
SMF Svealand 
hälsar alla utställare välkomna till officiell julutställning i 

Jädersgården 141213 
 

Jädersgården är belägen norr om Eskilstuna i norra Sörmland. De ordnar ibland dans här och 

därför är vi extra försiktiga om golvet som utställare! 

 

Incheckningstid: 8.30-9.30 

Skulle du bli sen till incheckningen var vänlig meddela detta till någon av kommissarierna! 

Hör gärna av dig om du inte kommer av någon anledning. Samtliga djur som skall tas in i 

lokalen skall checkas in, gäller även leveransdjur som inte deltar i utställningen. På våra 

senaste utställningar stoppades ett antal leveransdjur i inchecket, vi uppmanar alla att göra en 

snabb kontroll av djur innan ni hjälper till med att köra dom för allas skull men främst er egen. 

Följande accepteras inte: 

 Dräktighet 

 Diarré, bölder eller annan uppenbar sjukdom. 

 Misstänkt ringorm och annan svamp. 

 Alla typer av ohyra så som pälsätare och static lice samt pälsavfall som starkt     

kan misstänkas bero på t.ex. sellnick. 

Stoppade djur skall placeras utanför lokalen. För allas bästa, stanna hemma om du har sjuka 

djur! Ta bara med friska och ohyrefria djur i bra kondition. 

 

Vi behöver flera domarsekreterare & incheckare! Säg gärna till innan så vi kan planera, 

kontakta någon av kommissarierna eller skriv i utställningens evenemang på Facebook. 
 

Bedömningen beräknas börja ca 10.00 

 

Svealands cafeteria kommer erbjuda julfrukost, frestande bakverk, drycker samt godis!   
 

Jultallrik kommer att finnas att kommer finnas att köpa till lunch. Är du vegetarian? kontakta 

Maria på mejladress ireth.maria88@gmail.com så vi kan planera om du inte angivit det i din 

anmälan! 

 

Runt lunch anordnas gurkätartävling och marsvinsrace. Maskerad med jultema kommer äga 

rum efter lunch, anmälningsavgift 10 kr och du anmäler det på plats. 

 

Vi fortsätter vår tradition med julklappsbyte! Ta med valfri inslagen julklapp, ca värde max 50 

kr. 

 

Kontaktinformation till utställningskommissarierna: 

Liza Björk              0706 417179 

Eva Björklund        eva.c.bjorklund@gmail.com 
 



 

Antal anmälda djur 
 

Rasklass 
 

 

Lisbeth Bjørndahl (60) 
BIS 
BIS-junior   

Bettan Gileborn-Sundberg 
(18+9) 

Juniorer Texel 1  Juniorer Self 3 
Ungdjur/Vuxna Peruan 5  Ungdjur/Vuxna Self 10 
Ungdjur/Vuxna Texel 5  Guidestandard  4 
Juniorer Sheltie 4  Klippta långhår  1 
Juniorer Merino 3  Uppfödargrupper  9 
Juniorer Lunkarya 1     
Ungdjur/Vuxna Lunkarya 3  Stian Græsmo (48)  
Ungdjur/Vuxna Sheltie 5  Juniorer Skinny 3 
Ungdjur/Vuxna Coronet 2  Ungdjur/Vuxna Skinny 11 
Juniorer Alpaca 1  Juniorer Rex 3 
Ungdjur/Vuxna Alpaca 2  Ungdjur/Vuxna Rex 11 
Juniorer Crested 3  Juniorer Teddy 3 
Ungdjur/Vuxna Crested 9  Ungdjur/Vuxna Teddy 5 
Juniorer Nonself 5  Juniorer Abessinier 4 
Ungdjur/Vuxna Nonself 8  Ungdjur/Vuxna Abessinier 8 
Ostandardiserade  3     
       
 
Petclass 
 
BIS döms gemensamt 
BIS-ungdom döms av Tom Erik 
 
Annfrid Kjelbergsengen (19)  Tom Erik Feragen (22)  
Petclass Honor 19  UngdomsPetclass Hanar 3 
    Petclass Hanar 19 
 

Vägbeskrivning 

Från E20 kör du av vid avfart 134, följ skylt mot Kjula. Kör 0,9 km sedan rakt fram in på 

Högstenavägen, kör ytterligare 0,7 km sedan sväng vänster. Efter ca 100 meter sväng höger in 

på Kyrkvägen, kör 3,8 km. Ta sedan av höger mot Bränne (och Bygdegård), kör 1,5 km. 

Sedan sväng vänster och efter ca 100 meter ser du Jädersgården. 

 

Använder du GPS så ange Oxlöt Jädersgården, 635 05 Eskilstuna som slutmål. 

Koordinater till utställningsplatsen är: 

Koordinater 
WGS 84 (lat, lon):N 59° 24.554', E 16° 43.276' 

WGS 84 decimal (lat, lon):59.40923, 16.72126 

RT90:6587983, 1552027 

SWEREF99:6586885, 597707 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL JÄDERSGÅRDEN! 



Vi vill passa på att tacka vår huvudsponsor för 

allt stöd under 2014: 
 

www.lupus.se 
 
 

 


