
Välkommen till SMF Norrorts officiella utställning i 

Kallhäll folkets Hus, Lördagen den 5/11 
 

Anmälda djur 

Juniorer   37 st    4 placeringar 

Seniorer   128 st   10 placeringar 

Ost    8 st   2 placering 

Guide   12 st   3 placeringar 

Klippta  3 st    1 placering 

Grupper  10 st   3 placeringar 

Petclass   64 st   6 placeringar 
U-Petclass   25 st    3 placeringar 
 

Domarfördelning  
BIS Sr: Eva Helgren DK,- Self svartgrupp, Self rödgrupp, Nonself tickade, Nonself 

tecknade, Engelskt Crested enfärgad, Engelskt Crested flerfärgad, Amerikansk Crested, 

Skinny och Uppfödargrupper.   

 

Hjälpdomare: Johanna Groth –  Samtliga långhår, Teddy, Rex, Abessinier och CH-teddy i 

senior. 

 
BIS Jr: Bettan Gileborn Sundberg- Alla junior samt ost, guide och klippta långhår 

 

BIS Pet Final: Stina Thörn - Hanar 5-24 mån och honor 2-24 mån. 

 

U-Pet Final: Sara Noomi Venderlöf-  Dömer hela ungdoms peten samt klasserna hanar 

2-5mån, 24-36 mån och honor 24 till över 48 mån i Pet Class.  

 

Incheckning 

0800-0900 OBS tiden! 

Rasdjur checkas in på plan 2 

Petdjur checkas in på plan 3 

Ställer du i båda så checka in på det plan som du har flest anmälda djur till.  

 
Alla djur som tas in i lokalen måste passera incheck, detta gäller även leveransdjur som 
inte ska delta i utställningen. Misstänkt dräktighet, diarré, bölder, annan uppenbar sjukdom 
eller svamp så som ringorm accepteras inte. Inte heller någon form av ohyra eller 
pälsavfall som starkt kan misstänkas bero på t.ex. sellnick. Stoppade djur placeras i 
karantän under dagen. För allas bästa lämnas sjuka djur hemma, endast de som är friska 
och i god kondition bör medtas på utställning. 

 
 

Preliminärt schema för dagen 
Bedömningsstart ca 0930. 
Lunch ca 12:00-12:45. 
Gurkätartävling efter lunch, anmälan görs på plats. 



Final i Ungdoms Pet Class är direkt efter färdig bedömning. Övriga finaler på 
eftermiddagen så fort bedömningarna är klara. 

 

Mat 

Kafeteria med fika finns på utställningen. 
I övrigt hänvisas till restauranger och affärer i Kallhäll 

 

Kommissarier  

Elisabeth "Ella" Holmqvist 070-648 13 82 

 Marita Venderlöf 076-282 93 23 
 

Adress 

Folkets Hus, Kallhäll Centrum, Gjutarplan 2, 
176 02 Järfälla. 

 

OBS! Det går inga pendeltåg denna dag, de har ersatts med buss. Se www.sl.se för 
aktuell information och tidtabeller, alternativt SL kundtjänst 08-600 10 00 

 
Eftersom dagen kommer att bli lång är det viktigt att vi ALLA hjälps åt att städa efteråt. Har 
du inte möjlighet att stanna till efter utställningen och hjälpa till vill vi be dig att städa undan 
din plats/städa efter dina djur. Städutrustning kommer att finnas. 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 


