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Priser 

 

Elektronisk version på mail: 

 Indmeldelse før 1/7 Indmeldelse efter 1/7 

Junior (under 18 år) 100 kr. 50 kr. 

Voksen (18-65 år) 150 kr. 75 kr. 

Senior (65+ år) 100 kr. 50 kr. 

Husstand 200 kr. 100 kr. 
 

 

Papirversion pr. post 

 Indmeldelse før 1/7 Indmeldelse efter 1/7 

Junior (under 18 år) 300 kr. 150 kr. 

Voksen (18-65 år) 450 kr. 225 kr. 

Senior (65+ år) 300 kr. 150 kr. 

Husstand 500 kr. 250 kr. 
 

 

Send en mail til: dmk-kasserer@marsvineklub.dk for at blive medlem 

 

Vi vil glæde os meget, til at få dig som medlem 

 

 

 

 

 

 

 

Er du vild med marsvin? 

- Så er Dansk Marsvineklub måske noget for dig! 
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Dansk Marsvineklub er for alle marsvineinte-

resserede, hvad enten de har få eller mange 

marsvin. Klubbens formål er at fremme inte-

ressen og forståelsen for marsvin samt deres 

pasning og pleje.  

 

Klubben laver forskellige arrangementer, så 

der er noget for de fleste: 

 

• Udstillinger rundt omkring i Danmark. 

Marsvinene og deres ejere konkurrerer om at 

være bedst inden for deres race. Desuden er 

der klasser for marsvin, der bedømmes på 

hvor godt de er passet og plejet. 

• Kurser og foredrag, der øger 

 

 medlemmernes kundskaber indenfor avl, 

sygdomme, pasning, udstillingsforberedelse 

og meget andet. 

• Hyggeaftener, hvor medlemmerne mødes 

til snak og et måltid eller blot en kop kaffe. 

• PR udstillinger, hvor DMK viser nogle 

marsvin frem ved f.eks. dyrskuer, for at ud-

brede kendskabet til marsvinene. 

• Særlige arrangementer for børn. Disse fore-

går ofte på vores udstillinger 

 

Medlemsbladet 

Klubbens medlemsblad, Agurketidende ud-

kommer 10 gange årligt og kan fås enten i 

papirversion eller elektronisk. Bladet er på 

ca. 40 sider pr. nummer. Agurketidende in-

deholder alt lige fra information om kom-

mende aktiviteter, læsernes egne historier, 

humoristiske artikler, tips mellem marsvinee-

jere samt en brevkasse, hvor medlemmerne 

kan spørge om alt vedrørende marsvins pas- 

 

ning, sundhed og sygdom mm. Kort sagt, 

man lærer meget om marsvin ved at læse 

medlemsbladet. 

 

Stambøger 

Dansk Marsvineklub har igennem mange år 

ført stambog for marsvinene. Det er sjovt at 

kunne se, hvad forfædrene til ens marsvin 

hedder og er desuden er stamtavlerne et vig-

tigt redskab for avlerne. Alle marsvin kan få 

en stamtavle og man kan allerede erhverve 

sig et opdrætternavn, med det samme man 

har meldt sig ind i klubben. 

Specialklubber 

Hvis man har speciel interesse for en bestemt 

race, kan man melde sig ind i en af DMK’s 

specialklubber. 

DMK har en langhårsklub, en ruhårsklub, en 

satinklub, flerfarvet og crested klub samt 

ensfarvetklubben. Desuden er der også en 

kæledyrsklub og en børnedyrsklub.  

 

 

Hvis du har fået lyst til at blive medlem af 

Dansk Marsvineklub, så send fluks en email 

til dmk-kasserer@marsvineklub.dk med 

oplysninger om navn, adresse samt ønsket 

medlemstype (se afsnit Priser på bagsiden)  

samt hvorvidt Agurketidende ønskes i elek-

tronisk form (skriv om der ønskes printvenlig 

eller læsevenlig version) eller i papirform. 

Ønskes husstandsmedlemskab, skriv da ven-

ligst alle medlemmer af husstanden, som skal 

være medlemmer. Hvert medlem af familien 

får sit eget medlemsnummer. 


