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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
Utstiller må være medlem av NMK eller tilsvarende klubb for å stille ut på utstilling i
NMKs regi. Ved førstegangs utstilling kreves ikke medlemskap. Petklasseutstillere behøver
ikke medlemskap for å delta.
§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.

4

§7 Krav til registrering
Marsvin som skal stilles ut i raseklasse skal være registrert hos registrator i NMK eller i en
tilsvarende nordisk klubbJuniorer 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
Det er ikke tillatt å stille samme dyr i både petklasse og raseklasse 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.
§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
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.
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Junioravedlingen har egen BIS finale ,hvor alle raser kan konkurrere unntatt klipte langhår,
guidestandard og ustandardiserte, og kan ikke konkurrere i BIS for seniorer.

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.

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.
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.
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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.
Klipte langhår kan ikke vises i oppdrettergruppe for godkjenning av oppdretternavn.
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.

§20 Bir, Bir-r og Bis-fordeling
Birjr, Birjr-r. Bir og Bir-r utses av rasedommer for den enkelte rase. Dommeren behøver
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ikke å dele ut dette om dommeren ikke mener dyret er bra nok for å kunne tildeles dette.
§ 21 Antall Bis-plasseringer
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 BISplassert 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. Plasserte dyr må være tildelt cert.
Beste Guidestandard
Premieres etter samme oppsett som raseklassen. Plasserte dyr må være tildelt cert.
Beste oppdrettergruppe
Premieres etter samme oppsett som raseklassen.
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
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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 BISplassert 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).
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 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.
Hederspris
Dommeren kan dele ut så mange hederspriser han/hun ønsker. Det benyttes assorterte Well
Done/Bamse-rosetter. Det oppfordres til å begrunne tildelingene.
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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 ustandardiserte
Antall plasserte avgjøres av antall påmeldte dyr.
<10 påmeldte dyr = 2 plasseringer
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
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§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.

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 2 90 p
BIS 3 80 p
BIS 4 70 p
BIS 5 60 p
BIS 6 55 p
BIS 7 50 p
BIS 8 45 p
BIS 9 40 p
BIS 10 35 p

BIS junior 1 80 p
BIS junior 2 70 p
BIS junior 3 60 p
BIS junior 4 50 p
BIS junior 5 40 p
BIS junior 6 35 p
BIS junior 7 30 p
BIS junior 8 25 p
BIS junior 9 20 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 Guidestandard 2 3 p
Beste Guidestandard 3 1 p

Beste Klipte Langhår 1 5 p
Beste Klipte Langhår 2 3 p
Beste Klipte Langhår 3 1 p

Beste Ustandardisert 1 5 p
Beste Ustandardisert 2 3 p
Beste Ustandardisert 3 1 p

Beste Oppdrettergruppe 1 5 p
Beste Oppdrettergruppe 2 3 p
Beste Oppdrettergruppe 3 1 p

Petklasse:
BIS 1 100 p
BIS 2 90 p
BIS 3 80 p
BIS 4 70 p
BIS 5 60 p

BIS junior 1 80 p
BIS junior 2 70 p
BIS junior 3 60 p
BIS junior 4 50 p
BIS junior 5 40 p
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§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).
§26 Krav om minst et cert
Dyr som utnevnes til mestvinnende i sin rase skal ha oppnådd minst ett cert.
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