
 

 

 

 

 

SMF Norrort 

hälsar alla utställare välkomna till 

Svenska Mästerskapen i Tierp 

30-31 maj 2015 
 

Kommissarier/frågor: 

 Ella A Holmqvist 070-648 13 82 bettie_80@hotmail.com 

 Ida Högberg  073-650 51 22 ida_hogberg@hotmail.com   

 Lena Tysk  070-895 16 62 lena.tysk@live.se 

 

Praktisk information om utställningen 

 

Incheckningstider: Fredag 29 maj kl. 19.00-21.00 

 Lördag 30 maj kl. 08.00-09.30 

 Söndag 31 maj kl. 08.00-09.00 

 

Utställningsburar kommer att finnas till alla anmälda djur och kommer att fördelas så att varje 

utställare har sina djur samlade. Vissa burar har endast galler som mellanvägg, medtag t.ex. 

kartong om detta är ett problem för dig/dina marsvin.  

Vi vill förstås att alla utställare använder utställningsburarna. Detta för att våra besökare ska 

ha något att titta på och för att vi ska kunna hålla fint och prydligt i lokalen. Alla 

transportburar ställs i separat rum. Burar till saludjur finns att hyra för en kostnad av 20 

kr/bur.  

 

Spån, hö, kraftfoder och grönsaker kommer att finnas tillgängligt till alla utställningsdjur. 

Vattenflaskor tar ni med själva. Självklart kan djuren sitta kvar i burarna under natten. 

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.  

Stoppade djur skall placeras i anvisat, separat rum. Tillgång till dessa djur kommer självklart 

att ges för utfodring och tillsyn. Observera att vid allvarligare misstanke så som luftburen 

smitta inkl. ringorm så kommer samtliga djur som suttit i samma transport att avvisas.  

För allas bästa, stanna hemma om du har sjuka djur! Ta bara med friska, självklart ej dräktiga 

samt ohyrefria djur i bra kondition. 

 
Läs gärna domarkommiténs riktlinjer för att förhindra smittspridning på hemsidan. 

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/smittspridning 
 

 

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/smittspridning


Antal anmälda djur & fördelning över dagarna.  

OBS! EJ bedömningsordning! 
 

LÖRDAG 
 

Peter (SM) 

Teddy jr (5) 

Rex jr (5) 

CH-teddy jr (2) 

Self svartgr. (3) 

Self rödgr. (11) 

Eng. Cr. enf. (3) 

Eng. Cr. flerf. (1) 

Am. Cr. (12) 

 

Irina (SM) 

Self svartgr. jr (2) 

Self rödgr. jr (5) 

Nonself tickade jr (2) 

Nonself tecknade jr (4) 

Eng. Cr. Flerf. jr (2) 

Am. Cr jr (3) 

Skinny jr (13) 

Sheltie (5) 

Texel (4) 

Coronet (2) 

Merino (3) 

Peruan (1) 

Alpaca (2) 

Lunkarya (2) 

 

 

Rita (SM) 

Rex (14) 

Teddy (7) 

CH-teddy (8) 

Skinny (20) 

Sheltie jr (2) 

Texel jr (1) 

Merino jr (1) 

Peruan jr (2) 

Alpaca jr (2) 

Lunkarya jr (4) 

 

Lena (SOS) 

Self svartgr. (2) 

Self rödgr. (9) 

Eng. Cr. enf. (2) 

Eng. Cr. flerf. (1) 

Am. Cr. (12) 

Rex jr (2) 

Teddy jr (5) 

CH-teddy jr (2) 

Skinny jr (8) 

Klippt LH (7) 

 

Bettan (SOS) 

Self svartgr. jr (2) 

Self rödgr. Jr (3) 

Eng. cr. flerf jr (1) 

Nonself tickade jr (2) 

Nonself tecknade jr (4) 

Am Cr jr (3) 

Ostand. (3) 

 

Daniel (SOS) 

Teddy (7) 

Rex (12) 

CH-teddy (6) 

Skinny (17) 

Sheltie jr (2) 

Texel jr (1) 

Merino jr (1) 

Peruan jr (2) 

Alpaca jr (2) 

Lunkarya jr (4) 

 



LÖRDAG (forts.) 
 

Maria Uusimäki (SM) 

Petklass Ungdom honor (20) 

Petklass honor  (41) 

Petklass & Petklass ungdom SM finaler 

 

Liselotte Berglund-Kåwe (SM) 

Petklass ungdom hanar (5) 

Petklass hanar (26) 

 

Susanne Bornelöv (SOS) 

Petklass ungdom hanar (5) 

Petklass hanar (25) 

Petklass & Petklass ungdom finaler 

 

Pernilla Holmberg (SOS) 

Petklass Ungdom honor (20) 

Petklass honor (37) 

 

Minna Thomé 

Inofficiellt Ungdoms-SM rasklass (10) 

 

 

 

 

 

SÖNDAG 

 
Peter (SM) 

Nonself tickade (5) 

Nonself tecknade (11) 

Abessinier jr (8) 

 

Irina (SM) 

Uppfgrupper (16) 

Ostandard. (8) 

Klippt LH (7) 

 

 

Rita (SM) 

Abessinier (18) 

Guidestandard (12) 

 

Peter, Irina och Rita dömer därefter  

junior- och senior-finaler gemensamt. 

Lena (SOS) 

Uppfgrupper (14) 

Nonself tickade (5) 

Nonself tecknade (9) 

Abessinier jr (8) 

 

Bettan (SOS) 

Sheltie (5) 

Texel (4) 

Coronet (2) 

Merino (3) 

Peruan (1) 

Alpaca (2) 

Lunkarya (2) 

Junior-final 

 

Daniel (SOS) 

Abessinier (18) 

Guidest. (12) 
Senior-final



Antal anmälda och placeringar 

 
SM 
63 juniorer = 6 plac 

132 seniorer = 10 plac 

12 Guide = 3 plac 

8 Ost = 2 plac 

7 Klippt = 2 plac 

16 Grupper = 4 plac 

67 Pet = 6 plac 

25 U-pet = 3 plac 

SOS 
52 juniorer = 5 plac 

118 seniorer = 9 plac 

12 Guide = 3 plac 

3 Ost = 1 plac 

7 Klippt = 2 plac 

14 Grupper = 3 plac 

62 Pet = 6 plac 

25 U-pet = 3 plac 

 

 

Ungefärliga hålltider för helgen 
 

Fredag 

19.00-21.00 Incheck för de som anländer på fredagen 

 

Lördag 

08.00-09.30 Incheck 

10.00 Bedömningen startar 

Ca. 12.45 Finaler för ungdoms-pet samt U-SM ras, med efterföljande prisutdelning & 

fotografering av vinnarna. 

13.00 Lunch 

13.45 SM i Gurkätning + prisutdelning 

Ca. 14.00 Bedömningen fortsätter 

15.30 Maskeradtävling + prisutdelning 

 

Petclassfinaler hålls så snart bedömningen är avslutad. Därefter prisutdelning till 

hantverkstävlingen, utdelning av plaketter till årets mest vinstrika petclassmarsvin 2014, 

prisutdelning för dagens petclassutställningar samt fotografering av vinnarna. 

 

19.00 Middag 

 

 

Söndag 

08.00-09.00 Incheck 

09.30 Bedömningen startar 

12.00 Lunch 

Ca. 12.45 Juniorfinaler följt av seniorfinaler. Därefter prisutdelning till fototävlingen och 

tipstolvan, utdelning av plaketter till årets mest vinstrika rasmarsvin, resterande prisutdelning 

för helgen och slutligen fotografering av vinnarna.  



Övriga aktiviteter 

 
Anmälan till nedanstående aktiviteter görs på plats.  

Frågor gällande aktiviteterna ställs till marita.venderlof@bredband.net 

Maskeradtävling (lördag)  

Tema: Svenska landskap. Pynta marsvinen, plattan och kanske rent av dig själv?  

Sådant som premieras är tolkning av temat, kreativitet, humor och självklart att marsvinen 

trivs i sammanhanget. Självklart får inga marsvin komma till skada eller må dåligt! 

Ett bidrag = ett landskap, men flera marsvin kan ingå i ett bidrag. Anmälan på lördag 

förmiddag, kostnad 10 kr/bidrag.  

 

Konst/Hantverkstävling (lördag)  

Tävla med din finaste hemgjorda utställningsplatta eller knåda, virka, sticka, måla, teckna 

med marsvinstema. Två klasser, under/över 16 år. Anmälan/inlämning på lördag förmiddag. 

Fototävling (prisutdelning söndag).  

Tag med och tävla med ditt bästa marsvinsfoto. Två klasser, under/över 16 år. 

Anmälan/inlämning på lördag förmiddag. 

SM i Gurkätning 

Avgörs på lördagen, ca 13.45. Anmälan kan göras fram till ca en halvtimma innan start.  

 

Lotterier 

Lotteri kommer att finns med fina priser.  

 

Försäljare under helgen 

Norrorts försäljning finns självklart på plats med marsvins- och föreningsprylar. Även ett 

urval externa försäljare kommer att ha försäljning av marsvinstillbehör m.m. 

  

Uppfödarkamp 

Här kan alla uppfödare, som har fött upp marsvin som är anmälda i rasklass, vara med. 

Uppfödaren behöver inte själv vara ägare till djuren. Anmälan sker genom att välja ut max tre 

djur och lämna in en ifylld tävlingsblankett till sekretariatet innan bedömningen startar på 

lördagen. 

 

Lokalavdelningskamper 

Varje lokalavdelnings medlemmar får gemensamt komma fram till fem djur i rasklass och 

fem djur i petclass som de tror har störst chanser och vill tävla med. Tävlingsblanketten ska 

fyllas i och lämnas in till sekretariatet innan bedömningen startar på lördagen. Det kostar 

ingenting att vara med i uppfödarkampen eller lokalavdelningskampen. 

 

SM-middag 

Enligt tradition kommer det dukas upp till SM-middag på lördagkvällen, till detta krävs att du 

föranmält dig. Alkoholfri dryck ingår och egen dryck får medtagas. 

Middagen startar kl 19 och kommer att hållas i samma byggnad och samma ingång som 

utställningen, men i ett separat rum. 

 

mailto:marita.venderlof@bredband.net


Övrig praktisk information 
 

Mat under helgen  
Frukost finns att köpa lördag och söndag från kl 08.00. 

Även lunch och tilltugg, fika m.m. kommer att finnas i vår kafeteria. 

Stöd gärna Norrort genom att handla i kafeterian!  

 

Boende 

Ni som har bokat rum eller sovsal på Tirk får info, nycklar, m.m. av Ida Högberg på plats. 

Egna sängkläder medtages och rummen måste självklart städas efteråt. 

 

Vägbeskrivning & Parkering 

 

Besöksadress 

Möbeln 

Grevegatan 19 

81540 Tierp 

 

Från Stockholm/Uppsala 

 

Följ E4 mot Sundsvall. Ta avfart åt höger på väg/avfart 193 mot Tierp. Ta första avfarten i 

rondellen på väg 292 Tierp.Efter 700 meter ta andra avfarten i rondellen på Industrigatan. Kör 

sedan ca 1 km därefter sväng höger på Parkgatan, kör ca 300 m och sväng höger in på 

Vegagatan, kör ytterligare ca 700m. Möbeln är beläget på innergården bakom biblioteket. 

 

30 tal parkeringsplatser i direkt anslutning till möbeln. Ingen avgift.  

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL SM 2015! 
www.svenskamarsvinsforeningen.se/sm2015 

 

 

http://www.evenemang.se/uppsala-l%C3%A4n/tierp/
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/sm2015

