
NMK INVITERER TIL NORDISK MESTERSKAP 2022 

 

DATO: 10-11. SEPTEMBER 2022. 

STED: Fossnes Grendehus, Skjelfossveien 89, 1827 Hobøl, NORWAY 

Rasedommere:  

*  Eva Bednárová - Slovakia  

* Daniel Dawid Banasiak - Poland 

Dommere for pet og Ung med Marsvin: 

*   Anja Hamrin - Sverige 

* Christina Rørbæk - Danmark 

 

Frist for påmelding: 14. August – påmelding og betaling etter denne dato blir ikke godtatt. 

Bruk vårt påmeldingsskjema: http://www.norskmarsvinklubb.no/nordisk-mesterskapnordic-

championship.html 

Sendes til:  karineelstad@gmail.com 

Marsvinet kan stilles i  to seksjoner (rase og pet eller rase og gruppe). Samme marsvin kan ikke 

stilles i både pet og UMM. 

Priser: 

* Rase    100 NOK 

* Pet                   100 NOK 

* UMM     100 NOK 

* Oppdrettergruppe 70 NOK 

 

Betaling: 

* Paypal: karineelstad@gmail.com 

* Account: 0540.08.47217. 

 Betaling fra utlandet: IBAN:  NO33 0540 0847 217, BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX 

Vennligst merk betaling tydelig med hvem betalingen gjelder for og at det gjelder nordisk. 

Merk:  Innreise med dyr til Norge: 5 marsvin pr person medfølgende egenerklæring. 

Den kan lastes ned her: Nordisk Mesterskap/Nordic Championship - NORSK MARSVINKLUBB 

 



https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/fugler_gnagere_kaniner_til_

Norge/ 

 

Ankomst og innsjekk: Fredag 9/9 fra 18-21 and Saturday 10/9  fra 7:30-9-00 

Alle marsvin må sjekkes inn også de som er i transit. 

Vi forholder oss til våre innsjekksregler: utstillingsreglement.pdf (norskmarsvinklubb.no) 

Marsvin som blir avvist ved innsjekken settes i sine bur/reisebur et eget karantenerom.  

Vi har ikke utstillingsbur. Alle marsvin må bo medbragt bur/reisebur som er minst 29x34 cm (3 

rom i en stor duekasse).   Vi tilbyr gratis flis, høy og grønnsaker av god kvalitet. Matskåler, 

vannflasker og må medbringes. Det forventes at alle hjelper til med å holde området rundt 

marsvinene rent og ryddig. Det finnes et eget rom dyrene skal stå i når de ikke vises. 

Marsvin i transitt plasseres i medbrakt bur/reisebur i et eget transittrom. 

Alle marsvin må være tilstede begge dager og til utstillingen er avsluttet. Unntak for marsvin 

som deltar i UMM. Finalene der avholdes lørdag. 

Barn kan stille i Ung Med Marsvin (UMM) til og med det året de fyller 15 år.  

Alle kan stille dyr, men kun medlemmer av DMK, DMF, SMF, NMK, NMF eller SMY kan 

konkurrere om tittelen Nordisk Mester. 

De nordiske landene konkurrerer mot hverandre. De 10 beste resultatene for hvert land 

regnes sammen og det landet med flest poeng vinner.  

 

Overnatting i nærheten:  

Scandic Brennemoen | Hotel in Mysen | Scandic Hotels  (33 km fra lokalet) 

Hotell i Ski | Thon Hotels (23 km fra lokalet) 

Overnatting | Vestby Hyttepark | Viken (19 km fra lokalet) 

Hotell | Storebaug Gjestegård | Viken (20 km fra lokalet) 

 

Vi kommer til å ha en kiosk som selger mat og drikke.  

 

Middag og fest: 

Egen invitasjon sendes ut senere. 

 

Utstillingsansvarlig: 

Tom Erik Feragen 

 



Ved spørsmål, kontakt:  

Tom Erik Feragen: Tomerikferagen@hotmail.com 

Karine Elstad: karineelstad@gmail.com. 


