
  

BLIV MEDLEM I DAG 
Ønsker du at blive medlem af DMG, skal kassereren modtage oplysningerne her 

nedenfor. Udfyld blanketten og giv den til kassereren eller send en mail med 

oplysningerne til kasserer@musgerbil.dk 

Kontingentet skal indbetales til konto: 

Dansk Bansk - 9570 11478735 

Eller via Mobile Pay: 20 64 73 69 

Husk at skrive dit navn og ”Kontingent[årstal]” i beskedfeltet på betalingen, så 

kassereren kan se, hvem der betaler.  

Når betaling er registreret, vil du modtage en velkomstmail fra kassereren.  

Kontingent 2015 

Hovedmedlem – 100,- 

Opdrættermedlem – 150,- 

Hustandsmedlem- 150,- 

Husstands-opdrættermedlem – 200,- 

Spar 25%, hvis du melder dig ind ifm. et pr-arrangement eller udstilling!  

-----Klip------------------Klip------------------Klip--------------------Klip-------- 

Navn: 

Adresse: 

E-mail & tlf.: 

Kontingenttype: 

Underskrift: 

(er du under 18 år skal dine forælder skrive under) 

Hvor fik du denne folder?: 

 

 

 

 

 

VIDSTE DU… 
- at ørkenrotter er ofte vågen flere gange om dagen? 

- at mus kan trænes til både agility og kan klikkertrænes til tricks? 

- at fedthalemusens hale er den god indikator for dens sundhed? 

- at mus har over 400 kombinationer af farver, aftegn og pelstyper - og at 

der er 228 standard-kombinationer hos mus, som kan udstilles? 

- at fedthalemusen faktisk ikke er en mus, men er en gerbil? 

- at ørkenrotten er yderst social og har brug for selskab af mindst en anden 

ørkenrotte?   

Læs mere på www.musgerbil.dk 

 



 

 

Stambog & Opdræt 

For opdrættere i foreningen er der gratis stambogsføring af 

alle mus, gerbiler og jirds. Alle stamtavler ligger på en online 

frit tilgængelig database – www.stambog.musgerbil.dk 

Opdrættere skal følge stambogskontorets regelsæt og bliver 

fremvist på hjemmesiden efter geografisk placering med 

opdrætter-nr, kontaktoplysninger, arter som opdrættes samt 

en kort beskrivelse af opdrættet. 

For købere betyder det, at når man køber sit nye kæledyr hos 

en DMG opdrætter er sikret, at opdrætter følger nogle regler 

omkring hold af dyrene, åbenhed for læring og ny viden og at 

man kan få en stamtavle på sit nye kæledyr. 

Udstilling & PR 

Dansk Mus & Gerbil har egne dommere uddannet til at 

dømme både mus, ørkenrotter og fedthalemus. Der afholder 

hvert år 3-4 udstillinger spredt ud over landet. Mellem 

udstillingerne afholdes online udstillinger. Det giver mange 

muligheder for at udstille sine dyr i Dansk Mus & Gerbil. 

Ud over udstillingen kommer foreningen også på flere PR 

arrangementer – alt lige fra Dyrenes Dag i Plantorama, 

reptilmesser og dyrskuer, for at komme ud til så mange som 

muligt og udbrede kendskabet til vores arter som kæle- og 

hobbydyr.   

DANSK MUS & GERBIL 
Foreningen blev stiftet d. 11. maj 2014 af en gruppe 

opdrættere og kæledyrsejere af mus og ørkenrotter, for at 

skabe et sammenhold blandt alle ejere og opdrættere af alle 

muse-, gerbil og jird-arter. 

Der blev hurtigt oprettet en fælles hjemmeside med 

informationssider om arterne, farve-genetik og beskrivelser 

af farver, aftegn og pelstyper inden for de forskellige arter.  

Foreningens formål 

… at udbrede kendskabet til mus, gerbiler og jirds samt 

opdræt af disse som kæledyr. Foreningen skal arbejde for 

udbredelsen af optimal ernæring og pleje, afholde 

udstillinger samt deltage ved PR-arrangementer. Dette 

arbejde skal tage udgangspunkt i det, medlemmer definerer 

og vedtager på generalforsamling. 

Aktiviteter i Dansk Mus & Gerbil  

Som forening afholdes udstilling for mus, ørkenrotter og 

fedthalemus forskellige steder i landet.  

Foreningen er aktiv med egen hjemmeside, online stambogs-

database, facebookside og medlemsgruppe.  
 

 

Læs mere på www.musgerbil.dk 


