
Vejledning i forbindelse med ansøgning af opdrætternavn. 
 

1. Kan ansøges den dag man modtager sit medlemsnummer.  
 
2. Det kan tages i brug når det har været i AT til godkendelse og der efter 10 dage ikke er kommet nogen 
indsigelser. Unger født efter den dato man ansøgte, kan stambogsføres med opdrætternavn, med 
tilbagevirkende kraft.  
 
3. Blanketten skal udfyldes og sendes til dmk-opdraetternavn@marsvineklub.dk (Det kræver et medlems 
nummer).  
 
4. Ét medlem må kun have ét opdrætternavn. 
 
5. Opdrætternavnet er bindende efter godkendelse og kan ikke skiftes ud ved eventuel senere fortrydelse. 
Såfremt ønsket om at skifte opdrætternavn er velbegrundet, kan der dog søges om dispensation ved 
hovedbestyrelsen om dette.  
 
6. Når man vælger et opdrætternavn må det ikke være anstødeligt og der må ikke indgå tal og/eller 
specialtegn i opdrætternavnet. (Opdrætternavne godkendt før 1-6-03 er undtaget fra dette).  
 
7. Der skal skrives 3 navne i prioriteret rækkefølge efter hvad du helst vil have, og så skal det angives om 
navnet skal være et efternavn eller fornavn. Opdrætternavnet må ikke overstige 15 anslag med 
mellemrum).  
 
8. Det koster 150 kr. at få et opdrætternavn og de skal betales når man får faktura, som bliver sendt over 
mail.  
 
9. Der er udfærdiget en opdrætterfolder som sendes ud sammen med faktura. Opdrætterfolderen skal 
overholdes.  
 
10. Det ansøgte navn vil fremgå at det næstkommende AT. (Der er deadline den 10. i hver måned)  
 
11. I tilfælde af indsigelser, vil disse blive behandlet af DMKs hovedbestyrelse, samt stambogsudvalget.  
 
12. De godkendte opdrætternavne kommer på hjemmesiden samt i AT. Man modtager derudover et bevis 
med posten, som dokumentation for, at opdrætternavnet er godkendt.  
 
13. Der må ikke stambogsføres i andres opdrætternavn, det er opdrætters egen pligt selv at stambogsføre 
dyr, hvis de sælges med stamtavle.  
 
14. Det godkendte opdrætternavn må kun anvendes til unger af egen avl, det vil sige, at hunnen skal være 
ejet af opdrætteren på fødselstidspunktet.  
 
15. Flere opdrættere kan godt have fælles opdrætternavn. Ønskes en anden opdrætter tilføjet til 
opdrætternavnet, skal dette meddeles skriftligt til stambogskontoret og godkendes af samme.  
 
16. Regler og vedtægter om stambogsføring og brug af opdrætternavn kan læses her: 
http://www.marsvineklub.dk/regler/stambog/regler_for_stambogsfoering_og_brug_af_opdraetternavn.pd
f   


