
SMF Svealand  

hälsar alla utställare välkomna till SM 2016! 
 

Årets SM kommer att avhållas i natursköna Vilsta Friluftsområde ett stenkast från Eskilstuna 

stad. I Vilsta finns motionsspår, ridskola, utomhusbad, fotbollsplaner, minigolf osv. Området 

ligger ca 2 km utanför stadskärnan vilket gör det möjligt att promenera in till stan.  

I Eskilstuna finns attraktioner såsom Parken Zoo med en massa olika djur, 

Rademachersmedjorna med gamla smidesanor, Munktell-arenan med sportaktiviteter, 

shoppingcentret Tuna Park, badhus, Sundbyholm med trav, slott och bad m.m. Med andra ord 

det finns aktiviteter även för dem som inte är sugna på en hel marsvinshelg. 

 

Praktisk information angående SM: 

 

Incheckningstider: Fredag 1 juli kl. 20.00 – 21.30 

  Lördag 2 juli kl. 8.00 – 09.30  

  Söndag 3 juli kl. 08.30 – 09.00 

 

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

 

Utställningsdjuren skall sitta i de utställningsburar som finns på plats, detta dels för att det ska 

se snyggt och prydligt ut samt att det kommer en del besökare och då måste det finnas djur att 

titta på. Vill du ha mellanväggar till dina djur får du ta med det själv, förslagsvis kartong och 

något att klippa/skära med då utställningsburarna är av lite olika mått. Kraftfoder och hö 

kommer att finnas tillgängligt till alla utställningsdjur. Det kommer även att finnas ett urval av 

grönsaker på plats. Vattenflaskor tar ni med själva. Leveransdjur kommer att få vistas i sina 

transportlådor på anvisad plats, tomma transporter ska också ställas undan på anvisad plats. 

Till salu-djur ska finnas på anvisad plats och du tar själv med bur/transport samt foder och 

vatten. 

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 på anvisad plats. För allas bästa, stanna hemma om du har sjuka 

djur! Ta bara med friska och ohyrefria djur i bra kondition.  Om du har djur som du på 

förhand vet inte kommer att delta så meddelar du Emma Sörensson detta, se nedan! 

Lite hålltider för utställningen  

Lördag  

10.00      Utställingen öppnas, bedömningen startar direkt därefter 

13.00      Lunch 

    Final för U-SM Ras hålls under dagen, efter avslutade bedömningar för dem. 

14.00     Maskeradklass och direkt därefter BIS-final Ungdoms Pet-Class 

17.00      Best in Show finaler Pet-Class samt Ungdoms Pet-Class 

17.45 ca            Utdelning av Årets Marsvin-plaketter 

20.00            SM-middag 



 

Söndag 

09.30      Bedömningen börjar 

13.00      Lunch 

    Final för Rex-specialen hålls under dagen 

14.00                 Seminarium ”Vad rör sig i en domares huvud?” 

15.00      Fortsatt bedömning om så behövs 

16.00 ca      Best in Show finaler 

 

Aktiviteter och tävlingar under lördagen 

Under både lördag och söndag så kommer gurkätartävling att anordnas. Till detta anmäler du 

på plats i försäljningen. Likaså anmäler du till maskeradklass via försäljningen och denna 

kommer att hållas efter lunch på lördagen. Vi kommer under söndagen att anordna en 

rasparad med ett urval av raser och färg/teckningsvarianter. Slutligen kommer en inofficiell 

Reserve-Best-in-Show final hållas för de djur som erhållit BIR-R eller BIR-R-jr med cert. 

Detta kommer att bedömas precis före BIS-finalerna på söndagen. 

 

Lotterier 

Lotterier med en massa fina priser kommer att finnas under helgen. Lotterierna finner du i 

anslutning till försäljningen precis innanför entrén. 

 

Försäljare under helgen 

Emmy Stenvall kommer att finnas på plats och sälja marsvinshus, Gnagarboden likaså med 

diverse djurrelaterade produkter, Agria där du kan teckna försäkring samt ett 

informationsbord med information om EE-utställningar. 

 

Uppfödarkamp 

Varje enskild uppfödare, med huvudmedlemsskap i SMF, erbjuds att tävla med ett i förhand 

utsett lag bestående av 3 anmälda egenuppfödda marsvin, dessa måste inte ägas av 

uppfödaren själv. Anmäl ditt lag vid incheckningen eller till sekretariatet före kl. 10 på 

lördagen. Poängberäkningen, utifrån poängberäkningssystemet för Årets Marsvin, görs efter 

avslutade finaler på söndagen. 

 

Lokalavdelningskamp 

Varje lokalavdelning erbjuds att tävla med ett i förhand utsett lag bestående av 5 anmälda 

lokalavdelningsägda marsvin i rasklass och 5 anmälda lokalavdelningsägda marsvin i pet-

class. Anmäl ert lag vid incheckningen eller till sekretariatet före kl. 10 på lördagen. 

Poängberäkningen, utifrån poängberäkningssystemet för Årets Marsvin, görs efter avslutade 

finaler på söndagen. 

 

SM-middag 

Enligt tradition kommer det dukas upp till SM-middag på lördagskvällen, till detta har du 

föranmält dig i samband med anmälan. Vi kommer att serveras en förenklad grillbuffé 

innehållande; grillad fläskfilé, grillade grönsaker, kycklingklubba, potatissallad, klyftpotatis, 

BBQ-sås, aioli, bearnaisesås, smör, bröd och ost. Till er som meddelat specialkost så finns 

naturligtvis detta också. Det du vill dricka köper du i restaurangen där middagen serveras, 

denna har fullständiga rättigheter! Egen dricka är inte tillåten. Till middagen ser vi att du är 

välklädd så tänk på vilken garderob du tar med till SM   

 

 



Domarfördelning 

Lördag Ras Antal anmälda djur 

Mark Rubery Self svartgrupp junior 13 

Mark Rubery Self svartgrupp senior 24 

Mark Rubery Self rödgrupp junior 5 

Mark Rubery Self rödgrupp senior 18 

Mark Rubery Eng crested enfärgade junior 4 

Mark Rubery Eng crested enfärgade senior 7 

Mark Rubery Eng crested flerfärgade junior 3 

Mark Rubery Eng crested flerfärgade senior 5 

Mark Rubery Teddy junior 11  

Mark Rubery Teddy senior  14 = Mark 104 st lördag 

   

Simon Neesam Peruan junior 2 

Simon Neesam Peruan senior 5 

Simon Neesam Abessinier junior 10 

Simon Neesam Abessinier senior 25 

Simon Neesam Sheltie junior 4 

Simon Neesam Sheltie senior 2 

Simon Neesam CH-Teddy junior 1  

Simon Neesam CH-Teddy senior 5 

Simon Neesam Non-self tickade junior 1 

Simon Neesam Non-self tickade senior 4 

Simon Neesam Non-self tecknade junior 4 

Simon Neesam Non-self tecknade senior 18 

Simon Neesam Non-self maskade senior 2  

Simon Neesam Amerikansk crested junior 8  

Simon Neesam Amerikansk crested senior 8 = Simon 99 st lördag 

   

Carol Payne Pet-Class honor samtliga 65 

Carol Payne Pet-Class hanar 2-5 mån 10 = Carol lördag 75  

   

Don Payne Ungdoms-Pet-Class  33  

Don Payne  Pet-Class hanar 45 = Don 78 st lördag 

   

Darren Fieldhouse Ungdoms-SM Ras 10 = Darren 10 st lördag 



 

 

Mat under helgen 
Frukost och lunch finns att köpa i restaurangen som ligger alldeles intill utställningslokalen. 

Där finns också fika, dricka, glass, godis m.m. Vi har inte möjlighet att ha någon försäljning 

men vi kommer ha fika för de som arbetar under helgen. Vill du hjälpa till att baka till 

funktionärsfikat så tar du kontakt med Rosa Sörsäter, helst via Facebook. 

 

Vägbeskrivning 

Från E20 kör du av vid avfart mot Eskilstuna C/Sundbyholm, kör mot Eskilstuna C i 

rondellen ovanpå E20. Följ sedan skyltning mot väg 53 (Nyköping), du kommer nu att köra 

ett par km i utkanten av staden. När du kommer till en rondell där Vasavägen möter 

Stenkvistavägen kör du rakt fram i rondellen. Där finns också Coop snett fram till höger. När 

du kommit ur rondellen har du ca 1 km kvar, följ skyltning mot Vilsta. När vägen tar slut har 

du Vilsta Sporthotell samt parkering på höger sida och idrottshallen där utställningen ska vara 

till vänster. 

 

Från väg 230 tar du höger i rondell in på Vilstavägen. Kör över järnvägen när du tar av i 

rondellen och följ sedan skyltning mot Vilsta. 

 

Använder du GPS så ange Vasavägen 80, 632 29 Eskilstuna som slutmål.  

Koordinater till utställningsplatsen är: 

RT90: 
X: 6581388, Y: 1540124 

WGS84: 
Lat N 59° 21′ 4″ Lon E 16° 30′ 37″ 

Söndag Ras Antal anmälda djur 

Mark Rubery Alpaca junior 12 

Mark Rubery Alpaca senior 5 

Mark Rubery Merino junior 1 

Mark Rubery Rex junior 2 

Mark Rubery Rex senior 21 

Mark Rubery Lunkarya junior 2  

Mark Rubery Lunkarya senior 5 

Mark Rubery Texel junior 3  

Mark Rubery Texel senior 2 = Mark 54 st söndag 

   

Simon Neesam Coronet junior 1 

Simon Neesam Coronet senior 2 

Simon Neesam Skinny junior 10  

Simon Neesam Skinny senior 16 

Simon Neesam Guide Standard 21 = Simon 50 st söndag 

   

Don Payne Klippta långhår 8 

Don Payne Ostandardiserade 7  

Don Payne  Uppfödargrupper 30  = Don 45 st söndag 

   

Carol Payne Rex-special junior 2 

Carol Payne Rex-special senior 21 = Carol 23 st söndag 



Decimal: 
59.3513, 16.5105 

 

Kontaktinformation till utställningskommissarierna: 

Jens Lindgren 070-5486812 malaxis@hotmail.com   

Lotta Ling 073-6665857 lotta@aquinnahz.se  

Emma Sörensson 073-4431143 emma.sorensson@hotmail.com  

 

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL SM 2016

mailto:malaxis@hotmail.com
mailto:lotta@aquinnahz.se
mailto:emma.sorensson@hotmail.com
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/


 


