
Titler benyttet i Norsk Marsvinklubb

 Championattitler

I NMK finnes 3 forskjellige championattitler

- NCH – Norsk Champion. Alle rasedyr kan oppnå denne tittelen

- NpCH – Norsk Petchampion. Alle Pet kan oppnå denne tittelen

- NklCH – Norsk Klipt Champion. Alle langhårede vist i klipt klasse kan oppnå denne tittelen

Fra NMKs utstillingsregler:
§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 både rase- og petklasse.

 Årets mestvinnende

Hvert år tildeles det titler for Årets mestvinnende dyr og oppdretter innen pet og rase. 
Årets oppdretter, Årets petoppdretter og Årets petutstiller tildeles til de som gjennom året har samlet mest 
poeng totalt innenfor sin kategori. 
For at et marsvin skal kunne oppnå en av de følgende titlene, må det være tildelt minimum ett Cert i løpet 
av året. 

- Årets Marsvin 
NMK kårer Årets marsvin 1-10. Dette er de ti dyrene som har samlet flest poeng gjennom året etter 
modellen satt opp lenger ned. 
BOY-xx  - tittelen for tildeles dyret med mest poeng. 
BOY2-xx til BOY10-xx tildeles de følgende 9 dyrene på listen.

- Årets mestvinnende innen hver rase 
Hvert år kåres det dyret som totalt har samlet mest poeng innen hver enkelt rase. Dette dyret tildeles 
tittelen BIR-xx

- Årets Pet
Listen over Årets mestvinnende pet settes opp etter samme poengfordeling som for rasedyrene. De 5 
mestvinnende dyrene i petclass tildeles følgende tittel: 
POY-xx til det dyret med totalt mest poeng 
POY2-xx – POY5-xx tildeles de følgende 4 dyrene på listen



- Årets Ustandardiserte, Årets Guidestandard, Årets klipte langhår 
Disse dyrene rangeres også ut ifra pengene de har samlet gjennom året, og det dyret med flest poeng 
innen hver kategori tildeles tittel. Det er pr dags dato ikke vedtatt noen forkortelse for disse titlene. 

Norsk Vinner 
Hvert år avholdes Norsk Vinnerutstilling. Denne kan sammenlignes med et Norgesmesterskap. Det er kun 
norskeide dyr som kan hente titler denne dagen, men også utenlandskeide dyr kan delta på utstillingen. 
Vinnerne innen hver rase samt BIS- og BISjr-vinnerne denne dagen tildeles Norsk Vinnertittel etter følgende
oppsett: 

BIR (Best I Rase) tildeles tittelen NV-xx 
BIRjr (Best I Rase-junior) tildeles tittelen NjrV-xx 
NVBIS-xx tildeles det dyret som blir Best In Show denne dagen 
NVBISjr-xx tildeles det dyret som blir Best In Show Junior denne dagen

Dersom et dyr i utenlandsk eie plasseres som BIR/BIRjr på denne utstillingen vil tittelen tildeles det beste 
norskeide dyr innen klassen. 

Poengfordeling for å kjempe om tittelen "Årets marsvin" i NMK:
Poengskalaen for BIS-plasseringer er lik for pet- og rasedyr:

BIS 100 p BIS junior 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-plasserte dyr tildeles poeng etter følgende fordeling:

BIR m/cert 50 p BIR JR m/cert 50 p
BIR-R m/cert 40 p BIR JR-R m/cert 40 p
BIR u/cert 15 p BIR JR u/cert 15 p
BIR-R u/cert 10 p BIR JR-R u/cert 10 p

Samtlige cert: 20 p

Klipt langhår tildeles følgende poeng:

Beste klipte langhår 50 p
Beste klipte langhår 2 40 p
Beste klipte langhår 3 30 p

Beste Ustandardiserte: 20 p

Beste oppdrettergruppe: 10 p

Beste avlsklasse : 10 p




