
Børnedyr 
 
Stk. 1. 
På udstillinger kan børn, som er medlem af DMK, op til det fyldte 15. år, udstille deres marsvin i 

klassen "Børnedyr". 

Meningen er, at det er børnene selv, der skal fremvise deres marsvin for dommeren, og ikke 

forældrene eller andre voksne. 

Det er tilladt, at en voksen hjælper barnet under fremvisningen på dommerbordet, men det er 

primært børnene som skal være hos dyret. Hvis barnet der udstiller ikke er til stede på udstillingen 

af en eller anden årsag, skal dyret trækkes fra udstillingen, da det kun er børn under 15 år, der 

kan udstille i børnedyr. 

 

Stk. 2. 
Klasseinddeling. 

I børnedyr er der ingen gruppe inddeling som i racedyr, udelukkende klasse inddeling. Der må 

max. være 10 dyr i en klasse. 

Klasseinddelingen foretages således: 

Hunner u. 5 mdr. 

Hanner u. 5 mdr. 

Hunner 5-8 mdr. 

Hanner 5-8 mdr. 

Hunner 8-12 mdr. 

Hanner 8-12 mdr. 

Hunner 12-18 mdr. 

Hanner 12-18 mdr. 

Hunner 18-24 mdr. 

Hanner 18-24 mdr. 

Hunner 24-30 mdr. 

Hanner 24-30 mdr. 

Hunner o. 30 mdr. 

Hanner o. 30 mdr. 

Klasser på over 10 dyr skal deles yderligere, f.eks. i Hunner 5-8 mdr 1 og Hunner 5-8 mdr 
2. 
 
Stk. 3. 
Klasse placering 
Antallet af præmier i hver klasse afhænger af antallet af dyr i klassen. 

Inddelingsgrundlaget er som nævnt i stk. 1. Følgende antal dyr i klassen udløser følgende antal 

præmier: 

Præmiekort/ roset, 1 dyr 

1. Præmie (rød), 2-3 dyr 

1.+ 2. Præmie (blå), 4-6 dyr 

1.+ 2.+ 3. Præmie (grøn), 7-9 dyr 

1.+ 2.+ 3.+ 4. Præmie (gul), 10 dyr 

Dette gælder for samtlige klasser. 

Antallet af placerede dyr, vil være rosetvindende dyr + 1 



Dommeren placerer kun de dyr, der er rosetplacerede + yderligere 1 dyr. Er der f.eks. 10 dyr i en 

klasse bliver 1., 2., 3., 4. (hvilket er max. antal rosetplacerede uanset antal dyr i klassen) og dertil 

placeres også nr. 5 (uden roset) og resten af dyrenes placering hedder på bedømmelsen ”5+”. 

 

Stk. 4. 
Champion klasse 
Champklasserne er tvungne, hvilket vil sige, at alle dyr med championtitel, samt dyr der har 

opnået tre certifikater i børnedyrsklassen, skal rykkes til børnedyrs Champion klassen. 

Champklasserne er opdelt på samme måde som nævnt i stk. 2 

 

Stk. 5. 
BIS Junior finale 
Der afholdes BIS-juniorfinale for dyr under 5 måneder, der som minimum har modtaget certifikat. 

(BIS betyder: Best in Show) 

Der uddeles roset for hver 10 dyr. 

 

Stk. 6. 
BIS Finale 
Alt efter hvor mange dyr der er udstillet, over 5 mdr., uddeles der rosetter til udstillingens bedste 

dyr, BIS (Best in Show). 

Der uddeles roset for hver 10 dyr. 

Der er max. 12 BIS placeringer 

Derudover uddeles roset til det bedste dyr af eget opdræt (bedste A-dyr), både i junior (under 5 

måneder) & senior (over 5 måneder) 

 

Stk. 7. 
Certifikater og Championater, jf. punkt 22 i udstillingsreglementet. 
Certifikat uddeles til dyr i særklasse, dvs. dyr der ligger meget tæt på standardens beskrivelse. 

Dommeren forestår uddelingen af certifikater. 

Uddelte certifikater nævnes i resultaterne offentliggjort på DMKs medlemsforum.  

Champion: et dyr, der i børnedyr har opnået 3 certifikater, opnår betegnelsen Dansk Børnedyrs 

Champion (DKbdCH). Af de tre certifikater må max. 1 være opnået som under 5 måneder og 2 

forskellige dommere skal have uddelt certifikaterne. 

Superchampion: Et dyr der i børnedyrs champion gruppen har opnået 3 certifikater, opnår 

betegnelsen Dansk Superbørnedyrs Champion - DKsbdCH.  

 

Andre Titler, (jf. stambogsreglerne stk 19) 

BOYbd titel (Best of Year/Årets bedste børnedyr): 

BOYbd1-06 Best of Year 2006, nr. 1 

BOYbd2-06 Best of Year 2006, nr. 2 

BOYbd3-06 Best of Year 2006, nr. 3 

BOYbd4-06 Best of Year 2006, nr. 4 

BOYbd5-06 Best of Year 2006, nr. 5 

DM Titler (Dansk Mesterskabs titler) der kan tilføjes af BIS vinderne af DM 

DMbd-06 Dansk Mester børnedyr 2006 

DMbdj-06 Dansk Mester børnedyr Junior 2006 

Nordisk-vinder titler (Nordisk mesterskab) der kan tilføjes af BIS vinderne af NM, afholdt i 
Danmark: 



NMbd-07 Nordisk Mester 2007 

NMbdj-07 Nordisk Mester Junior 2007 

SK-titler (Special Klubbernes titler, DBK- og link hertil børnedyrsklubben) der kan tilføjes vinderen 

af den interne pointjagt pågældende år: 

SK-06 Specialklubbens vinder 2006 


