
Regler og vejledning for indtjekkere.

Uddannelse som indtjekker:

Et medlem af DMK skal have bestået den teoretiske indtjekker-prøve, for at kunne blive optaget, som 
indtjekker-aspirant. 

Man skal sidde aspirant hos andre erfarne indtjekkere et antal gange, før man får lov til at sidde alene. Der 
skal føres logbog (udleveres af indtjekkeransvarlig) ved hvert indtjek og underskrives af den erfarne 
indtjekker, og DMKs indtjekkeransvarlige afgør på baggrund heraf samt på baggrund af samtaler med de 
erfarne indtjekkere, hvornår aspiranten kan godkendes som indtjekker.

Som alternativ til at sidde indtjek på en udstilling, kan benyttes såkaldte før-indtjeks-dage, hvor 
udstillingsarrangører inviterer nye medlemmer til et indtjek i god tid inden udstilling. Disse arrangementer 
er ideelle til at få set så meget som muligt, da mange smitsomme sygdomme kan opdages her og følgelig 
ikke ses i indtjek. Aspiranten bør derfor aktivt opsøge disse arrangementer, for hurtigere at kunne 
gennemføre sin uddannelse.

Regler for indtjekkere under indtjek:

Man skal optræde værdigt og venligt overfor udstillerne, og altid prioritere marsvinenes sikkerhed ved 
håndtering.

En indtjekker skal altid søge råd hos en anden indtjekker ved tvivls tilfælde. Dette er for at sikre at der ikke 
sker fejl.

Ved afvisning af hele husstanden, skal min. 3 indtjekkere være til stede og se på de pågældende dyr, og 
blive enige om afvisningen. Hvis 3 indtjekkere ikke kan nå til enighed, kan flere indtjekkere spørges, indtil 
min. 3 vil skrive under på en afvisning. 

Vedr. langhårede marsvin: hvis man ikke føler man kan vurdere marsvinet godt nok når det er wrappet op 
(ved at kigge i skilninger og på resten af dyret), må man bede udstiller om at wrappe det ud for én. Vær 
især opmærksom på ikke at komme til at beskadige pelsen under indtjek (poter kan f.eks. sidde fast i 
wrapperne, hvis man håndterer marsvinet på en måde så det sparker).

Afvisningsregler:

HUSK: vi stiller ingen diagnoser i indtjek og ordinerer ingen behandling - dette kan og må kun en dyrlæge. Vi
afviser på mistanke om sygdom og henviser til at man tager til dyrlægen og får det udredt og behandlet. 
Derudover kan henvises til klubbens informationsmateriale om parasitter hos marsvin.

Følgende fund fører til at enkelte dyr afvises:

- Læbesvamp (skorper og/eller fortykkelser i hareskåret og på læberne)

- Drægtighed

- Friske blødende sår

- Betændte (rødt/varmt/hævet) og/eller pus-fyldte sår



o Heraf forstås at kun sår under heling kan accepteres, dvs. med sårskorpe, og uden rødme, 
varme, hævelse, pus eller blod

- Bylder, herunder pubertetsbylder

- Et magert/underernæret dyr

- Flåd fra øjne eller næse

- Besværet vejrtrækning

- Tegn på diarré

Følgende fund fører til at hele husstanden afvises:

- Tegn på skab: ofte en kombination af hårtab, småsår, rød og irriteret hud, samt skæl. Typisk at 
finde på ryg, skuldre, i lysken og under forbenene. Er der kun hårtab, men ingen sår eller 
rød/irriteret hud, afvises ikke, da hårtab kan skyldes andre ikke-smitsomme årsager (slidtage, 
arvæv, hormonelt).

- Tegn på ringorm eller anden svamp: typisk hvidligt skællede områder i ansigt, på ører, på skuldre 
og poter.

- Fund af lus og/eller luseæg. Luseæg ses tydeligst som små hvide prikker langs ørets basis eller om 
dievorter.

- Flere dyr med symptomer der ville have ført til enkelte dyrs afvisning (flere med diarré, flåd fra 
øjne/næse osv. kan være tegn på smitsom sygdom i bestanden)

For små unger: hvis der er unger under 300 g, som er DMKs mindstegrænse for salg af marsvineunger, 
sættes de i karantænerum. Sker dette gentagne gange eller er ungerne under 275 g skal udstillingsledelsen 
kontaktes, da ejeren skal have en skriftlig advarsel.

Regler for at besidde hvervet indtjekker:

Man skal have gennemført DMKs indtjekkeruddannelse og være godkendt af indtjekkeransvarlige.

Man skal være fyldt 18 år, for at kunne sidde indtjek.

Man skal have siddet et fuldt indtjek mindst en gang om året, ellers bliver man frataget sit hverv igen. 
Undtaget fra dette er uddannede dommere. 

Man kan fratages sit hverv som indtjekker, hvis man udviser uagtsomhed.

Personer der ikke varetager hvervet til fulde accept, kan fratages hvervet af en enig bestyrelse 


