
SMF Norrort hälsar Er välkomna till Dubbelutställningen 
 i Kallhäll Folkets hus den 25 oktober 2014 

 
Anmälda djur 
Plan 2 
Juniorer 
Bis 1 Marina Tatarenko, Ryssland  totalt  junior 45 st (4 placeringar) 
rex jr 3, aby jr4, skinny jr 9,texel jr 1, lunkarya jr 2 
Dömer även sr :Teddy 5, rex 11, aby 11,skinny 18, ch teddy 1 och klippta långhår 5 
 
Seniorer 
Bis 1  Irina Biletskaya,Ryssland  totalt senior 96 st (8 placeringar) 
self 12, nonself 14, crested 6, peruan 5, sheltie 3, coronet 1, 
dömer även guidestandard  6, ostandardiserade 8, jr nonself 6 ,crested jr 7  
 
Hjälpdomare BIS 1 Minna Thomé dömer: 
peruan jr 6, sheltie jr 3, coronet jr3, texel sr 2, merino sr 2, lunkarya sr 5 och  
uppfödargrupper 9 st 
 
Plan 3 
Petklass Bis 1 61 st (6 placeringar): samt Bis 1 Petklass ungdom 11 st (2 placeringar)   
Denise Lorentzon   (33) 
Hjälpdomare Liselotte Berglund Kåwe dömer :honor 0-24 månader. (39) 
  
                        ………………………………………………………………….. 
 
Plan 2 
Juniorer och Seniorer 
Bis 2 Emma Harderup  totalt  junior 42st (4 placeringar) och seniorer totalt 83 st (7 placeringar) 
nonself jr 5,crested jr 6, self sr 6, non-self sr 10, crested sr 4, teddy sr 5 och skinny sr 16 
 
Hjälpdomare BIS 2 Bettan Gileborn Sundberg dömer 
peruan jr 6, sheltie jr 3,coronet jr3,texel jr 1, lunkarya jr 2,peruan sr 5,sheltie sr 3, 
coronet sr 1, texel sr 2, merino sr 2 ,lunkarya sr 5, peruan 5, sheltie 3, texel 2, lunkarya 5, klippt 
långhår 5 och uppfödargrupper 6  
 
Hjälpdomare BIS 2 Tomas Hallden dömer rex jr 4, aby jr 4, ch teddy sr 1, rex sr 13, aby sr 10, 
skinny jr 8, guidestandard 6 och ostandardiserade 8 
 
Plan 3 
Petklass Bis 2 59 st (5 placeringar)  samt Bis 2 Petclass ungdom 14 st  (2 placeringar)  
Eva Harderup (40) 
Hjälpdomare Catharina Johansson dömer hanar 0-24 mån (32) 
 
Bedömning beräknas börja ca kl.9,45 
Lunch ca: 12.30-13,15 
Kafeteria med smörgåsar och fika finns på plan 3. 
Gurkätartävling direkt efter lunch ca kl 13:30. Plan 3 
Anmälan 5 :- på plats. 
 
Plan 3 
Petklassungdomsfinaler kommer att hållas direkt efter avslutad bedömning av alla djur. 
Även Petklassfinaler kan komma att hållas direkt efter avslutad bedömning på plan 3. 
 



OBS Utställningen är burlös, marsvinen ska ha rymliga transportlådor och tillgång till mat och 
vatten under dagen. 
 

Incheck:   
Kl 8.00-9.15  Obs! se till att vara ute i god tid- det är många djur som ska checkas in. 
Ring gärna om du får förhinder eller inte hittar. 
 

plan 3 petklass djur 
plan 2  rasklass djur 
 
Har du både pet och ras djur så checkar du in alla på plan 3. 

Alla marsvin som ska tas in i lokalen ska checkas in. Detta gäller oavsett om de ska ställas ut, är 
till salu eller ska levereras. Följande accepteras inte:  

 Dräktighet 

 Diarré, bölder eller annan uppenbar sjukdom.  

 Misstänkt ringorm och annan svamp.  

 Alla typer av ohyra så som running lice och static lice samt pälsavfall som starkt kan 
misstänkas bero på t.ex. sellnick.  

För allas bästa, stanna hemma om du har sjuka djur! Ta bara med friska och ohyrefria djur i bra 
kondition. 
 
Vägbeskrivning: 
 
Norrifrån: Kör E18 söder mot Stockholm. Sväng av mot Kallhäll. 
Söderifrån: Kör E18 mot Oslo. Sväng av mot Kallhäll. 
Följ Kallhällsleden till Pendeltågstationen på vänster sida. Sväng in höger och parkera. Folkets 
hus ligger snett emot Konsum. Hiss finns. 
Kommunalt: Pendeltåg Bålsta linjen. Kliv av vid Kallhäll station. Kallhäll Folkets hus ligger rakt 
över gatan från stationen. Adress är Gjutarplan 2. Järfälla. 
 

   
 
Varmt välkomna till en trevlig dag med likasinnade.  
Tveka inte att be om hjälp om du är osäker på när och var ditt djur ska ställas. 
Det kommer att vara många domare igång samtidigt samt på två plan . 
 
Kom ihåg att vi har några förstagångsutställare med oss denna dag så vi kan väl alla hjälpa till att 
visa dem till rätta. 
Hundar undanbedes i lokalen. 
Kommisarie/Kontakt: 
Lena Tysk 0708951662 lena.tysk@telia.com 
Maria Bring  0704-96 30 53 maria.bring@swipnet.se  


