Sjældne Varianter
Stk. 1
Klasse inddeling.
Racer som har opnået status af sjælden variant i DMK kan udstilles i Sjælden Variant
Inddeles efter race (der er ingen gruppe-inddeling som i racedyr)
Derudover er der i hver gruppe følgende klasseinddeling på baggrund af køn og alder:
Hunner u. 5 mdr.
Hanner u. 5 mdr.
Hunner 5-8 mdr.
Hanner 5-8 mdr.
Hunner 8-12 mdr
Hanner 8-12 mdr.
Hunner o. 12 mdr.
Hanner o. 12 mdr.
Klasser på over 10 dyr skal deles yderligere, f.eks. i Hunner 5-8 mdr 1 og Hunner 5-8 mdr 2. Klasser på
få dyr, f.eks. 1 af 1, kan lægges sammen på tværs af køn og alder efter de involverede udstilleres fælles
ønske.

Stk. 2
Klasse placeringer
Antallet af præmier i hver klasse afhænger af antallet af dyr i klassen.
Inddelingsgrundlaget er som nævnt i stk. 1
Følgende antal dyr i den pågældende klasse udløser følgende antal præmier:
Præmiekort/ rosette, 1 dyr
1. Præmie (rød), 2-3 dyr
1.+ 2. Præmie (blå), 4-6 dyr
1.+ 2.+ 3. Præmie (grøn), 7-9 dyr
1.+ 2.+ 3.+ 4. Præmie (gul), 10 dyr
Dette gælder for samtlige klasser.
Antallet af placerede dyr, vil være rosetvindende dyr + 1
Dommeren placerer kun de dyr, der er rosetplacerede + 1. Er der f.eks. 10 dyr i en klasse bliver 1., 2.,
3., 4. (hvilket er max. antal rosetplacerede uanset antal dyr i klassen) og dertil placeres også nr. 5
(uden roset) og resten af dyrenes placering hedder på bedømmelse ”5+”.

Stk. 3
BIS Junior finale
Der afholdes BIS-juniorfinale for dyr under 5 måneder, der som minimum har modtaget certifikat.
(BIS betyder: Best in Show)
Der uddeles roset for hver 10 tilmeldte dyr
Derudover uddeles rosette til det bedste dyr af eget opdræt; Bedste Junior A-DYR.
Stk. 5
BIS Finale
Alt efter hvor mange dyr der udstilles, over 5 mdr., uddeles der rosetter til udstillingens bedste dyr,
BIS (Best in Show).
Der uddeles roset for hver 10 tilmeldte dyr

Der er max. 12 BIS placeringer
Derudover uddeles rosette til det bedste dyr af eget opdræt; Bedste A-DYR.

Stk. 6
Certifikater og Championater, jf. punkt 22 i udstillingsreglementet.
Certifikat uddeles til dyr i særklasse, dvs. dyr der ligger meget tæt på standardens beskrivelse.
Dommeren forestår uddelingen af certifikater.
Uddelte certifikater nævnes i resultaterne offentliggjort på DMKs medlemsforum. Champion: et dyr,
der i sjælden variant har opnået 3 certifikater, opnår betegnelsen Dansk Sjælden Variant Champion
(DKsvCH)
Af de tre certifikater må max. 1 være opnået som under 5 måneder og 2 forskellige dommere skal
have uddelt certifikaterne.
Andre Titler, jf. Stambogsreglerne stk. 19
BOYsv titel (Best of Year/Årets bedste sjældne variant:
BOYsv1-06 Best of Year 2006, nr. 1
BOYsv2-06 Best of Year 2006, nr. 2
BOYsv3-06 Best of Year 2006, nr. 3
BOYsv4-06 Best of Year 2006, nr. 4
BOYsv5-06 Best of Year 2006, nr. 5
DM Titler (Dansk Mesterskabs titler) der kan tilføjes af BIS vinderne af DM
DMsv-06 Dansk Mester Sjælden Variant 2006
DMjsv-06 Dansk Mester Junior Sjælden Variant 2006
Nordisk-vinder titler (Nordisk mesterskab) der kan tilføjes af BIS vinderne af NM , afholdt i Danmark:
NMsv-07 Nordisk Mester Sjælden Variant 2007
NMjsv-07 Nordisk Mester Junior Sjælden Variant 2007
SK titler (Special Klubbernes titler) der kan tilføjes vinderen af den interne pointjagt pågældende år:
SK-06 Specialklubbens vinder 2006
SKsv-06 Specialklubbens vinder Sj. Variant 2006

