkøb, skal du til dyrlæge med dine dyr. 

Sellnick kan også være stressbetonet, og da det er meget stressende for dyret at deltage på en 

udstilling, 

kan der komme pelsforandringer på den måde. 

Hvis dine dyr har Sellnick, og ikke bliver behandlet for det, kan det medføre døden. 

Dyr man ikke kan se noget på, er som regel raske smittebærere. 



2) Det næste der føre til at hele husstanden afvises er Lus, dette er et lille dyr der findes i bunden 

af pelsen, og den står og vrikker, farven er som regel lys på de mørke dyr og rødlig på de lyse dyr. 

Dette kan behandles med frontline, og der skal man være særlig opmærksom på, at man når helt 

ned til huden, da det er der lusene findes. 

3) Hvis man har mange dyr der er magre og underernærede, bliver du også afvist, men dette sker 

pga. 

at det kan påvise stor mangel på pasning af dine dyr. 

Dette er de ting der medfører, at man ikke kan udstille på den udstilling og som kræver, at man 

tager ekstra handling omkring sine dyr. Men det betyder ikke, at man som person, ikke må være på 

udstillingen som tilskuer, bare man lige tænker på at få vasket hænder og evt. skiftet bluse eller lagt 

jakken, så man ikke smitter, hvis man tager dyr op, feks. tilsalgsdyr, eller venner-/inders dyr, som 

man hjælper, med at udstille. 

Så er der desuden nogle grunde til, at man ikke kan få alle sine dyr ind, men det er kun enkelte dyr 

det omhandler, og disse dyr skal anbringes i en transportkasse og sættes i et karantæne rum, hvor 

der så ikke vil være adgang før udstillingen lukker. Man skal så have sørget for, at man har fodret 

og vandet sine dyr inden de kommer i rummet. 

Følgende ting kan være årsagen til at ens dyr ikke kommer ind. 

1) Bylder; De findes som regel omkring halsen og under kæben, de bliver som regel kaldt 
pubertets bylder, da de oftest findes hos ungdyr. De vil briste på et tidspunkt, og da det smitter, er 

det vigtig, at 

dyret går alene når den brister. Man renser med Klorhexidin og smører med noget salve, der kan 

hele såret. 

2) Sår; Friske sår der måske er opstået fordi de har gået sammen med andre under transport, og 

har sloges lidt. Desuden kan dyrene have betændte gamle sår, også dette vil føre til at dyret ikke 

kommer ind. 

3) Forkølelse og øjenbetændelse; Dette medfører også at dyret ikke kommer ind, og er som 

regel tegn på at dyret får træk og/eller går i meget svingende temperatur. Behandling er Baytrill 

mod forkølelse og 
alm. øjendråber mod øjenbetændelse. 

 

4) Drægtige hunner; Vi ved godt at dyret ikke har været i nærheden af en han:o), men i 90 % af 

tilfældene er det altså rigtigt, når en indtjekker siger, at dyret er drægtig. 

Hvis ikke den er drægtig, er det som regel en cyste, hvilket ikke er skadelig for dyret, med mindre 

det er kræft og det kan man ikke sige som indtjekker. 



5) Læbesvamp; hvis dyret har læbesvamp med sår, vil det også medføre at dyret ikke kommer 

ind, og her er behandlingen atamon. 

6) Underernæret dyr; hvis du har et dyr, der er undernæret eller mager, kommer de heller ikke 

ind, og her er den eneste behandling mere at spise. 

 

 
 

Vi ved godt, at det føles som en meget ubehagelig situation at blive afvist, men man skal huske på, 

at det blive gjort for at hindre at andre dyr bliver smittet. 

Som afvist kan man altid søge hjælp hos de udstilling ansvarlige og/eller indtjekkerne, de er altid 

villige til at hjælpe med råd og vejledning. 

Mange gange kan man selv hjælpe til, for at undgå en afvisning, man kan som udstillere, kigge sine 

dyr ekstra efter, inden man ankommer til en udstilling og så lade den/de dyr, som man er meget i 

tvivl om blive 

hjemme, det er trods alt bedre at lade en eller to blive hjemme og så udstille resten, end slet ikke 

komme ind på udstillingen. 

Hvis det sker at, man bliver afvist, er man ikke stemplet i klubben. Mange af vores ”gamle” 

udstillere har prøvet at blive afvist og det virker som regel, som en rød klud på mange, da man let 

kommer til at 

føle, at man ikke passer sine dyr ordentligt, eller har købt syge dyr. Men man skal bare få sine dyr 

ordnet og så komme igen til den næste udstilling. 

Vi håber med denne vejledning, at have givet et lille indtryk i, hvad der foregår omkring et indtjek 

og hvis det utænkelige sker, at man bliver afvist. 

 


