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HORSENS KOMMUNE

0 Stine Kappel Egelund fra Hundslund blev overvældet af sporten i at opdrætte marsvin, da hun skulle finde et kæledyr til sin 
datter. I dag har familien et halvt hundrede af de små dyr.

2 Der blev trimmet, redt og friseret, 
og eventuelle fejlfarverede hår blev 
nuppet med pincet, inden dyrene skulle stå
deres prøve for dommernes skarpe blik.

Tekst:
Ingeborg 
D. Nielsen
idn@hsfo.dk

Foto:
Morten
Pape
mhp@hsfo.dk

3Opdrættere 
udstillede de 
små dyr på 
Bakkelandets 
Friskole

BRÆDSTRUP - Marsvin med
katalog nr. 89 er på dom-
merbordet.

På en bund af rød velour
gør den sig til og kigger dom-
mer Eva Helgren fra Kolind
dybt i øjnene.

- Fine øjne, lyder dom-
men.

- De er runde og store.
Man ønsker dem så runde
som muligt - ikke mandel-
formede, forklarer domme-
ren, mens dommeraspirant
Annette Creutzberg fra Lol-
land noterer på dyrets sco-
re-kort.

Så gælder det ørerne. Her
vil dommerne gerne se store
hængeører.

- Så store som rosenblade,
og så langt ned som muligt,
forklarer Eva Helgren, mens
hun bedømmer dyret af ra-
cen „ensfarvet sort“ og med
det prominente navn Deme-
ter Dell’Orto.

- De har en fin form, men
løfter lidt fortil.

Systematisk kommer her-
efter kropsform, farve, pels
og kondition under det skar-
pe blik. Demeter har meget

god kropsform, meget god
kondition og excellent pro-
fil, lyder dommen. Om det
bliver til et certifikat, kan
dommeren først afgøre, når
hun har gennemgået samt-
lige dyr i klassen.

Nørder på nettet
I alt 149 marsvin fra 25 op-
drættere var tilmeldt udstil-
lingen, der løb af stablen på
Bakkelandets Friskole i
weekenden og var arrange-
ret af Team-work, en gruppe
under Dansk Marsvineklub.

En af udstillerne var Stine
Kappel Egelund fra Hunds-
lund. Hun opdrætter racer-
ne sort tan fox og otter samt
gylden og solid agouti og
havde seks af dyrene med
på udstilling. Bestanden i
Hundslund tæller lige godt
40, foruden datterens 10
kæledyr.

Stine Egelund blev bidt af
marsvineopdræt, da hun
skulle finde et kæledyr til sin
datter.

- Jeg tænkte, at et marsvin
var hyggeligt og nemt. Jeg
begyndte at snuse lidt på
nettet, og så blev jeg helt
overvældet. Opdrætterne
har alle sammen hjemmesi-
der, hvor de viser dyrene
frem, skriver resultater, nør-
der og udveksler erfaringer
med hinanden.

- Jeg fandt en opdrætter,
som vi tog ud og kiggede
hos, og igen blev jeg bare
overvældet. Jeg købte to til
min datter, men det varede
ikke længe, inden jeg købte
en avlsgruppe til mig selv,
fortæller hun.

Siden har hun været bidt
af at fremavle dyrene med
de helt rigtige tegninger og
farver.

- Det er en sport, der kræ-
ver mere end bare to små
hyggelige dyr. Genetikken er
virkelig kompliceret. Man
har dem med hjertet, men
avler dem med hjernen, si-
ger hun.

Marsvin
med
hjerte 
og hjerne
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Bedømmelse

3 Farve vægter 30 pct.

3 Kropsform vægter 25 pct.

3 Pels vægter 15 pct.

3 Øjne vægter 10 pct.

3 Ører vægter 10 pct.

3 Kondition vægter 10 pct.

0 Tre danske dommere og en fra England bedømte i alt 149 marsvin på weekendens udstilling.

0 Der var også plads til børnedyrene på weekendens udstilling. Her er det 
Isabell Holm på ni år med marsvinet Futteline.

0 Ein Stern von Sortfod er navnet på dette marsvin af racen skinny.

2 Det er ikke uvæsentligt,
hvordan farvetegningen er.
Nogle racer skal være mørke,
mens andre skal være lyse 
eller gyldne på maven.

Rullede
rundt og 
stak af
HOVEDGÅRD - En 35-årig
mand fra Gedved fik sig lør-
dag kl. 23.11 lidt af en flyve-
tur, da han i en højrekurve
på Søkærvej ved Kattrup
mistede herredømmet over
sin bil.

Efter en tur i autoværnet
rullede bilen rundt og endte
på taget. Uheldet fik den 36-
årige fører til at stikke af fra
stedet, men det varede ikke
længe, inden politiet fandt
frem til ham.

- Vi havde vores mistanker
om årsagen til, at han stak
af, men der var ikke andet i
det, end at han ikke var glad
for situationen, fortæller
vagtchefen fra Sydøstjyl-
lands Politi.

Den 35-årige slipper dog
ikke for en sigtelse for at
stikke af fra sit uheld, tilføjer
han.

Tilbageholdt
spritbilist
BRÆDSTRUP - En privat per-
son tilbageholdt lørdag af-
ten en spritbilist på Hor-
sensvej ved Brædstrup.

Da en patrulje kom frem,
blev spritbilisten - en 22-årig
mand fra Aarhus - anholdt
og måtte med en tur på sta-
tionen til blodprøve.

- Det var en meget kvik
borger, der forhindrede
ham i at køre, siger vagtche-
fen ved Sydøstjyllands Poli-
ti.

Uden
kørekort
HORSENS - En 55-årig mand
fra Brabrand var lørdag af-
ten på køretur på E45.

Turen fik dog en ende, da
han mødte Sydøstjyllands
Politi ved Horsens. 

Manden havde nemlig ik-
ke noget kørekort, så han er
nu sigtet for kørsel uden fø-
rerret, oplyser vagtchefen
ved Sydøstjyllands Politi.

Foredrag 
om bøn
BRÆDSTRUP - På torsdag kl.
19.30 taler indremissionær
Christen Peter Olesen fra Ej-
strupholm på Klippen i
Brædstrup.

Emnet hedder „Lad be-
kymringer blive til bøn“. 

Alle oplever vi bekymrin-
ger i vores liv, men hvordan
undgår vi, at bekymringer
tager livsmodet fra os? 

Hvad siger bibelen om det
at bekymre sig, og hvilken
hjælp er der at hente i bøn-
nen? 

Mødet arrangeres af Indre
Mission i Brædstrup, og alle
er velkomne.


