
 

 

Dansk Marsvineklub  
indbyder til onlineudstilling  

Åben for alle  
 

  

Der vil være følgende kategorier: 
 Racedyr 
 Sjælden variant 
 Ustandardiseret 
 Kæledyr (Børnedyr tilmeldes som kæledyr) 
 Bedste gruppe (Racedyr, SJ. Variant og kæledyr.) 
 
Der vil være følgende ´for sjov´ kategorier: 
 Bedste udklædning – dyret må ikke lide overlast 
 Sødeste baby (0-2 md.) 
 Forældre og barn (Marsvin) 
 Look- á like (marsvin + hvad marsvinet ligner) 
 Old piggies (over 5 år) 

Mig og mit marsvin (Voksne født 2007 eller tidligere) 
 Bedste dyr og barn (Børn i DMK er født i 2006 - 2020) 
 
Alle klasser undtagen ´for sjov´-konkurrencerne dømmes efter DMKs standard. Hvor pelsens 
struktur dømmes er det dommerens skøn ud fra billederne der vil være gældende.  
Der præmieres efter DMKs gældende BIS-system. (Dog præmieres BIG og BIR ikke) 
´For sjov´-konkurrencerne præmieres 1-3.  
Alle vindere får et præmiebånd. 
Hvert dyr skal fotograferes fra følgende sider: højre, venstre, forfra, ovenfra og maven.  
Ved bedste dyr og barn skal barnet være med i billedet, ansigt må gerne sløres eller klippes ud.  
Ved tilmelding af grupper, skal der ikke sendes ekstra billeder, blot navnene på de dyr der indgår i 
gruppen. 
Alle billeder skal indeholde en seddel med teksten ”DMKshow 21”. Billeder må gerne sendes som 
collage. 
I ´for sjov´ kategorien må der kun sendes 1 billede eller en collage med flere billeder af hvert dyr. 
 
Det koster 20 DKK/3 € pr dyr at deltage.  
Gebyret indsættes på reg.nr. 4727, konto nr. 4727 624 007. Mobilepay er 40 78 51 07, Dorthe 
Thorup.  
For udenlandske deltagere kan betales med Paypal til mkbaun@hotmail.com – venner og familie  
 
Sidste frist for indsendelse og betaling er 14. marts 2021 (Tilmelding og betaling skal ske samtidigt) 
Hvert dyr fremsendes i hver sin mail til teamrivendall@gmail.com – Emnefelt ”DMKshow”  
hvor følgende skal oplyses: Navn, fødselsdato, køn, race, klasse/kategori.  
 
Dommere racedyr: Jan Schop og Bertus  
 
Dommere kæledyr: Ina Berg + Marita Madsen 
 
For sjov konkurrencer: Kommer hurtigst muligt.  
 
Alle billederne kommer på Facebook i en gruppe som til start vil være hemmelig mens 
bedømmelserne står på, derefter vil der åbnes op så alle kan komme til at se det. Vinderne bliver 
postet med et billede på DMKs facebook side. 
 
Vi håber på at mange har lyst til at deltage. 
Ved deltagelse accepterer man at billeder bliver brugt på Facebook, Hjemmesiden og AT. 

 
Hilsen Dansk MarsvineKlub 

Dansk MarsvineKlub  



 

 

indbyder til Fotokonkurrencer  
Åben for alle der ikke er medlem at en Klub. 

 
 

Præmie: Der vil være et års gratis prøve 
medlemskab til de bedste i hver klasse samt et 
præmiebånd for hver 10. tilmelding. 
 
Klasser:   
Seniordyr (alle dyr over 5 måneder) 
Juniordyr (Alle dyr under 5 måneder.  
 
Der må sendes 1 - 4 billeder på en collage af hver 
dyr, det er gratis at deltage, der kan deltages med 
max 2 dyr i hver klasse. På collagen skal fremgå; 
navn og ca. alder på marsvinet. 
 
 
 
Billeder sendes til teamrivendall@gmail.com sammen med dit navn og for børn (født i 
2006 - 2020) fødsels år. 
 
 


