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NMKs vedtekter og regler 
 

 

Kapittel 1 - Navn 

 

 §1 Navn 

Klubbens navn er Norsk Marsvinklubb. 

 

§2 Formål 

Klubbens formål er å fremme interessen for, og spre informasjon om marsvin som kjæledyr og hobby, 

enten det gjelder rasedyr eller blandingsdyr (pet). 

 Klubben jobber for å fremme kunnskap om marsvinhold og helse både blant eiere og fagpersonell. 

 

 Klubben arrangerer utstillinger og utdanner dommere. 

 

 Klubben utgir Marsvinbladet med 4 nummer i året. 

 
 

Kapittel 2 - Medlemskap og kontingent 

 

 §3 Medlemskap 

Som medlem kan opptas enhver person som er interessert i marsvin og ønsker medlemskap i klubben. 

 

 §4 Kontigent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales innen årsmøtet hvert år. Ved innmelding og 

innbetaling av helårsmedlemskap etter 1. november gjelder kontingenten også for hele påfølgende år. 

Medlemskap tegnes ved henvendelse til klubben og en betaler den til enhver tid gjeldende kontingent. 

 

For medlemmer i samme familie eller husstand er det anledning til å tegne familiemedlemskap. 

Medlemmene plikter å følge klubbens lover og regler.  

 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen årsmøtet strykes fra medlemslisten, registrert 

oppdrett og dommerlisens fryses, og kan ikke gjenopptas som medlem før skyldig kontingent er betalt.  

 

Halvårs medlemskontigent:  

Tilbud om 6 mnd medlemskap til 200,- pr halvår. Fra 1/1-30/6 og 1/7-31/12.  

Om avgift ikke er betalt innen 30/6 eller 31/12 strykes medlemmet fra listen. 

Medlemskap for de to siste månedene (nov-des) gjelder kun om det betales helårsmedlemsskap.  

 

 

Kapittel 3 - Organisasjon 
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 §5 Innkalling til årsmøte 

Årsmøtet er Norsk Marsvinklubbs høyeste myndighet. Innkalling skjer gjennom Marsvinbladet eller 

direkte til medlemmene senest fire uker før årsmøtet skal avholdes. Med innkallingen skal følge: 

 

• Dagsorden 

• Årsberetning 

• Regnskap med erklæring fra en person utenfor styret 

• Valgkomiteens innstilling 

 

 Regnskap og årsberetning undertegnes på årsmøtet og tilføyes årsmøtets kommentarer. 

 

 §6 Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte finner sted en gang i året. Tid og sted avgjøres av det sittende styre. Årsmøtets 

dagsorden skal minst inneholde: 

 

•Valg av møteleder 

•Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen 

•Årsberetning 

•Regnskap 

•Behandling av innkomne forslag 

•Valg 

 

 §7 Saker 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Møte og 

stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer (over 16 år) som har betalt kontingent innen årsmøtet 

starter. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. 

  

 §8 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger 

det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker 

som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

 

 §9 Klubbens styre 
Klubben ledes av et styre på syv personer i følgende poster: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, to 

styremedlemmer og ett varamedlem. 

 

Leder velges for ett år. Nestleder, sekretær og styremedlem2 velges samtidig, og kasserer, 

styremedlem1 og vara velges samtidig, slik at bare halvparten av styret er på valg hvert år. 

  

 Kun ett medlem fra hver husstand kan inneha styreverv samtidig. 

 

 Minst halvparten av styret må være tilstede på styremøter for at styret skal være beslutningsdyktig. 

 

  Varamedlemmer har møterett, men ikke møteplikt og har ingen stemmerett hvis styret er fulltallig. 

 

Det valgte styre plikter å avholde første styremøte senest en måned etter årsmøtet. 
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Styremøter kan avholdes enten ved personlig fremmøte eller it-baserte løsninger. Det skal føres 

protokoll for hvert styremøte. 

 

Styret er i alle forhold vedrørende klubben ansvarlig overfor årsmøtet og skal sørge for at alle vedtak 

fattet på årsmøtet blir overholdt og gjennomført. 

  

For å bli valgt inn i styret, må man ha vært medlem i NMK i minst ett år og deltatt på minst én 

utstilling. Styrets sammensetning bør avspeile medlemsmassen når det gjelder geografisk plassering, 

og klubbens ulike regioner bør være representert. 

 

Personer som har tillitsverv i NMK kan ikke samtidig inneha tillitsverv i tilsvarende nordisk 

forening/klubb. 

 

 Som tillitsverv regnes: 

 - Styreplasser  

 - Styreplasser i underavdelinger  

- Valgkomité 

- Dommerkomité 

- Petkomité  

- Titlene Petdommer NMK og Dommer NMK  

 

 §10 Ekskludering av medlemmer 

Styret kan i spesielle tilfeller ekskludere medlemmer ved grov utroskap mot klubben enten denne er av 

økonomisk eller annen art. 

 

Ved mistanke om brudd på gjeldende reglement eller vedtekter, kan styret begjære en redegjørelse om 

saken. Ved gjentatte, bevisste brudd på klubbens reglement eller vedtekter, kan styret ekskludere 

medlemmer for inntil to år. Eksklusjon krever alminnelig flertall. Avgjørelsen kan eventuelt ankes inn 

for neste årsmøte. 

 

 §11 Valgkomitéen 
Valgkomitéen består av 3 medlemmer og velges for to år av gangen men slik at ikke alle medlemmene 

er på valg hvert år. 

 

  Valgkomitéen skal ta imot og selv fremme forslag til kandidater til aktuelle verv. Det er ønskelig at 

 valgkomitéen setter opp mer enn én kandidat per styreverv der dette er mulig. 

 

 §12 Registrator, redaktør og webmaster 
Registrator, redaktør og webmaster er ikke styreverv, men styret har ansvaret for å fordele disse 

oppgavene til egnede personer. 

 

 §13 Dommerkomitéen  
Dommerkomitéen består av alle godkjente norske rasedommere. Komitéen har ansvar for gjeldende 

standard for rasemarsvin og for å utdanne nye rasedommere i henhold til gjeldende standard og NMKs 

utstillingsreglement. Komitèen har også ansvar for å godkjenne petdommere og innsjekkere.  

 

Opptak av nye kandidater til dommerutdanning skjer i samarbeid med styret og opplæringen reguleres 

i en gjensidig skriftlig avtale. Medlemmer over 16 år som fyller gjeldende krav kan søke opptak. 
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Dommere godkjent av Norsk Marsvinklubb mister sin dommergodkjenning hvis vedkommende ikke 

har praktisert over en periode på to år. Det spiller ingen rolle i hvilket land de har dømt. 

 

§13a Organisering av dommerkomitèen 

Dommerkomiteen består av alle godkjente rasedommere, petclassdommere samt aspiranter som er i 

utdanning. I tillegg velges det annenhvert år en oppdretterrepresentant for 2 år av gangen ved årsmøtet.  

Dommerkomitéen skal til enhver tid bestå av minst 3 medlemmer. I det tilfellet at det ikke finnes nok 

dommere i NMK til å fylle dette kravet, overtar NMKs styre dommerkomitéens alle forpliktelser og 

mandat inntil Dommerkomitéen igjen er fulltallig.  

Dommere deles inn i allrounddommere, spesialdommere og petclassdommere. Allrounddommere har 

rett til å dømme samtlige raser som stilles ut i rasedyrsavdelingen på utstilling samt BIS finaler for 

rasedyr. Spesialdommere kan kun dømme de raser spesialdommeren er godkjent til å dømme. 

Petclassdommer har rett til å dømme alle dyr i petavdelingen samt BIS finaler for Petclass.  

Dommerkomitéen skal ha en leder som velges av dommerkomitéen. Lederen velges for et år av 

gangen. Leder er ansvarlig for å kalle inn til møter i dommerkomitéen, føre statistikk over dommernes 

oppdrag, behandle innkomne saker sammen med dommerkomitéen og legge frem en årsberetning for 

NMKs styre senest 1.februar hvert år. 

§13b Dommerkomitéens oppgaver 

Dommerkomitéens oppgaver er å utdanne og godkjenne nye rasedommere og petclassdommere i 

henhold til gjeldende rasedyrsstandard, petclasstandard og NMKs regler og vedtekter samt gjeldende 

utdanningskrav for dommere.  

Dommerkomitéen er ansvarlig for revidering av standard samt behandle søknader og endringer knyttet 

til standardene.  

Medlemmer kan søke om at raser skal tas inn i standarden. Med søknaden må det legges ved forslag til 

standard for rasen samt beskrivelse av den nye rasens utbredelse og historikk.  

Medlemmer kan søke om endringer i allerede godkjente rasers standard. Med søknaden må det legges 

ved forslag til endring samt begrunnelse.  

Dommerkomitèen kan endre standardens innhold etter beslutning i komitèen.  

Beslutning om endring av standarden kan bare skje ved avstemning med flertall for endring. Ved 

uenighet i komitèen kan saker tas opp til beslutning ved årsmøtet.  

Petclassdommere har stemmerett over spørsmål knyttet til petclass. Rasedommere har stemmerett over 

spørsmål knyttet til rasedyr.  

Dommerkomiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revidering av utstillingsreglement. Større endringer 

av regelement og standard som påvirker foreningen generelt, skal rettes til årsmøtet.  

Hele dommerkomiteen stemmer over spørsmål knyttet til utstillingsreglement. 

§13c Dommeres som stiller ut 

Dommere kan ikke dømme sine egne dyr eller dyr som eies av personer i samme husstand. BIS 

dommer får ikke stille ut sine egne dyr eller dyr som eies av personer i samme husstand i samme 

seksjon (junior/senior) man dømmer BIS. 
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§13d Opptak av aspiranter 

Opptak av dommeraspiranter skjer via søknad til Dommerkomitèen og opplæringen reguleres i 

gjensidig skriftlig avtale.  

For opptak som aspirant skal det foreligge skriftlig søknad fra aspirant til Dommerkomitèen.  

Søknaden skal inneholde:  

• Personalia  

• Erfaring innen utstilling, avl og marsvinhold. 

 • Begrunnelse for hvorfor man ønsker å bli dommer  

• Annen informasjon som kan påvirke opptak  

• For rasedyrdommeraspiranter skal søknaden i tillegg inneholde redegjørelse av erfaring som 

dommersekretær, kunnskap om de ulike rasene, hårlagene, farger og tegninger.  

Alle søknader behandles individuelt og kompetanse innen vurdering/bedømming av dyr, stell og hold 

av dyr, generell kunnskap om marsvin samt personlig egnethet vektlegges. Formelle krav til søker er at 

søker er over 16 år(petclass) og 18 år (Rasedyr) og har vært aktivt medlem i NMK eller tilsvarende 

forening i minimum 2 år. Søker må ha holdt marsvin i minimum et år sammenhengende, være 

godkjent oppdretter i en nordisk marsvinklubb, ha erfaring fra utstillinger.  

Ved avslag på opptak som dommeraspirant må søker vente minimum et år før ny søknad kan sendes 

inn. Ved innvilgelse av opptak som aspirant tildeles aspiranten en veileder fra Dommerkomitéen som 

er ansvarlig for opplæring av aspiranten. Veileder for petclassdommeraspiranter må være godkjent 

petclassdommer. Veileder for aspiranter i rasedyrseksjonen må være godkjent allrounddommer. 

§13e Godkjenning av dommere 

For å bli godkjent som dommer kreves at aspiranten har gjennomført de utdanningskrav som foreligger 

ved tidspunkt for godkjenningen. Utdanningskravet for dommere utarbeides av dommerkomiteen.  

For å opprettholde dommergodkjenning kreves det at dommer har gjennomført minst 1 dommer 

oppdrag hvert 2. år(i løpet av 24 måneder).  

Forslaget innebærer at petclasskomiteen oppløses og inngår i en felles dommerkomite 

 §14 Oppløsning av klubben 

Ved en eventuell oppløsning av klubben, skal alle aktiva stå på sperret konto inntil 10 år i tilfelle det er 

noen som vil starte opp igjen og en ny klubb da vil få en bra start. 

 

Kapittel 4 – Underavdelinger 
 

 §15 Opprettelse 

Underavdelinger kan opprettes etter initiativ fra medlemmer i ett distriktet eller landsdel. Et 

stiftelsesmøte skal avholdes der underavdelingen velger et styre bestående av minst en leder, nestleder, 

sekretær og kasserer. Kun en fra hver husstand kan inneha et styreverv samtidig.  

Stiftelsesmøtet skal også sette vedtekter. Vedtektene skal minst beskrive: 

-Underavdelingens formål og oppgaver. 

-Styrets sammensetning.  
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- Avholdelse av årsmøte og styremøter. 

- regnskap og økonomiske forhold. 

Vedtektene bør speile hovedklubbens vedtekter, og kan heller ikke være i strid med disse. 

 Underavdelingens navn skal være: Norsk Marsvinklubb avdeling NN (distriktets navn). 

Protokoll fra stiftelsesmøte sendes styret i Norsk marsvinklubb, som fremlegger denne for 

godkjennelse på klubbens årsmøte. Underavdelingen regnes som opprettet når årsmøtet har godkjent 

stiftelsen. 

 §16 Navn på underavdelinger 

Underavdelingenes styre er ansvarlige overfor eget årsmøte, NMK styre og hovedklubbens årsmøte.  

Underavdelingens mandat vil være å avholde aktiviteter / utstillinger i eget geografisk område på 

vegne av Norsk Marsvinklubb. 

Møter i underavdelingen skal protokollføres. Årsmøte skal avholdes hvert år. 

Årsmøteprotokoll og regnskap skal innleveres hovedklubbens årsmøte hvert år for godkjennelse. Frist 

for innlevering er 14 dager før årsmøtet avholdes. 

 §17 Ansvarsområde  

Underavdelingen kan nedlegges av eget årsmøte. 

Årsmøtet i Norsk Marsvinklubb kan vedta nedleggelse av underavdelingen dersom denne er inaktiv i 

mer enn ett år, ikke klarer fylle sine verv eller på annen måte ikke oppfyller kravene til drift. 

Ved nedleggelse tilfaller alle underavdelingens midler og eiendeler hovedklubben.  

 §18 Geografisk tilhørighet 

Alle medlemmer som har betalt kontingent til NMK er automatisk medlemmer av den underavdeling 

de geografisk tilhører.  

 

Medlemmer bosatt i distrikt hvor NMK ikke har underavdeling hører inn under hovedklubben. 

 

 

Kapittel 5 - Registrering av marsvin 

 

§19 Rasedyr og Pet 

Rasedyr og Pet kan registreres og den som registrerer dyret må være medlem av NMK. 

 

§20 Registrering av kull 

Unger etter hunner som er yngre enn 7 mnd på ungenes fødselsdato kan ikke registreres. 

  

Det er ikke anledning til å registrere mer enn 3 kull i året pr. hunn. Styret kan i spesielle tilfeller gi 

dispensasjon fra dette etter søknad til styret. Dispensasjonssøknader føres i protokoll. 

 

§21 Registrering av enkeltdyr og utenlandske dyr 

Det er anledning til å registrere enkeltdyr uten kjente foreldre importert fra andre land. Dyr som er 

registrert i Sverige, Danmark og Finland trenger ikke omregistreres. 
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Enkeltdyr av ukjent opprinnelse kan ikke registreres, men brukes i avl slik at en dermed har anledning 

til å registrere avkommene, såfremt mors fødselsdato er kjent. 

 

 §22 Handlingsgangen i registreringen 

Registrering skal gjøres på NMKs registreringsskjema som lastes ned på NMKs nettside. Skjemaet 

skal benyttes, ifylles og lagres som PDF. PDF sendes til registrator som påfører registreringsnummer 

og arkiverer den. Registrator låser dokumentet og sender det i retur til medlemmet.  

Ved ønske om endringer av informasjon på registreringsbeviset, kan dette sendes til registrator med 

bestilling av dette. Om ikke nødvendig informasjon, dvs. plasseringer, cert og lignende kan hentes fra 

resultatlister, må dette dokumenteres av innsender og vedlegges. Dokumentet endres da av registrator 

og låses på nytt.  

 

 

Kapittel 6 - Registrering av oppdretternavn 

 

§23 Skriftlig søknad, kunngjøring og innsigelser. 
Søknad om godkjennelse av oppdrett sendes til registrator via e-mail. Styret oversendes en kopi av 

 søknaden, som i sin tur kontrollerer innbetaling. Navnet blir publisert på̊ nettsiden.  

 Eventuelle klager sendes til styret innen 4 uker etter utgivelsen av bladet. Dersom ingen klager er 

 innkommet innen fristen, sender styret oppdretterbevis til den aktuelle oppdretter sammen med kopi 

 av søknaden påført dato for godkjennelse og oppdrettsnummer.  

 

§24 Oppdretterbevis, registreringsnummer og bruk av oppdretternavn 

Blir navnet godkjent, mottar søker oppdretterbevis og registreringsnummer på e-post. Navnet kan ikke 

brukes før dette bevis er mottatt, men det har tilbakevirkende kraft. 

 

§25 Krav til registrering av oppdretternavn 

 For å registrere oppdrett i NMK må søkeren ha vært medlem av klubben i minimum 12mnd. H*n må 

 gjennomføre en kunnskapstest og signere en avtale om å overholde klubbens regler og vedtekter, 

 samt etiske retningslinjer for avl. H*n må ha deltatt på minst 2 utstillinger og oppnådd minimum 3 

 cert hvorav minimum 2 er i seniorklasse på egenoppdrettede dyr. Ansvarlig oppdretter må være 

 minimum 16 år eller ha ansvarserklæring fra foresatte. 

 Søknad om registrering av oppdrett sendes styret, som deretter oversender prøven og avtaleteksten til 

 søker. Når disse er mottatt har søkeren 14 dager på seg til å returnere dokumentene. Når disse er 

 mottatt og gjennomgått av styret vil det ønskede oppdrettsnavnet kunngjøres på klubbens nettside. 

 Dersom ingen protester er innkommet i løpet av en periode på 4 uker godkjennes navnet og søker 

 underrettes om dette. 

Brudd på klubbens vedtekter eller etiske retningslinjer for avl vil kunne føre til at oppdrettsnavnet 

 fryses og i alvorlige tilfeller slettes. 
 

§26 Overdrageslse av oppdretternavn 
Personen(e) som ønsker å overta ellerde registrert oppdretternavn i NMK må være minimum 16 år 

gammel, ha vært medlem i NMK i minimum 1 år og ha godkjent oppdretterprøve. Søknad vedlagt 

bekreftelse fra eier av oppdretternavnet skal sendes til styret for avgjørelse. 
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§26b Overflytting av godkjent oppdrett fra en annen nordisk klubb til NMK 

Styret kan søkes om overflytting av godkjent oppdrett fra en annen nordisk klubb. Hen må ha vært 

medlem av NMK eller annen nordisk MK de siste 2 år og oppdrettet må ha vært godkjent i minst ett år. 

Søknaden må inneholde en bekreftelse på medlemskap og godkjenning av oppdrett fra tidligere klubb 

og at medlemmet/oppdrettet ikke er ekskludert fra tidligere klubb. Samt at de bekrefter at de godtar at 

NMK overtar oppdrettet.  

Ved overføring må søkeren undertegne på de etiske retningslinjene til NMK.  

Denne paragraf kan ikke overstyre regler vedtatt i nordisk samarbeidsråd. 

§27 Frosset oppdretternavn og sletting 
Hvis et medlem blir strøket, ekskludert eller utmeldt blir oppdretternavnet frosset i inntil 10 år og i 

denne perioden kan det ikke registreres dyr med dette oppdretternavnet. Etter 10 år blir navnet slettet. 
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NMKs utstillingsreglement 
 

 

Utstillingsreglene skal til enhver tid følges av styret, dommere, arrangører og utstillere. 

 

Kapittel 1- Om utstilleren 

 

§1 Krav til medlemskap 

§1 Utstiller må være medlem av NMK eller tilsvarende klubb for å stille ut på  

utstilling i NMKs regi. Ved førstegangs utstilling kreves ikke medlemskap 

§2 Eierskap 

Utstiller skal eie dyret som stilles ut i dennes navn. Marsvinet kan vises av annen enn eier. 

 

§3 Påmelding 

Påmelding til NMK sine utstillinger skal skje på egen påmeldingsblankett. Blanketten finnes i 

marsvinbladet en gang per år og på NMK sin hjemmeside. 

 

§4 Påmelding og betaling 

Utstilleren har selv ansvar for å sende inn påmelding innen tidsfristen angitt i utstillingsannonsen. 

Betaling skal skje etter anvisning før bedømmingen starter, og kvittering må vises fram på utstillingen 

hvis betalingen ikke er registrert av kasserer på forhånd.  

 

§5 Bindende påmelding 
Påmeldingen er bindende. Etter påmeldingsfristen vil ingen penger betales tilbake. Dersom utstiller 

blir syk, kan påmeldingsavgift refunderes når legeattest legges fram. 

 

Ved sykdom i bestanden kan påmeldingsavgift refunderes når veterinærattest framlegges. Avvisning i 

innsjekk gir ikke grunnlag for refusjon. 

 

Dersom en utstiller trekker seg etter påmeldingsfristen og ikke har betalt, kan utstiller nektes å delta på 

annen utstilling inntil foregående påmelding er betalt. 

 

Kapittel 2 - Om marsvinet 
 

§6 Alder 

Marsvinet skal være minimum 2 mnd ved første utstilling. I klipt langhår må marsvinet være minimum 

5 mnd. Marsvin eldre enn 6 år (72 mnd) får ikke stilles ut. Marsvin eldre enn 4 år (48 mnd) skal vises 

sparsomt. 

 

§7 Krav til registrering 
Marsvin som skal stilles ut i raseklasse skal være registrert hos registrator i NMK eller i en tilsvarende 

nordisk klubb- 
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Juniorer kan kun stilles uregistrert en gang. I slike tilfeller skal stamtavle være registrator i hende 

innen en måned etter utstillingen. 

 

Marsvin som skal vises i petklasse behøver ikke være registrert. 

 

§8 Drektighet, diegivende hunner og marsvinunger 

Drektige eller diegivende hunner, eller hunner med kull yngre enn 5 uker får ikke stilles ut.  

 

Høydrektige hunner skal ikke tas med på utstillingen. 

Marsvinunger som tas med på utstilling for salg, skal være minst 5 uker gamle eller ha oppnådd en 

vekt på 300g.  

 

Flaskebabyer kan tas med på utstilling men skal skånes for stress ved plassering i et stille rom og 

holdes adskilt fra andre marsvin. 

 

§9 Pet- og raseklasse 

På utstillinger i NMK regi kan man melde på i to seksjoner med separat premiering. 

Man kan ikke melde på samme duyr i pet og UMM på samme utstilling. 

 

Kapittel 3- Innsjekkregler 

 

§10 Krav til innsjekk 

Alle dyr skal sjekkes inn, også salgs- og transittdyr. 

 

Innsjekkere skal følge NMKs innsjekkerliste og ha på seg forkle når de har ansvar for innsjekk. Ved 

mistanke om smittsomme sykdommer, skal forkleet skiftes før man går videre på neste marsvin. 

Mellom hver eier/oppdretter skal innsjekkere sprite hendene, eventuelt bruke hansker som skiftes før 

hver ny eier/oppdretter. 

 

§11 Avvisning grunnet sykdom eller drektighet 

Dersom tre innsjekkere er enige om at et marsvin har diare, byller, lus, er drektig eller forkjølet, eller 

ved mistanke om ringorm/sellnick (hvilket kan antas ved hårløse flekker, rødme i huden og sår), blir 

marsvinet avvist. 

 

Marsvin som blir avvist pga en av overnevnte grunner kan ikke forsøkes innsjekket på nytt ved 2-

dagers utstillinger. 

 

Dersom tre marsvin fra samme eier har fått påvist forkjølelse eller diare, skal alle dyrene fra samme 

eier avvises. 

 

§12 Avvisning grunnet ringorm/sellnick og lus 
Dersom man mistenker ringorm eller sellnick på et dyr, eller det påvises lus eller luseegg, skal alle 

dyrene fra samme eier avvises. 
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§13 Static 

Dyr med static vil ikke bli avvist på utstillinger, men de kan få trekk av dommerne på 

kondisjon/presentasjon. 

 

Kapittel 4 - Regler for offisielle rasedyrsutstillinger i NMK 

 

§14 Annonsering av utstillinger 

Utstillingen skal annonseres senest fire uker før på hjemmesiden for at annonsen skal være godkjent. 

Lokale petutstillinger skal annonseres senest 2 uker før.  

 

§15 Norsk Vinner og Nordisk Mesterskap 

NMK arrangerer Norsk Vinner utstilling hvert år. Nordisk mesterskap arrangeres i Norge hvert 4. år. 

 

§16 Godkjente allround-dommere/rasedommere 

Dommere som dømmer på offisielle utstillinger skal være godkjente allround-/rasedommere i NMK 

eller i sitt hjemland for utenlandske dommere. Dommere som dømmer BIS skal være godkjente 

allround-dommere. 

 

§17 Dømming av Petklasse 
Dommere som dømmer i Petklasse skal være godkjent petklassedommer eller  rasedyrsdommer. 

Utstillere under 15 år kan stille sine petdyr i Ung med Marsvin i stedet for  ordinær petklasse.  

 

§18 Oppretthold av dommergodkjennelse 

NMK-dommere må være medlem av NMK for å beholde sin dommerlisens. 

De som er godkjente dommere, må ha dømt innenfor en periode på 2 år for å opprettholde sin 

dommergodkjennelse. Overskrider man 2 år og ønsker å dømme igjen, må man gjennomføre nytt 

dommerkurs og godkjennes på nytt. 

 

 §19 Klasseinndeling og finaler. 

På offisielle utstillinger er klasseinndelingen som følger: 

Junioravdelingen 

I junioravdelingen inngår alle raser unntatt klipte langhår, guidestandard og ustandardisert. 

 

I junioravdelingen deles dyrene inn i klasser etter rase og kjønn. Dyrene skal være min 2 mnd på dagen 

og maks en dag yngre enn 5 mnd. 

  

 For alle raser tas det ut Birjr og Birjr-r. 

 

 Birjr og Birjr-r kan konkurrere i BISjr finalen om disse har fått cert. 

 

Junioravedlingen har egen BIS finale ,hvor alle raser kan konkurrere unntatt klipte langhår, 

guidestandard og ustandardiserte, og kan ikke konkurrere i BIS for seniorer. 

 

 



19 
 

Senioravdelingen 

  I senioravdelingen inngår alle raser unntatt guidestandard og ustandardisert. 

 

I senioravdelingen deles dyrene inn i klasser etter rase og kjønn. Dyrene skal være min 5 mnd på 

dagen og maks en dag yngre enn 72 mnd. 

 

 Klasseinndelingen er: 

• 5-8 mnd (på dagen 5 mnd til og med en dag för de fyller 8 mnd) 

• Over 8 mnd (fra den dagen de fyller 8 mnd til og med dagen för de fyller 72 mnd) 

• Championklasse (Alle dyr som har oppnådd tittelen Norsk Champion skal stilles i denne klasse, alle 

dyr som har blitt tildelt 3 tellende cert eller som er utenlandsk Champion fra tidligere og har fått 1 

Norsk cert skal stille i denne klasse uansett om championatet er blitt registrert eller ikke.) 

 

For alle raser tas det ut Bir og Bir-r. Bir og Bir-r kan konkurrere i BIS finalen om disse har fått cert. 

Senioravedlingen har egen BIS finale og kan ikke konkurrere i BIS for juniorer. 

 

Korthår klasser 

Self Sortgruppe  

Self Rødgruppe 

Nonself Marked  

Nonself Ticked  

Nonself Masked 

Self Crested  

Nonself Crested  

Amerikansk Crested  

Self Satin  

Nonself Satin  

Crested Satin 

Innen hver rase deles dyrene igjen i klasser etter tegning og farge. 

Klipte langhår 

 

Alle klipte langhår fra den dagen de fyller 5 mnd til og med dagen før de fyller 72 mnd skal stilles i 

denne avdelingen. Klipte langhår deles inn i klasser etter rase, ikke alder. Klipte langhår kan oppnå 

tittelen Norsk Klipt Champion(NklCh). 

 

Alle klipte langhår som har oppnådd Norsk klipt langhårs championat skal gå i Championklasse for 

klipte langhår.(Alle som har blitt tildelt 3 cert og er kvalifisert til å få tittelen NklCh skal gå i denne 

klasse uansett om championatet er registrert eller ikke). 

 

Klipte langhår kan ikke konkurrere i BIS finale, men tildeles Beste klipte langhår 1, Beste Klipte 

Langhår2 og Beste Klipte langhår 3. 

 

Guidestandard 

 

I guidestandard stilles alle de raser som har en skrevet standard, men som ikke er fullt ut godkjente og 

opptatt i standarden. 

 

Guidestandard kan ikke tildeles cert eller delta i Bis finaler. 
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I Guidestandard kan dommeren dele ut Certifikatkvalitet til de dyr denne mener er bra nok til å tildeles 

dette. 

 

  Det deles ut følgende utmerkelser: Beste strihår, Beste langhår og beste korthår. 

 

I Guidestandard deles det ut en plassering: Beste guidestandard. 

 

Ustandardisert 

 

I ustandardisertavdelingen kan man vise alle raser som ikke har noen skrevet standard. Klassen er 

ment som en avdeling der man kan vise nye raser man har utviklet. 

Ved utstilling av ustandardisert skal utstiller første gang rasen/varianten vises, sammen med 

påmeldingen, sende inn en kort beskrivelse av rasen/varianten. 

Utstillingsarrangør er ansvarlig for at denne beskrivelsen er tilgjengelig for dommer under utstillingen, 

samt sender den til styret. 

Beskrivelsen gjøres tilgjengelig for alle medlemmer på klubbens nettsider og vil fungere som 

veiledning for denne rase/variant frem til en eventuell ny beskribelse sendes inn. Når rasen/varianten 

senere skal føres opp til guidestandard, brukes disse beskrivelsene som utgangspunkt for en standard. 

Det deles ut følgende utmerkelser: Beste strihår, Beste langhår og Beste korthår. 

 

I ustandardisert deler man ut plasseringen Beste ustandardiserte. 

 

 

Oppdrettergruppe 

 

Utstiller kan vise min to, maks fire av sine egenoppdrettede marsvin i gruppe. Marsvinene skal være 

av samme rase, for korthår skal de også være i samme farge/tegning. I oppdrettergruppe deles 

plasseringen Beste Oppdrettergruppe ut.  

 

 

 

Avlsklasse 

 

I avlsklasse kan utstiller vise min.3, max 4 av sine marsvin i gruppe. I avsklasse skal dyrene være i 

slekt, eks mor, datter og sønn eller Far, sønn, sønns datter osv. Man skal vise et avlsdyr med min 2 av 

dennes etterkommere. 

 

”Avlsdyret” behøver ikke være egenoppdrettet, men alle avkom må være oppdrettet av eier av 

gruppen. I avlsklasse deles det ut følgende plassering: Beste avlsklasse. 

 

I alle klasser gjelder at eier/utstiller selv er ansvarlig for å følge med i katalog/bedømning når det er 

dennes tur til å vise sitt/sine dyr. Hver enkelt har ansvar for å bringe sitt/sine dyr till dommeren. Dyret 

bør vises på en liten skammel med underlag på for å hindre at marsvinet sklir. 

 

 

For avholdelse av egen finale i en seksjon på utstilling skal det være minimum 5 dyr tilstede.  
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Ved mindre enn 5 oppmøtte dyr vil det avholdes felles finale med annen seksjon etter  

følgende oppsett:  

 

 

 

 

 

§20 Bir, Bir-r og Bis-fordeling 

Birjr, Birjr-r. Bir og Bir-r utses av rasedommer for den enkelte rase. Dommeren behøver ikke å dele ut 

dette om dommeren ikke mener dyret er bra nok for å kunne tildeles dette.  

 

§ 21 Antall Bis-plasseringer 

 

UMM junior inngår i UMM Senior  

Pet Junior inngår i Pet Senior  

Rasedyr Junior inngår i Rasedyr Senior  

 

 

Raseklasse:  

 Raseklasse deles i junior (under 5mnd) og Senior (over 5 mnd). Til BIS finalene kan dommeren ta 

 opp alle BIR og BIR-r som har fått cert.  

 Best in Show: antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 1-10 påmeldte dyr = 1 plassering  

 11-20 påmeldte dyr = 2 plasseringer (BIS/BISjr, BIS2/BISjr2) 

 21-30 påmeldte dyr = 3 plasseringer  

 31-40 påmeldte dyr = 4 plasseringer  

 41-50 påmeldte dyr = 5 plasseringer 

 51-60 påmeldte dyr = 6 plasseringer 

 61-70 påmeldte dyr = 7 plasseringer 

 71-80 påmeldte dyr = 8 plasseringer 

 81-90 påmeldte dyr = 9 plasseringer 

 91-100 påmeldte dyr = 10 plasseringer 

 Mer enn 100 påmeldte dyr gir aldri fler enn 10 BIS/BISjr plasseringer, og samtlige BIS- plassert dyr 

 må være tildelt cert.  

 Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for  eksempel 

 pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør. 

 

 Klipt langhår 

 Premieres etter samme oppsett som raseklassen. Plasserte dyr må være tildelt cert.  

 

 Beste ustandardiserte 

 Premieres etter samme oppsett som raseklassen.  

 

 Beste Guidestandard 

 Premieres etter samme oppsett som raseklassen. Plasserte dyr må være tildelt cert.  

 

 Beste oppdrettergruppe 

 Premieres etter samme oppsett som raseklassen.  
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 BIR 

 Klubben har egen BIR/BIR-JR rosett som kan kjøpes av eier dersom denne ønsker det.  Prisen for 

 BIR-rosettene fastsettes av styret.  

 

 Championat 

 Klubben har egne rosetter til Norsk Champion og Norsk klipt Champion. Disse kan kjøpes av eier 

 etter oppnådd championat. Prisen for rosettene fastsettes av styret.  

 

 Hederspris 

 Hver dommer kan velge å dele ut en hederspris til et av dyrene på utstillingen. Valg av mottager 

 begrunnes. Dommeren står fritt til selv å velge hvilke kriterier premien deles ut  etter.  

 

 Petklasse  

 Pet deles i junior (under 5 mnd) og senior (over 5 mnd).  Aldersgruppene deles videre inn i 

 grupper etter kjønn. Cuy stilles i egen gruppe, med tilsvarende alders- og kjønnsinndeling.  

 

 Best in Show: antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 1-10 påmeldte dyr = 1 plassering  

 11-20 påmeldte dyr = 2 plasseringer (BIS/BISjr, BIS2/BISjr2) 

 21-30 påmeldte dyr = 3 plasseringer  

 31-40 påmeldte dyr = 4 plasseringer  

 41-50 påmeldte dyr = 5 plasseringer 

 51-60 påmeldte dyr = 6 plasseringer 

 61-70 påmeldte dyr = 7 plasseringer 

 71-80 påmeldte dyr = 8 plasseringer 

 81-90 påmeldte dyr = 9 plasseringer 

 91-100 påmeldte dyr = 10 plasseringer 

 Mer enn 100 påmeldte dyr gir aldri fler enn 10 BIS/BISjr plasseringer, og samtlige BIS- plassert dyr     

            må være tildelt cert.  

 Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle andre premier til de plasserte som for  eksempel  

            pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte utstillingsarrangør. 

  

 Klassevinner 

 Klubben har egne rosetter til klassevinner. Disse kan kjøpes av eier. Prisen fastsettes av  styret.  

 

 Hederspris 

 Hver dommer kan velge å dele ut 2 hederspriser til et av dyrene på utstillingen. Valg av  mottager 

 begrunnes. Dommeren står fritt til selv å velge hvilke kriterier premiene deles ut  etter.  

 

 Ung med marsvin  

 UMM deles i junior (under 5 mnd) og senior (over 5 mnd). UMM er unntatt sammenslåing av junior  

            og seniordyr ved færre enn fem påmeldte. 

 Best in Show: antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 1-10 påmeldte dyr = 2 plassering  

 11-20 påmeldte dyr = 3 plasseringer  

 21-30 påmeldte dyr = 4 plasseringer  

 31-40 påmeldte dyr = 5 plasseringer osv  

 Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert. Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle 

 andre premier til de plasserte som for eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte 

 utstillingsarrangør. UMM får også egne gjeldende cert til dette. Disse certene kan ikke brukes til å 
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 registrere vanlig petchampionat eller rasechampionat. Tittel NUMMCH skal brukes på UMM-

 champions. 

 

 Klassevinner 

 Klubben har egne rosetter til klassevinner. Disse kan kjøpes av eier. Prisen fastsettes av  styret.  

 

 Deltagerrosett 

 Samtlige utstillere tildeles deltagerrosett eller lignende. Ved flere utstillinger samme dag deles det ut       

            deltagerpremie for en av utstillingene. 

 

 Hederspris 

 Dommeren kan dele ut så mange hederspriser han/hun ønsker. Det benyttes assorterte Well 

 Done/Bamse-rosetter. Det oppfordres til å begrunne tildelingene.  

 

 Lokal petutstilling  

 Lokale petutstillinger deles inn i junior (under 5mnd) og senior (over 5 mnd)  

 Best in Show: antallet BIS-plasserte dyr avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 1-10 påmeldte dyr = 2 plassering  

 11-20 påmeldte dyr = 3 plasseringer  

 21-30 påmeldte dyr = 4 plasseringer  

 31-40 påmeldte dyr = 5 plasseringer osv  

 Samtlige BIS-plassert dyr må være tildelt cert. Plasseringene premieres med rosetter. Eventuelle 

 andre premier til de plasserte som for eksempel pokaler, gavepremier osv avgjøres av den enkelte  

            utstillingsarrangør. 

 

 Hederspris 

 Dommeren kan dele ut så mange hederspriser han/hun ønsker. Det benyttes assorterte Well 

 Done/Bamse-rosetter. Det oppfordres til å begrunne tildelingene.  

 

  

Norsk Vinner  

 Norsk vinner premieres i hovedsak etter samme mal som ordinære utstillinger med noen 

 modifikasjoner. Det deles ut Best in Show 1-5 innen hver kategoriuavhengig av  minimumsantall 

 påmeldte dyr.  

 41-50 påmeldte dyr = 6 plasseringer  

 51-60 påmeldte dyr = 7 plasseringer osv  

 

 Best i rase  

 Tildeles rosett  

 

 Beste klipte langhår 

 Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 <10 påmeldte dyr = 2 plasseringer  

 10-20 påmeldte dyr = 3 plasseringer osv 

 Beste klipte på Norsk Vinner forkortes til NklV-XX 

  

 Beste ustandardiserte 

 Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte dyr. 

 <10 påmeldte dyr = 2 plasseringer  
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 10-20 påmeldte dyr = 3 plasseringer osv.  

 Den beste ustandardiserte på Norsk Vinner forkortes til NustV-XX 

 

 Beste oppdrettergruppe –  

 Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte grupper. 

  <10 påmeldte grupper = 2 plasseringer  

 10-20 påmeldte grupper = 3 plasseringer 

 

 §22 Cert 
Det er ikke certbegrensning på utstillinger holdt i regi av NMK. 

 

 

Kapittel 5 - Championatregler 

 

§23 Nch-tittel, godkjenning og registrering 

Marsvin som skal oppnå Nch-tittel må ha blitt tildelt følgende: 

1. 3 Cert hvorav 2 av certene må være gitt etter fylte 5 mnd. (For alle klipte langhår må alle cert være gitt 

etter 5 mnd alder.) 

2. Certene må være tildelt av minimum 2 ulike dommere. 

3. Marsvin som har oppnådd og registrert Championat i annet nordisk land behøver bare ett norsk cert for 

å oppnå Norsk Championat. 

4. Championat skal registreres hos registrator i NMK før tittelen er offisiell. 

5. Championatreglene gjelder for rase-, pet- og UMM-klasse.  

6. I NMK finnes 4 forskjellige championattitler 

• Norsk Champion: NCH. Alle rasedyr kan oppnå denne tittelen. 

• Norsk Petchampion: NpCH. Alle marsvin kan oppnå denne tittelen. 

• Norsk UMMchampion: NUMMCH. Alle marsvin vist i UMM kan oppnå denne tittelen. 

• Norsk Klipt Champion: NklCH. Alle langhårede rasedyr vist i klipt klasse kan oppnå denne 

tittelen. 

§23b Multichampionat 
 

l. Tildelt ordinær championtittel. 

2. Oppnådd 3 cert i championklasse på utstilling i NMK-regi, hvorav minst ett etter fylte  8mnd. 

3. Dyret skal ha blitt plassert i en senior finale på en utstilling i NMK-regi. 

4. Tittelen skal innmeldes hos registrator før den tas i bruk. 

Til forskjell fra at det er tilstrekkelig med ett norsk cert for norsk championat dersom dyret har et 

championat fra et annet nordisk land (§23punkt3), må dyr med utenlandsk multichampionat-tittel 

oppfylle samtlige krav etter §23b for å tildeles norsk multichampionat-tittel  

• Norsk Mulitchampion: NMCH 

• Norsk Petmultichampion: NpMCH 

• Norsk UMMmultichampion: NUMMMCH 

• Norsk Klipt Multichampion: NklMCH 
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Kapittel 6 - Regler for utregning av Årets marsvin og Årets oppdretter 

 

§24 Utregning og poengsum av Årets marsvin 

Ved utregning av Årets marsvin brukes det svenske poengsystemet: 

 

  Raseklasse: 

BIS 1 100 p  BIS junior 1 80 p  

BIS 2 90 p   BIS junior 2 70 p  

BIS 3 80 p  BIS junior 3 60 p  

BIS 4 70 p   BIS junior 4 50 p  

BIS 5 60 p   BIS junior 5 40 p  

BIS 6 55 p   BIS junior 6 35 p  

BIS 7 50 p   BIS junior 7 30 p  

BIS 8 45 p   BIS junior 8 25 p  

BIS 9 40 p   BIS junior 9 20 p  

BIS 10 35 p   BIS junior 10 15 p  

 

BIR med Cert 50 p  

BIR uten Cert 15 p  

BIR-R med Cert 40 p  

BIR-R uten Cert 10 p  

Kun Cert/Ck 20 p  

 

Beste Guidestandard 1 5 p  Beste Klipte Langhår 1 5 p  

Beste Guidestandard 2 3 p  Beste Klipte Langhår 2 3 p  

Beste Guidestandard 3 1 p  Beste Klipte Langhår 3 1 p  

 

Beste Ustandardisert 1 5 p  Beste Oppdrettergruppe 1 5 p  

Beste Ustandardisert 2 3 p  Beste Oppdrettergruppe 2 3 p  

Beste Ustandardisert 3 1 p  Beste Oppdrettergruppe 3 1 p  

 

Petklasse: 

BIS 1 100 p  BIS junior 1 80 p  

BIS 2 90 p   BIS junior 2 70 p  

BIS 3 80 p  BIS junior 3 60 p  

BIS 4 70 p   BIS junior 4 50 p  

BIS 5 60 p   BIS junior 5 40 p  

 

§25 Resultatene 

Ved beregning av Årets marsvin og Årets oppdretter er det kun de fem beste resultatene per dyr som 

skal regnes med på slutten av året. Pet regnes ikke med. Årets årets petutstiller premieres under samme 

forutsetninger som årets oppdretter. 

 Årets Pet forkortes til POY-XX (Pet of the year - årstall) og er utvidet til Årets Pet 1-5. 

 Årets Beste Klipte Langhår forkortes til BclOY-XX (Best clipped of the year – årstall). 

 Årets Beste Ustandardiserte forkortes til BustOY-XX (Best unstandardized of the year – 

 årstall).  

 Årets Beste Guide forkortes til BGuideOY-XX (Best guide of the year – årstall). 

 Årets UMM utstiller forkortes til BYOY-XX (Best young exhibitor of the year – årstall). 
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Det er kun resultater fra ordinære utstillinger avholdt i Norge som teller i utregningene som følger av denne 

paragrafen. 

 

§26 Krav om minst et cert 

Dyr som utnevnes til mestvinnende i sin rase skal ha oppnådd minst ett cert. 
 

 

  


