
 
 

 
 
 

 

Välkommen till SMF Norrorts officiella utställning 

i 

Kallhäll folkets Hus  

Söndagen den 26/3 - 2017 
 

Anmälda djur 

Juniorer   40 st    4 placeringar 

Seniorer   75 st   6 placeringar 

Ost  5 st   2 placering 

Guide  9 st   2 placeringar 

Klippta  2 st    1 placering 

Grupper  9 st   2 placeringar 

Petclass   66 st   6 placeringar 
U-Petclass   21 st    3 placeringar 
 
 

Domarfördelning  

Darren Fieldhouse: Juniorer, BISjr 

Jens Lindgren: Teddy sr, Rex sr, Skinny sr, CH-Teddy sr, Långhår sr, 

Ostandardiserade, Klippta långhår, Uppfödargrupper, BISsr 

Lena Tysk: Korthår sr, Abessinier sr, Guidestandard 

Gisela Jansson: Pet Hanar 2-12 mån, Ungdomspetclass, Bästa upet 

Catharina Johansson: Pet Hanar 12 mån och uppåt, Petclass Honor, Bästa pet 

 

Incheckning 

08:30-09:30  

All incheckning på plan 2 

 
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 10:00. 
Lunch ca 12:15-13:00. 
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. 

 

Titel-registrering 
Möjlighet kommer att finnas att registrera in titlar direkt på plats. Ta med 
registreringsbevis och aktuella bedömningssedlar. 

 

Mat 

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

 

Kommissarie  

Anette Mayer 070-7707579 

anette451@gmail.com 
 

Adress & vägbeskrivning 

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

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. 

 
Eftersom utställningen följs av årsmöte 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. 
 
 
Årsmöte 
Direkt efter utställningen håller SMF Norrort sitt årsmöte. Alla medlemmar är 
välkomna, både nya och gamla. På SMFs hemsida finns några av de frågor som 
kommer att diskuteras. Läs gärna där innan mötet. Vi bjuder på smörgåsar och fika. 
Frågor om årsmötet ställs till Ida Högberg, 073-650 51 22 
 
 

 

Varmt välkomna! 


