Regler for Bærer, Sekretær og Indtjekker
Regler for bærere















Alle medlemmer kan blive bærere. Børn der ønsker at blive bærere skal dog være over 12
år og have minimum 2 års udstillingserfaring.
En bærers opgave er at hente marsvin når der bliver bedt om det af den siddende
sekretær.
Er der ikke et marsvin i buret, meddeles dette til sekretæren.
Sidder der et marsvin med oprullet pels i buret, må det ikke tages op og dette meldes til
sekretæren.
Er marsvinet meget skræmt og bange i buret, skal man gøre op med sig selv om man vil stå
med ansvaret for dyret ved dommerbordet. Vurderer man marsvinet til at være for vild,
meddeles dette til sekretæren.
Er marsvinet tilmeldt i en børnedyrs-klasse må det ikke tages op af en voksenbærer. Det er
meningen at børnene selv skal udstille deres marsvin og i nødstilfælde anvendes en
juniorbærer.
Når man tager marsvinet op, må man gerne se om der ligger et bræt, håndklæde eller kam
ved buret, som ser ud til at høre til dér. Hvis der ikke er noget, må man meget gerne bruge
sit eget bræt eller låne.
Ved dommerbordet skal man være opmærksom på at marsvinet ikke flygter og ellers sørge
for at give dyret til dommeren når det bliver dens tur.
En bærer skal være neutral og må hverken hjælpe eller skade ejerens chancer for en god
bedømmelse. Dvs. man må ikke rette på pelsen, rede den eller mase den flad hvis det er en
ruhåret.
Bærerens opgave er kun at bringe dyret til og fra bordet og sørge for at den ikke stikker af.
Man må heller ikke komme med positive eller negative kommentarer om dyret til
dommeren, sekretæren eller de omkringstående.

Regler for sekretær







En sekretær skal have gennemført DMK´s kursus, og bestået.
Sekretæren skal optræde upartisk.
Man kan fratages sit hverv, hvis der kommer klager over en sekretær.
Det kræver en bestået kursus og man skal have virket som sekretær for at kunne
videreuddanne sig til dommer.
Man skal have siddet sekretær mindst en gang om året, ellers bliver man frataget sit hverv
igen, undtaget fra dette er uddannet dommere.
personer der ikke varetager hvervet til fulde accept, kan fratages hvervet af en enig
bestyrelse

Regler for indtjekker


Indtjekker skal have bestået prøve, for at kunne blive optaget, som aspirant.










Man skal sidde aspirant, hos en meget erfarende indtjekker, et antal gange, før man får lov
til at sidde alene. Den erfarende indtjekker afgør hvornår, aspiranten er klar til at sidde
alene
En indtjekker skal altid søge til en anden indtjekker, ved tvivls tilfælde, for at sikrere at der
ikke sker fejl.
Man kan fratages sit hverv som indtjekker, hvis man udviser uagtsomhed.
Man skal være uddannet indtjekker for at komme til dommerprøve.
Man skal have siddet et fuldt indtjek mindst en gang om året, ellers bliver man frataget sit
hverv igen, undtaget fra dette er uddannet dommere.
personer der ikke varetager hvervet til fulde accept, kan fratages hvervet af en enig
bestyrelse
Man skal være fyldt 18 år, for at kunne sidde indtjek.

