Udstillingsreglement
1. INDLEDNING
Nærværende udstillingsreglement er gældende for officielle DMK‐udstillinger; det vil sige åbne
udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af DMK’s bestyrelse. Desuden
skal specialklubber følge dette udstillingsreglement, med undtagelse af punkt 20. Punkt 5 kan
følges i det omfang det ønskes.

2. HVEM KAN ARRANGERE UDSTILLINGER
DMK, kredse, specialklubber, udstillingsteams og PR‐udvalg kan arrangere udstillinger. Officielle
udstillinger, dvs. arrangeret af DMK, kredse og udstillingsteams, er for alle klasser og åbne for alle,
uanset medlemskab. Dog opkræves gæsteudstillergebyr, hvis man er dansk udstiller og ikke er
medlem af DMK eller anden dansk marsvineforening.
Stk. 1.

Specialklub‐udstillinger er kun for den/de race(r)/klasse(r), der er omfattet af den enkelte
specialklub. Der kræves medlemskab af den specifikke specialklub for at kunne deltage.
Stk. 2.

Specialklubber må frit holde udstillinger.
Stk. 3.

Udstillingsresultaterne skal sendes til Webmasteren senest en måned efter afholdt udstilling.
Desuden sendes der en liste over brugte sekretærer og indtjekkere til Udstillingskoordinator
senest ved samme lejlighed. Udstillingsresultaterne skal offentliggøres på
kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside.

3. FINANSIERING
Den arrangerende instans bærer selv det økonomiske ansvar.

4. TILMELDINGSREGLER
Stk. 1.

Udstillingsdatoer skal godkendes af Udstillingskoordinatoren og indbydelsen SKAL indsendes til
såvel Udstillingskoordinatoren som Webmasteren. Indbydelsen skal desuden offentliggøres i AT,
når datoen er fastsat, dog mindst en måned for udstillingen afholdes.
Der vil så vidt muligt i indbydelsen til udstillingen oplyses udstillingssted, kæledyrs‐ og
racedyrsdommere. Dommeroplysninger SKAL være offentliggjort via Udstillingskoordinator
SENEST 1 uge før tilmeldingsfristen. Tilmeldingsfristen må tidligst være d. 14. i den måned hvor
indbydelsen bringes i AT. Den anførte tilmeldingsfrist skal overholdes. Tvivlstilfælde afgøres ved
hjalp af poststemplet eller efter tidspunkt hvorpå mailen er afsendt. Dispensation for overholdelse
af tilmeldingsfristen kan i særlige tilfælde gives af arrangøren.
Stk. 2.

Personer som ikke er medlem af DMK skal på lige fod med medlemmer af DMK betale
tilmeldingsgebyr, men personer som ikke er medlem af DMK skal derudover betale et ekstra
gebyr. Ekstra gebyret er på 50 kr. pr. person pr. udstilling, således at der betales 100 kr. pr. person

for en dobbelt udstilling. Ekstra gebyret betales sammen med udstillingsgebyret til udstillingen.
Udstillingsarrangøren sørger herefter for at alle ekstra gebyrene fra ikke‐medlemmerne overføres
til DMK.
Udstillere fra andre marsvineklubber, dvs. DMF, SMF, SMY, NMK og NMF og andre europæiske
klubber kan deltage uden merbetaling på DMK udstillinger.
Stamtavler på børne/kæledyr forlanges kun hvis dyrene skal stå opført som a‐dyr og have
opdrætternavn på (eller skal i champklasse). Ikke‐medlemmers point tæller ikke med i
pointjagterne i DMK.
Stk. 3.

Alle racedyr over 5 måneder, som ønskes udstillet i DMK, skal være stambogsførte i DMK, DMF
eller en anden nordisk forening. Undtagelse herfra gælder øvrige udenlandske udstillere. Et
marsvin kan kun blive registreret champion i DMK hvis den har en DMK stamtavle.
Stk 4.

Tilmeldte dyr kan kun tilmeldes til 2 udstillinger pr. dag og max 3 på en weekend. Dette gælder
uanset om der er tale om ordinære udstillinger og/eller i forbindelse med specialklubsudstillinger.
Denne begrænsning gælder ikke for dyr fremvist ved dommeruddannelser eller andre uddannelser

5. TILMELDINGSBLANKET
DMKs standard tilmeldingsblanket, i nyeste version, skal benyttes, medmindre kreds eller team
tilbyder online tilmelding. DMKs tilmeldingsblanket kan enten kopieres, hentes på DMKs
hjemmeside eller afskrives. Tilmelding med tilmeldingsblanketter kan foretages enten via Email
eller sendes med alm. post. Online tilmelding vil foregå efter anvisning fra udstillingsarrangøren.
Der skal udfyldes en blanket pr. dyr, samt en pr. udstiller. I forbindelse med børnedyrs‐ og
specialklubudstillinger kan der, hvis arrangøren ønsker det, bruges en anden tilmeldingsform.

6. UDSTILLINGSGEBYR
Gebyret betales som anført i AT. Indbetalt gebyr refunderes ikke uanset grundlag, eneste
undtagelse herfra er i tilfælde af, at udstillingen aflyses. Medlemmer der er i restance til DMK,
herunder stambogskontoret og PR, kan ikke deltage på udstilllinger før gælden er betalt.

7. DYRENES HELBREDSTILSTAND, VÆGT OG ALDER.
Det er ikke tilladt at medtage drægtige hunner, hunner med unger eller syge dyr på udstillinger.
Ved ankomst til udstillingen skal alle marsvin, både udstillings‐, salgs‐og transitdyr, gennemgå et
indtjek.
Såfremt der findes afvisningsgrund af enkeltdyr eller opdræt, vil denne afvisning være gældende
for samtlige udstillinger hen over weekenden, og for såvel ordinære som specialudstillinger. Både
indtjek aftenen før og på selve dagen er omfattet.
Det er kun muligt at tjekke dyr ind en gang pr. husstand. Dvs. at selvom der er indtjek fredag,
lørdag og søndag, kan den enkelte husstand kun tjekke dyr ind en enkelt gang. Dette betyder også
at det ikke er tilladt at dyr tilmeldt udstilling både lørdag og søndag forlader udstillingen for at

overnatte hjemme.
Der gives ikke dispensation for lus, selvom disse ikke regnes til karantæneomfattede sygdomme,
heller ikke selv om behandling fra dag til dag i visse tilfælde kan vare muligt. Utøj indgår således på
lige fod med smitsomme sygdomme.
Forefindes der smitsomme sygdomme og utøj (f.eks. ringorm og skab, men undtaget lus) har
udstillere pligt til at holde karantæne i 14 dage efter endt behandling. En dyrlægeattest på at
dyrene i opdrættet ikke kræver behandling kan dog give dispensation fra dette.
Stk. 1.

Dommeren kan afvise at bedømme dyr med samme begrundelse som i indtjek. Dommerens og
indtjekkernes afgørelse kan ikke ankes.
Stk. 2.

Hvis et dyr afvises, om det er sygt eller blot indgår i en bestand hvor et dyr afvises på smitsom
sygdom, beholder det de resultater der er opnået på udstillingen indtil afvisningen finder sted.
Yderligere præmiering kan ikke finde sted, dvs. selvom dyret er eneste kandidat til en BIG/BIS
vindes denne ikke.
Stk. 3.

Udstillede marsvin, skal være fyldt 2 måneder på udstillingsdagen, og veje min. 400 gram. Og max
1700 gram. Dog er der ikke nogen max vægt for Cuy marsvin. Max alder for udstillede marsvin er 6
år. Der stilles ikke krav om dokumentation af alder, men det er ikke tilladt at marsvin ændrer
fødselsdato fra udstilling til udstilling.

8. OPHOLDSTID- OG FORHOLD
Udstillede dyr skal blive i udstillingslokalet fra indtjek starter til udstillingen slutter. Dette gælder
også udstillede dyr, der er sat til salg. Dispensation kan gives, ved henvendelse til den kreds der
afholder udstillingen.
Dyr må ikke sættes i bilerne før kort tid før man forlader udstillingen.
Stk. 1.

Undtaget fra § 8 er børnedyr, som må forlade udstillingen når der har været afholdt
præmieoverrækkelse for børnedyr.
Stk. 2.

Der skal være fri adgang til vand og foder senest 1 time efter at indtjek er afsluttet. Dette gælder
både udstillingsdyr, transitdyr og karantænedyr.
Stk. 3.

Mindstearealet på udstillingsbure skal være 29x34 cm (indvendige mål), dvs. 986 cm2. Dette
mindsteareal gælder både for udstillingsbure, salgsbure, og transportkasser/opholdsrum i
transitrum, karantænerum og på burløse udstillinger. Dette gælder for marsvin med vægt op til
1700 gram. For Cuy, der kan veje mere, er kravet om mindsteareal:
Cuys vægt: 1700 – 2000 gram, min. 1315 cm2 (=4 rums duekasse)
Cuys vægt: 2000 ‐ 3000 gram, min. 1643 cm2 (=5 rums duekasse)
Det er udstillerne af Cuy, der har ansvaret for at mindstearealet overholdes, så i tilfælde med bur‐

udstillinger kan der risikere ikke at være bure af korrekt størrelse, så skal udstilleren selv sørge for
opholdskasser af rigtig størrelse.
Stk. 4.

Ved udstilling med bure, skal disse benyttes, med mindre arrangørerne i invitationen udmelder
andet.
Udstillingsarrangørerne skal sikre, at burene ikke står, hvor de bliver udsat for vedvarende
solindfald eller væsentlig træk. Det er udstillingsarrangørerne der skal træffe beslutning om
forholdsregler eller afhjælpning, hvis problemet alligevel skulle ske.

Stk. 5.
Ved udstilling uden bure, skal der sikres at dyrene ikke kommer til at stå på pladser, hvor de bliver
udsat for solindfald, træk eller kulde fra gulvet. Desuden i varme perioder, eksempelvis ved
temperaturer udenfor på over 25 grader, skal lokalet kunne udluftes, gerne med kortvarige
gennemtræk.

9. TRANSITRUM
Marsvin i transit defineres som dyr, der på forhånd er blevet handlet eller aftalt overdraget
mellem to parter, hvoraf den ene eller begge parter er tilknyttet udstillingen som udstiller,
dommer eller lign. Dyrene tjekkes ind som alle øvrige marsvin i det afsatte tidsrum for indtjek, og
den som medbringer dyret meddeler i indtjek, at dyret er et transitdyr.
Disse marsvin SKAL anbringes i transitrummet under udstillingen (på burløse udstillinger: i egnet
kasse i udstillingsområdet), skal overholde reglerne for opbevaring af marsvin på udstillinger (se
afsnit 8 stk 3) og adgang til mad og vand, jvf. afsnit 8, og må således ikke opbevares i biler, trailere
og lignende steder.
Dette er af hensyn til det enkelte dyrs sikkerhed, samt for at mindske smittefare mellem transitdyr
og udstillede dyr.
Transitdyr er undtaget fra reglen om, at dyr ikke må forlade udstillingen, før efter
præmieoverrækkelsen.

10. KARANTÆNERUM
Der er kun adgang til karantænerummet ifølge en af udstillingsarrangørerne. Marsvin i
karantænerum skal overholde reglerne for opbevaring af marsvin på udstillingen, dvs. min. 986
cm2 areal og adgang til mad og vand jvf. § 8.

11. OMGANG MED DYR
Uvedkommende må ikke fodre dyrene. Dyrene må kun fjernes fra burene af ejere, bærere,
dommeraspiranter, samt udstillingsarrangører.
Stk. 1.

Der må ikke forefindes andre dyr end marsvin. Dispensation kan gives (det er udstillingsarrangøren
som eventuelt giver denne dispensation), hvis udstillingen afholdes sammen med andre
foreninger, eller hvis der er inviteret andre foreninger til PR. Der kan gives dispensation, af
udstillingsarrangøren for at hunde er på udstillingen, de skal da føres i snor i udstillingslokalet og

forøvrigt være under fuld kontrol.
Stk. 2.

Af hensyn til dyrenes sikkerhed, skal man opføre sig hensynsfuldt og roligt ved dommerbordene og
telefoner være på lydløs.

12. BEDØMMELSE
Bedømmelsen skal foretages af danske dommere uddannet af DMK, DMF eller af udenlandske
dommere uddannet af en tilsvarende klub i et andet nordisk land; NMF, NMK, SMF og SMY, eller
af dommere af udenlandsk statsborgerskab med en tilsvarende uddannelse.
Bedømmelsen skal ske efter den til enhver tid gældende DMK‐standard. Kun tilmeldte dyr kan
bedømmes.
Det påhviler udstillingsarrangørerne, at sørge for, at alle ikke‐DMK dommere, bliver gjort bekendt
med DMKs standard, således at de pågældende dommere dømmer efter DMKs standard.
Stk.1.

For Børne‐ og Kæledyr gælder at dommeren skal være uddannet i et nordisk land, dvs. i klubberne
DMK, DMF, SMF, NMF, NMK eller SMY.
Stk. 2.

Hvis ejeren af marsvinet ikke er tilstede når gruppen starter, vil der bliver kaldt max. 3 gange på
denne, og så på en bærer. Hvis der ikke er nogen bærer tilstede udgår dyret, ligeledes udgår
oprullede langhårsdyr hvis ejeren ikke kan findes. Kun dyr der har fået cert kan komme i BIS, og
hvis ingen dyr har fået dette afholdes der ikke BIS.

13. BIS-DOMMER
BIS‐dommeren skal være uddannet i alle de klasser/racer der forefindes på udstillingen i hhv.
kæledyrs‐ /raceklasserne.

14. SEKRETÆR
Skal kunne skrive læseligt og regne; skal kunne forstå dommerens sprog; skal være upartisk og
have bestået sekretæruddannelsen. Udstillingsarrangør skal benytte uddannede sekretærer. Ved
mangel på uddannede sekretærer, kan der gives dispensation og ikke uddannede kan da bruges.
Stk. 1.

Udstillingsarrangører har pligt til at indberette til udstillingskoordinator navnene på de der har
fungeret som sekretær pa deres udstilling. Dette skal gøres senest 14 dage efter endt udstilling.

15. DOMMERKOMMENTARER
Dommerne kan skrive en kommentar om de bedste dyr de har dømt, men dette er frivilligt.

16. KLASSEFLYTNING
Stk. 1.

Såfremt der i tilmeldingsskemaet er anført ukorrekte oplysninger, forbeholdes ret til, fra arrangørs
side, at korrigere disse ved indtjek og eventuelt flytte dyret til en anden udstillingsklasse. Flytning
mellem klasser kan kun ske hvis det er førstegangsudstillere og det er tydeligt at der er tale om en
misforståelse af race eller egnethed til udstilling i racedyr. For alle andre gælder flg. : Ingen flytning
fra langhår til klippet langhår og omvendt. Ingen flytning fra racedyr til kæledyr og omvendt. Ingen
flytning mellem børne‐ og kæledyr og omvendt (medmindre ejers alder ikke overholder regler).

Stk. 2.

Undtagelse fra disse regler kan gøres hvis arrangør har lavet en fejl, og fejlen rettes ved at flytte
klasse.
Stk. 3.

Udstillingsarrangørerne kan dispensere fra reglen om klasseflytning, hvis de ønsker det, eller
tillade
at et tilmeldt dyr erstattes af et andet. Dette er helt op til de enkelte arrangører og det er tilladt at
opkræve et gebyr samt sætte en frist for hvornår man senest kan meddele
klasseflytning/erstatningsdyr af hensyn til katalogskrivning og ‐trykning.

17. INDDELINGEN OG PRÆMIEOVERRÆKKELSE
Børnedyr
Kæledyr og veteraner
Racedyr
Sjælden Variant
Ustandardiserede
Opdrættergrupper

18. CHAMPIONKLASSER
Et kæle/børnedyr tilmeldes Champklasse, hvis den enten ER registreret som champion eller hvis
den har opnået 3 certifikater og Champtitlen ER bestilt hos stambogskontoret ved
tilmeldingsdatoen. Undtaget herfra, er hvis det 3. gældende certifikat opnås på første dagen af en
"dobbeltudstilling", her kan man hvis ønskes, få rykket marsvinet i champklasse til dag 2 .

19. FAVORITPRÆMIER
Alle officielle resultater offentliggøres på DMKs hjemmeside senest 1 måned efter udstillingen er
afholdt.
Børnedyrsresultater med dertilhørende for‐sjov‐priser og BIR‐, BIG‐ og BIS‐resultater samt
dommerkommentarer kan evt. offentliggøres i AT, men dette er ikke et krav. Øvrige resultater
offentliggøres ikke i AT.

20. VANDREPOKALER
Donator fastsatter retningslinier vedrørende ejendomsret til den givne pokal. Hvor intet andet er
fastsat, gælder følgende: Pokalen vindes til ejendom hvis: 1) Pokalen vindes 3 gange i træk eller 2)
5 gange i alt. En eventuel gravering foretages pa prisvinderens bekostning, og pokalen kan kun
vindes til ejendom, hvis den er graveret.

21. TIL SALG DYR
Kun udstillere må sælge dyr på udstillinger. Kun udstillingsarrangørernes bure ma anvendes (skal
forudbestilles og forudbetales). Undtaget herfra er ved burløse udstillinger, her kan egne bure
benyttes.
Stk. 1.

I hvert bur må max. anbringes 3 unger (max. 500g) eller 1 over 500g. Dyr til salg må ikke være
yngre end 4 uger og ikke veje mindre end 300g. Kontrolvejning skal foretages. Der må ikke

medbringes hunner med unger (der vejer under 300g).
Stk. 2.

På de udstillinger, hvor der anvendes kaninbure til salgsdyr, skal det være muligt at give en
dispensation omkring antal dyr i kaninburene. Disse bure er utrolig store og der kan være flere dyr
i. Antal sættes op fra 3 unger, max. 500g til 4 unger, max. 500g. eller max. to dyr over 500g. Dette
gælder kun kaninburene og ikke de almindelige marsvinebure, hvilket gøres opmærksom pa i
indbydelsen i AT.
Stk. 3.

Udstillings arrangørerne har ret til at fastsatte mindstepris for dyr til salg.

22. CERTIFIKATER OG CHAMPIONATER
Certifikat uddeles til dyr i særklasse, dvs. dyr der ligger meget tæt pÅ standardens beskrivelse. Der
kan uddeles certifikater til såvel kæledyr, racedyr, sjældne varianter og klippet langhår.
Ustandardiserede kan ikke modtage certifikat. Dommeren forestår uddelingen af certifikater.
Uddelte certifikater nævnes i udstillingsresultaterne som er at finde enten på DMK’s hjemmeside
eller DMK’s medlemsforum.
For at certifikaterne er gælde skal dommeren have underskrevet certerne eller stemplet dem.
Stk. 1.

Champion: et dyr, der har opnået 3 certifikater, opnår betegnelsen DKCH Dansk Champion,
DKbdCH Dansk Børnedyrs Champion, DKvCH Dansk Veteran Champion, DKkdCH Dansk Kæledyrs
Champion, DKsvCH Dansk sjælden variant Champion.
Af de tre certifikater må max. 1 være opnået som under 5 måneder og 2 forskellige dommere skal
have uddelt certifikaterne.
Desuden kan opnås følgende titler: DKskdCH Dansk super champion og DKsCH Dansk Show
Champion, se under hhv. ”Racedyr”, ”Kæledyr” og ”Børnedyr”.
Stk. 2.

De 3 certifikater skal opnås i samme udstillingsklasse (f.eks. er tre certifikater opnået som hhv.
børnedyr, kæledyr og veteran ikke gyldigt som championat).
Stk. 3.

For udenlandske udstillere gælder: Marsvin der har opnået et championat i et andet nordisk land,
kan få et tilsvarende championat i Danmark. Dette championat kan opnås ved at dyret får et
certifikat i Danmark under følgende betingelser: Certifikat må ikke være tildelt af en dommer fra
ejers hjemland og må ikke være et junior certifikat (marsvin under 5 måneder). Dette gælder også
for racer der i Danmark er sjældne varianter, disse får dog ikke et DKCH men et DKsvCH. Et
championat kan IKKE overdrages, hvilket betyder at køber et DMK‐medlem (bosiddende i
Danmark), et marsvin med Svensk/Norsk/Finsk Championat kan dette marsvin ikke opnå Dansk
Championat med kun et Certifikat, men skal følge almindelige regler for at opnå Danske

championtitler.
Kun certifikater uddelt på de pågældende foreningers udstillinger anerkendes til brug for
championater.
Stk. 4.

For danske udstillere i andre nordiske lande, skal den pågældende klub kontaktes, da
championatet i andet nordisk land hører under deres regler.
Stk. 5.

Certifikater og championater kan opnås på både officielle udstillinger og specialklubudstillinger,
dog skal minimum 1 certifikat være opnået på en officiel udstilling for at opnå betegnelsen
championat.
Specialklubberne må ikke indføre deres egne championater (ex. Dansk Agouti Klubs Champion).
Dog kan specialklubberne uddele følgende titler til årets vinder i pointjagt, godkendte racer SK‐0?
og sjælden variant SKsv‐0? Jvf Regler for Stambog.

23. ÅRSPOINTJAGTEN
Hvert år sammentælles de 5 bedste resultater.
Pointsystemet er følgende:
BIS 1
40 point
BIS 2
35 point
BIS 3
30 point
BIS 4
25 point
BIS 5
20 point
BIS 6 ‐?
15 point
BIS Junior 1
25 point
BIS Junior 2
20 point
BIS Junior 3
15 point
BIS Junior 4 ‐? 10 point
Bedste A‐dyr 6 point
Bedste Junior A‐dyr 3 point
Cert
10 point
BIG 1
8 point
BIG 2
4 point
BIR
8 point
BIR 2
4 point
BIG Junior 1
4 point
BIG Junior 2
2 point
BIR Junior 1
4 point
BIR Junior 2
2 point
Ovenstående point gælder både racedyr, sjælden variant, kæledyr, børnedyr samt veteran.

Ved Veteran gælder også følgende:

Bedste veteran pr. udstilling giver 3 point til årspointjagten såfremt dyret har haft konkurrenter på
udstillingen. Ved pointlighed vinder det ældste dyr (på udstillingstidspunktet).

24. SNYDERI
Man må ikke ændre på dyrets pelsfarve. Klipning af pelsen må ikke finde sted ‐undtaget herfra er
langhårsracerne, udstillet i klippet langhår, og kæledyrsklasserne.

25. OVERTRÆDELSE
I tilfalde af overtrædelse af udstillingsreglementet kan udstillingslederen indgive skriftlig klage til
DMK´s bestyrelse, der herefter afgør skyldspørgsmålet og fastsætter evt., sanktioner, jf. 31.
Stk. 2.

Hvis der medbringes salgsdyr under 275g, vil dette udløse en skriftlig advarsel. Ved 2. advarsel, vil
der være 1 års salgsforbud på udstillinger, herunder også transportdyr. Ved dyr under 300g, kan
udstillingsansvarlig opbevare disse dyr i aflåst rum.Jf punkt 11.

26. BÆRERE
Såfremt udstiller eller en af udstiller udpeget person, ikke selv kan præsentere sit dyr på
dommerbordet, gøres dette af en bærer. Reglen om bærer gælder ikke for oprullede langhårsdyr.
Bærere skal have gennemgaet et DMK‐autoriseret bærerkursus med godkendt resultat.

27. RYGNING
Rygning i udstillingslokalerne er forbudt, der henvises til udendørs rygning på de områder hvor det
er tilladt efter dansk lov.

28. ALKOHOL
Der må ikke nydes alkohol i udstillingslokaler og på matriklen der tilhører udstillingslokaler og div.
tilhørende P‐pladser omkring en udstilling. Dette gælder fra første dyr er indtjekket til udstillingen
lukker.
Hvis der er arrangeret fest/spisning i forbindelse med en 2 dages udstilling/dobbelt, gælder
forbuddet naturligvis ikke under festen/spisningen, hvilket vil sige fra lørdag kl. 18 til søndag kl. 07.
Hvis de officielle ting ikke er afsluttet, kl. 18, rykkes tidspunktet, og herefter er det
udstillingsledelsen der afgør tidspunkt.

29. DOMMERBETALING
Stk. 1.

1,5 kr. pr km + evt. bro‐ /færgepenge. Hvis dommeren rejser med fly, er det en vurderingssag for
kredsen/teamet, om det er for dyrt, og om de derfor kun vil dække det rejsen vil koste i bil.
Kredsene/teams må inden udstillingen spørge til et overslag på udgifterne for udstillingen for at
beskytte deres økonomi for overraskelser.
Stk. 2.

Dommere aflønnes ikke med vederlag, men modtager en gave til en værdi af min. 150 kr for at

dømme en eller flere udstillinger på en weekend, uanset om bedømmelserne strækker sig over 1
eller 2 dage.

30. STRAF
I tilfælde af overtrædelse af udstillingsreglement kan bestyrelsen idømme, alt fra en påtale til
enkelte dages udstillingskarantæne, med henvisning til punkt 25.

Dommerkomiteen 31/12-2019

