
Norsk Marsvinklubb har gleden av å invitere alle marsvininteresserte til Nordisk
Mesterskap 2018 og Jubileumsutstilling for Norsk Marsvinklubb.

Norsk marsvinklubb fyller 30 år i 2018 og dette skal markeres med en utstilling
samme helg som Nordisk Mesterskap.

Utstillingene avholdes 22. og 23. september 2018 i Degerneshallen , Idrettsveien
8, 1892 Degernes.



Utstillingen arrangeres av NMK´s styre

Koordinator for utstillingene: Stian Alexander Græsmo +47 48 36 93 91,
stiangresmo@hotmail.com

Utstillingen er en dobbel utstilling og går over to dager med bedømming lørdag
og søndag, finaler avholdes søndag.

Utstillingen er burløs.

Nordisk Mesterskap

Rasedommere: Ms Melanie Mayho (UK), Ms Amy Heale(UK), Mr David
Oulton(UK) and Mr Steve Davies(UK).

mailto:stiangresmo@hotmail.com


Fordeling av raser mellom dommerne kommer senere.

Petclass/UMMdommere: Mr Steffen Skovbo(DK) og Ms Rosmarie
Sörsäter(SE).

Jubileumsutstilling

Rasedommere: Mr. Jens Lindgren(SE), Mr Darren Fieldhouse(SE) og Mr
Petr Tejml(CZ).

Petclass/UMMdommer: Ms Stine Marie Svensson(NO)

Påmelding:

Påmelding for begge utstillinger og festen sendes til stiangresmo@hotmail.com.
Siste frist for påmelding er 31.08.2018 kl 23.59.

Det vil ikke være mulig å melde på dyr etter denne fristen.

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse per e post om antall dyr påmeldt. Du
vil også motta en mail med endelig dommerfordeling.

Påmelding skjer på NMKs påmeldingsskjema.
(http://www.norskmarsvinklubb.no/paringmelding.html )

Priser og betaling:

Alle priser er i NOK.

Pris for rasedyr og petclass på nordisk mesterskap: 70,- per dyr

Pris for rasedyr og petclass på jubileumsutstillingen: 60,- per dyr

Dersom du melder på samme dyr til begge utstillinger er prisen 120;- for begge
utstillinger.

Påmeldingen er bindende fra påmeldingsfristens slutt.

http://www.norskmarsvinklubb.no/paringmelding.html


Betaling for utstillingen og fest skal betales i sin helhet til Norsk Marsvinklubbs
konto 0540 0847 217 (IBAN: NO33 0540 0847 217 BIC: DNBANOKKXXX)

innen 31.08.2018 kl 23.59. For sene påmeldinger vil ikke bli akseptert.

Innsjekk

Det vil være mulig å sjekke inn marsvin på fredag kl 20.00 til 21.30 og lørdag kl
07.00 til 09.00.

Alle dyr som skal inn i lokalet skal sjekkes inn. Det vil ikke være mulig å sjekke
inn dyr utenom disse tidspunktene.

Dyr i transitt skal enten sjekkes inn eller holdes utenfor lokalet på anvist plass.

Bedømmelsen:

Bedømmelsene foregår på lørdag fra kl 09.30 til ca 17.00 og søndag fra 08.00 til
ca 15.00. Finaler avholdes på søndag.

For Nordisk mesterskap gjelder de regler som er vedtatt i nordisk
samarbeidsforum.

For Jubileumsutstillingen gjelder regler vedtatt i Norsk Marsvinklubb.

Fest:

På lørdag 22.september arrangeres den tradisjonelle festen. Festen starter kl
19.00.

På festen vil det serveres mat og alkoholfri drikke. Det vil bli
underholdning/musikk.

Mer info om servering og priser kommer senere.



Mat og drikke

Det vil være åpen kiosk med enkel mat, kaker, vafler og varm og kald drikke,
lørdag og søndag så lenge utstillingen pågår. Enkel frokost kan kjøpes lørdag og

søndag morgen.

Varm Lunsj kan kjøpes lørdag og søndag. Vi ønsker at du bestiller lunsj
samtidig som du melder på dyrene til utstillingen. Dette for å sikre at det er mat

til alle som ønsker det.

Til marsvinene vil det finnes høy, flis og grønnsaker gjennom helgen.

Overnatting:

Vi jobber med en oversikt over overnattingsteder i nærheten. Informasjon om
dette kommer veldig snart. I mellomtiden kan du se på:

http://www.rakkestad.kommune.no/overnatting.382311.no.html

Velkommen ønsker styret i Norsk Marsvinklubb 



Norsk Marsvinklubb has the pleasure of inviting you all to the Nordic
Championship show 2018 and the Jubilee Show for Norsk marsvinklubb.

Norsk marsvinklubb is 30 years in 2018 and this will be marked with a jubilee
show the same weekend as the Nordic Championship Show.

The shows will be held 22nd and 23th of September 2018 in Degerneshallen,
Idrettsveien 8, 1892 Degernes.



The show is organized by the NMK Board
Coordinator for the show: Stian Alexander Græsmo +47 48 36 93 91,

stiangresmo@hotmail.com

The show is a double show and is held over two days with judging Saturday and
Sunday, finals are held Sunday.

The show is without cages.

Nordic Championship Show
Judging purebreeds:

Ms Melanie Mayho(UK),
Ms Amy Helae(UK),

Mr David Oulton(UK) and
Mr Steve Davies(UK).

Distribution of the breeds between the judges will be announced later.



Petclass / UMM Judges:

Mr Steffen Skovbo(DK) and

Ms. Rosmarie Sörsäter(SE).

Jubilee Show
Judging the purebreeds:

Mr. Jens Lindgren (SE), Mr. Darren Fieldhouse(SE) and Mr. Petr
Tejml(CZ).

Petclass / UMMdommer: Ms Stine Marie Svensson(NO)

Entering:
Please send your entries for both shows, lunch and the party to

stiangresmo@hotmail.com.
The deadline for entering is 31.08.2018 at 23.59.

It will not be possible to enter animals after this deadline.
After you have sent in your entries, you will receive a confirmation by e-mail
about the number of animals entered. You will also receive an email with final

distribution of the breeds between the judges.
Please use the NMK registration form for entering your animals.

(http://www.norskmarsvinklubb.no/paringmelding.html)

Fees and payment:
All prices are in NOK.

Purebreed, Clipped Longhair, Breeders Groups, unstandardized, UMM and
petclass at Nordic Championship show: 70, - per animal

Purebreed, Clipped Longhair, Breeders Groups, unstandardized, UMM and
petclass at the anniversary show:

60, - per animal

If you enter the same animal to both shows, the price is 120, - for both shows.
Your entries are binding from the end of the deadline.

Please do pay for the shows and party in full to Norsk Marsvin klubbs account
0540 0847 217 (IBAN: NO33 0540 0847 217 BIC: DNBANOKKXXX) by

31.08.2018 at 23.59. Late registration or payment will not be accepted.

Check in
It will be possible to check in guinea pigs on Friday from 20:00 to 21:30 and

Saturday from 07:00 to 09.00



All animals entering the arena must be checked in. It will not be possible to
check in animals beyond these times.

Animals in transit must either be checked in or kept outside the arena at the
designated place.

The judging:
Judging will take place on saturday from 09:30 to 17:00 and Sunday from 08:00

to about 15:00. Finals are held on Sunday.
For the Nordic Championship, the rules that are adopted in the Nordic Co-

operation Forum apply.
The Jubilee Exhibition applies to rules adopted in Norsk Marsvinklubb.

Party:
On Saturday 22 September, the traditional party is held. The party starts at

19.00.
At the party there will be food and non-alcoholic drinks. There will be

entertainment / music.
More info about serving and fee will come later.

Food and beverages:
There will be an open kiosk with food, cakes, waffles and hot and cold drinks,

Saturday and Sunday as long as the showarena is open. Breakfast can be
purchased Saturday and Sunday morning.

Warm Lunch can be purchased Saturday and Sunday. We wish you to order
lunch at the same time you send in your entries for the shows. This to ensure

that there is food for everyone who wants it.

For the guinea pigs there will be hay, shavings and vegetables throughout the
weekend.

Accommodation:
We work with an overview of nearby accommodations. Information about this

will come very soon. In the meanwhile you can look at:
http://www.rakkestad.kommune.no/vernatting.382311.no.html

Welcome wishes the Board of Norsk Marsvinklubb ☺


