
 

DMK inviterer til Danmarks Mesterskab 2023 

den 13. maj 2023 

Udstillingen afholdes delvist med bure 

Adresse: Stengården skole, Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby  

 

Dommere, racedyr Anniken Kjærnet, NO 

Johanna Groth, SE 

Dommere, kæle- & børnedyr Stine Marie Nerli Svensson, NO  

Gisela Jansson, SE 

Program  

Indtjekning    08.00-09.30 

Velkomst   10.00 

Bedømmelser starter  10.10 

For sjov konkurrencer   12.00-12.30 

Frokost    12.30-13.15 

Herefter følger de resterende bedømmelser med finaler og præmieoverrækkelser. Til sidst fælles 

oprydning med forventet afslutning omkring kl. 18.00. Alle tider er ca.-tider og forudsætter at alle 

hjælper til og holder sig klar ved dommerbordene.    

Tilmelding 

Sidste frist    Tirsdag 2/5-2023 

Pr. udstillet marsvin  65 kr.  

Morgenmad   Brød med div. pålæg samt kaffe/juice. 25 kr.  

Kaffe/te hele dagen  10 kr.  

Frokost   Buffet fra Meny. 145 kr. (Se menuen på næste side)  

Der er dagligvareforretning tæt på og det er tilladt selv at have mad med. Der er dog ingen 

køkkenfaciliteter tilgængelige. 

Tilmeldingerne sendes til dmk.udstilling@gmail.com Husk at benytte de officielle 

tilmeldingsblanketter fra DMKs hjemmeside. Spørgsmål angående udstillingen kan rettes til Christina 

Rørbæk på bluebell-75@hotmail.com Husk at det er muligt som ikke-medlem at udstille mod et 

gebyr på 50 kr. pr. udstilling. Udstillere fra andre marsvineklubber, dvs. DMF, SMF, SMY, NMK og NMF 

og andre europæiske klubber kan deltage uden merbetaling på DMK-udstillinger. Prøvemedlemmer 

betaler heller ikke ekstra gebyr.  

Betaling 

Det fulde beløb indsættes på Reg. nr. 1551, Konto nr. 5807549 eller Mobile Pay 76077. Husk at 

mærke indbetalingen med DM 2023. 
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Hjælp søges 

Vi har som altid brug for hjælp til afvikling af udstillingen. Meld dig gerne på forhånd, især hvis du er 

indtjekker eller sekretær. Alle er mere end velkommen til at hjælpe med stort og småt.  

Opgaver der søges hjælp til Sidde sekretær/indtjekker (kræver uddannelse)  

Hjælpe førstegangsudstillere 

Holde orden i udstillingslokaler (inkl. toiletter) 

Finde sponsorgaver  

Bage kage til madboden  

Klargøring og afrydning omkring frokost 

  

VIGTIG INFORMATION 

Der vil være 40 udstillingsbure til rådighed. Disse bestilles i forbindelse med tilmeldingen og koster 

ikke ekstra. Fordeles efter først til mølle princippet. Burene må ikke dækkes til med f.eks. 

håndklæder, men brug gerne medbragt skillevæg. Spåner vil være tilgængelige. 

Alle dyr der sidder i egne bure/kasser, skal have plads svarende til 3 rum i en duekasse (29 x 34cm), 

vær dog opmærksom på at dyr der vejer over 1700g kræver yderligere plads 

Alle dyr skal hele tiden have mad og vand tilgængeligt, som udstiller selv skal sørge for. 

Frokost-menuen er følgende: 

Roastbeef skiver 

Frikadeller med broccolisalat 

Kyllingespyd med couscoussalat  

Pastasalat med pesto, feta og grillede tomater 

Chokolademousse med friske bær 

Brød og Smør 

 

Vi glæder os meget til at se jer alle!  

De bedste hilsner DM-teamet  

 

Foto af: Malene Kjelin Morsing, DM 2005  


