Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn

1. Stambogskontorets formål er at udfærdige stamtavler til marsvin opdrættet af/ejet af DMK
medlemmer. Stamtavlerne registreres numerisk i en database ejet af DMK.
2. Alle marsvin kan stambogsføres uanset herkomst, dog kan dyr uden stambogsførte forældre,
kun stambogsføres som kæledyr, med eventuel pelstype bagefter.
Stk. 1
Dog gælder det for racerne Skinny, Skinnybærer samt Cuy at disse kan stambogsføres som kæledyr
med racebetegnelse efter, ved ikke-registrerede forældre.
3. Ved stambogsføring af racedyr, skal begge forældredyr være stambogsført og mindst den ene
som racedyr. Ved registrering af racedyr indkøbt i udlandet uden stambog, skal det kunne
dokumenteres fra sælger at dyret er racedyr.
4. Kun dyr, der har mindst én forælder registreret i DMKs database, kan registreres som
marsvin fra eget opdræt. Marsvin uden mindst én forælder registreret i DMKs database kan ikke
have opdrætternavn, men kun ét navn, og vil få status af B-dyr.
5. Udenlandske medlemmer kan ikke stambogsføre deres dyr, undtaget Champion registrering.
6. Kun godkendte race- og farvebetegnelser må anvendes. Hvis der i en stambogsansøgning er
anvendt ikke godkendte farve- og racebetegnelser, vil stambogsføringen foregå efter
stambogsførens skøn.
7. Stamtavler betales forud ved hjælp af den på mail udsendte faktura. Man har 1 måneds
betalingsfrist, og stamtavler laves og udsendes ikke før betaling er registreret ved stambogen. Hvis
der ikke er betalt efter 1 måned, slettes ansøgningen.
8. Hvis et tidligere medlem i restance genindmeldes, skal evt. gammel gæld betales, inden
vedkommende kan få stambogsført dyr igen.
9. Ugyldige stambogsnumre kan ikke anvendes ved udstillinger og stambogsføring. I forbindelse
med udstilling har udstillingsarrangører pligt til ikke at benytte evt. ugyldige stambogsnumre ved
katalogskrivningen og kan tjekke dette i samarbejde med stambogen.
10. Foruden opdrætteren af marsvinet eller registranten af et udenlandsk marsvin, er det kun
udstillingsarrangører der har ret til at få udleveret stambogsnummer.

11. Alle DMK medlemmer kan ansøge om et opdrætternavn mod betaling af et gebyr.
Ansøgningen skal sendes til opdrætternavnsansvarlig. Navneansøgningen bringes i
førstkommende AT efter betaling er modtaget. Såfremt ingen indsigelser indkommer, bliver det
herefter opslået som godkendt i næstkommende AT. I tilfælde af indsigelser, vil disse blive
behandlet af DMKs hovedbestyrelse. Opdrætternavn kan ansøges enten som fornavn eller som
efternavn. Det må ikke overstige 15 anslag. Det må ikke være anstødeligt og der må ikke indgå tal
og/eller specialtegn i opdrætternavnet (Opdrætternavne godkendt før 1-6-03 er undtaget fra
dette). Ved betaling af opdrætternavnet, accepterer man retningslinjerne fra DMK som fremgår i
opdrætterfolderen.
12. Opdrætternavnet er bindende efter godkendelse og kan ikke skiftes ud ved eventuel senere
fortrydelse. Der kan dog gives dispensation af Hovedbestyrelsen, såfremt ønsket om ændring er
velbegrundet. Bliver der givet dispensation, skal man sende en ny ansøgning om opdrætternavn til
stambogskontoret. Efter betaling af gebyret på 150 kr. vil det nye navn blive bragt i AT til
godkendelse.
13. Nyligt godkendt opdrætternavn kan bruges med tilbagevirkende kraft fra den dato der er
ansøgt om opdrætternavnet.
14. Et medlem må kun have et opdrætternavn.
Stk. 1
Flere opdrættere kan godt dele fælles opdrætternavn. Ønskes en anden opdrætter tilføjet til
opdrætternavnet, skal dette meddeles skriftligt til opdrætternavnsansvarlig som sørger for at det
kommer i AT og derefter godkender det.
15. Dyr født hos danske opdrættere uden godkendt opdrætternavn eller dyr indkøbt uden
stamtavle, kan kun stambogsføres med et navn. F.eks. Molly, Mickey eller Mulle.
16. Det godkendte opdrætternavn må kun anvendes til unger af egen avl. Det vil sige, at hunnen
skal være ejet af opdrætteren på fødselstidspunktet.
17. Der må ikke stambogsføres, i andres opdrætternavn. Det er opdrætters egen pligt selv at
stambogsføre dyr, hvis de sælges med stamtavle.
18. Opdrættere, der har samme opdrætternavn i flere foreninger, kan oversætte allerede
registrerede egen-avls dyr i en anden forening til DMK stamtavler på lige fod med udenlandske
stamtavler.

19. Godkendte formidlere kan stambogsføre formidlingsdyr med efternavnet ”Hjemløs” gratis ved
stamtavler pr. mail, og 25 kr. pr. bestilling ved stamtavler pr. post (for at dække porto).
For at kunne benytte sig af Hjemløs-navnet, skal man være godkendt af DMK. Dette kan man
ansøge om ved at sende en ansøgning til opdrætternavnsansvarlig og processen svarer til
ansøgning om opdrætternavn, ligesom de samme regler gælder.
For dyrets navn skal reglen i § 15 overholdes som ved indkøbte dyr uden opdrætternavn.
20. Dyrets navn må max. indeholde 40 anslag inkl. opdrætternavn. Hvis alle 40 anslag er udnyttet,
vil endelsen forsvinde alt efter antal anslag.
21. Opretholder et medlem ikke sit medlemskab sættes dennes opdrætternavn i bero.
Stk 1
Hvis et opdrætternavn er i bero, kan det ikke anvendes af andre før efter 10 år. Således beskyttes
navnet i 10 år fra datoen medlemskabet er registreret stoppet.
Såfremt medlemmet genindmeldes inden for denne 10årige periode, tildeles medlemmet
automatisk sit gamle opdrætternavn igen.
Stk 2
Såfremt navnet er ubrugt ved medlemskabets ophør slettes det pr. 1. april det samme år som
medlemskabet er ophørt, uden 10 års beskyttelse.
22. Opnået udenlandsk championat kan registreres i stambogsdatabasen og påføres stamtavlen
ved indsendelse af relevant(e) udenlandsk(e) cert(er) til stambogskontoret. Ved udenlandsk
championatregistrering gælder samme pris som ved øvrige titelregistreringer.
Stk. 1
Championater opnået i andre danske foreninger kan påføres DMK stamtavlen ved indsendelse af
kopi af stamtavle med pågældende titler påført.
23. Priser på stamtavler fastsættes af stambogsudvalget, og godkendes af hovedbestyrelsen.
24. Officielle titler i DMK, der kan påføres stamtavlen, er følgende:

Championtitler:
Dansk Børnedyrs Champion: DKbdCH
Dansk Super Børnedyrs Champion: DKsbdCH
Dansk Veteran Champion: DKvCH

Dansk Kæledyrs Champion: DKkdCH
Dansk Super Kæledyrs Champion: DKskdCH
Dansk Champion: DKCH
Dansk sjælden variant Champion: DKsvCH
Dansk klippet langhår Champion: DkklCH
Dansk sjælden variant klippet langhår Champion: DKsvklCH

BOY Titler (Best of Year/årets bedste):
Titler til de første 5 i DMKs pointjagt for hhv. børnedyr, kæledyr, racedyr og sjælden variant

Børnedyr: BOYbd1-16
Kæledyr: BOYkd1-16
Veteran: BOYv1-16
Racedyr: BOY1-16
Sjælden variant: BOYsv1-16

DM Titler (Dansk Mesterskabs titler):
Titler til BIS vindende dyr ved DM

Dansk Mester Børnedyr junior: DMbdj-16
Dansk Mester Børnedyr senior: DMbd-16
Dansk Mester Kæledyr junior: DMkdj-16
Dansk Mester Kæledyr senior: DMkd-16
Dansk Mester Racedyr junior: DMj-16
Dansk Mester Racedyr senior: DM-16
Dansk Mester Sjælden variant junior: DMsvj-16
Dansk Mester Sjælden variant senior: DMsv-16

Nordisk-vinder titler:
Titler til BIS vindende dyr ved Nordisk Mesterskab

BIS 1 børnedyr junior: NordPCCJR-16
BIS 1 børnedyr: NordPCC-16
BIS 1 kæledyr junior: NordPCJR-16
BIS 1 kæledyr: NordPC-16
BIS 1 racedyr: NordM-16
BIS 1 racedyr junior: NordjrM-16
BIS 1 sjælden variant: NordGUIDE-16
Bedste klippede langhår: NordCLIPPED-16
Bedste ustandardiserede: NordUST-16

BOB vindende dyr (Best of Breed) i senior får titlen NordV-16
BOB vindende dyr (Best of Breed) i junior får titlen NordJrV-16

Specialklubstitler:
SK titler (Special Klubbernes titler) der kan tilføjes vinderen af den interne pointjagt pågældende
år:
Special klubbens vinder: SK-16
Special klubbens vinder Sj. Variant: SKsv-16

Titler og Championater
Championat opnås ved at indsende kopi af udstillingsblanketter med certifikater til stambogen.
Titlen kan først bruges når den er betalt, jf. § 7
Stk. 1
Registrering af en champion koster en registreringsafgift, hvis størrelse fastsættes af DMK`s
bestyrelse, se AT for fastsat pris
Stk. 2
Titlerne kan påføres mod indbetaling af registreringsafgift til stambogskontoret og må først
benyttes officielt efter indbetaling og registrering.

Regler vedr. Cuy ved stambogsføring i DMK
DMK har fremsat nogle avlsretningslinjer, som SKAL overholdes for at kunne få stambogsført cuy
og deres afkom i DMK.

•

Det er kun tilladt, at 1 alm. marsvin figurerer på en Cuy stamtavle, hvilket vil sige at det kun
er tilladt at parre en gang med et alm. marsvin for hver 4. generation som maximum. Hvis
man vælger at bruge et alm. marsvin i sin avl, skal dette altid være hannen, der er det
almindelige marsvin.

•

Cuy uden kendt baggrund registreres som Kæledyr, Cuy på stamtavlen og kan i tillæg få
pelsbeskrivelser som ruhåret, langhåret etc.

•

Racedyrs Cuy med kendt baggrund, der er blandet med alm. marsvin og dermed ikke helCuy samt de følgende ikke hel-Cuy generationer registreres som CuMa og kan i tillæg få
racebeskrivelse eller pelsbeskrivelse som kæledyr.

•

Racedyrs Cuy med kendt baggrund, der er hel-Cuy registreres som Ustandardiseret, Cuy og
kan i tillæg få racebeskrivelse eller pelsbeskrivelse som kæledyr.

•

Bruges CuMa i avlen, må disse ikke figurere sammen med andet end hel-cuy på den øvrige
stamtavle.
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