
SMF Svealand inbjuder till officiell dubbelutställning 
i Hardemo Bygdegård, Brändåsen 

 26-27 Juli 2014 
 

Domare lördag 
BIS samt BIS J Domare: Bettan Gileborn Sundberg dömer samtliga juniorer samt seniorer. 
Hjälpdomare: Minna Thomé dömer vid behov utan inbördes ordning, sr & jr Self, sr & jr Rex, sr 
& jr Abessinier, sr & jr Peruan, sr & jr Sheltie, sr & jr Alpaca  
samt Klippta Långhår och Guidestandard. 
Hjälpdomare: Darren Fieldhouse dömer vid behov utan inbördes ordning, sr & jr Nonself, 
sr & jr Skinny, sr & jr Coronet, sr & jr Lunkarya samt Uppfödargrupper. 
BIS Pet Domare samt Ungdoms pet domare: Diana Gråsten dömer samtliga pet  
Hjälpdomare vid behov: Rosa Sörsäter  
 
Domare söndag 
BIS samt BIS J Domare: Pernilla Holmberg dömer samtliga juniorer samt seniorer. 
Hjälpdomare vid behov: Minna Thomé dömer vid behov utan inbördes ordning, sr & jr Rex, sr & jr CH-Teddy, sr & jr 
Coronet, sr & jr Texel, sr & jr Merino, sr & jr Lunkarya samt Ostandardiserade och Uppfödargrupper. 
Hjälpdomare vid behov: Jens Lindgren dömer vid behov utan inbördes ordning, sr & jr Crested, sr & jr Abby, sr & jr 
Peruan, samt Klippta Långhår och Guidestandard. 
BIS Pet Domare samt Ungdoms pet domare: Catharina Johansson dömer samtliga pet 
Hjälpdomare vid behov: Rosa Sörsäter 
 
Definitiv domarfördelning samt vägbeskrivning får du i bekräftelsen senast en vecka innan utställningen.  
 
Anmälning och Betalning                    Anmälningsavgiten sätts in på Svealands PG 12 10 22-8 
Ras:   55:-          Anmälan skickas till  
Guide, Ost, Klippta:    55:- Eva Björklund 
Grupper:   55:-         Granrisvägen 44 M 
Pet:    40:-         702 35 ÖREBRO 

                 Via e-post: eva.c.bjorklund@gmail.com 

 

OBS! Vill du ställa ut båda dagarna är det alltså dubbel anmälningsavgift! 

 
Sista anmälning och Betalnings dag: 7 juli   

    Anmäl gärna via Webanmälan! 
Incheckningstider    www.svenskamarsvinsforeningen.se 
Lördag: 08:30 – 09:30    
Söndag: 08:30 – 09:30 
 
Boende 
Alldeles bredvid lokalen ligger ett gräsområde som vi har fått låna! Där kan vi slå upp tält, ställa husvagnar och 
husbilar! Detta kostar inget. 
Lokalens övervåning kan ta ca 10 personer för övernattning, först till kvarn gäller! Kontakta Rosa 0762 22 64 43 för 
bokning och mer info, 50: - per person. Betalning för detta sker i samband med anmälningsavgiften! 
 
Frukost 

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/


Frukost buffé serveras på lördag samt söndags morgonen. Kostnad för detta är 25:-/ per person.  
 
 
 
 
Övriga Marsvins Tävlingar 
Vi kommer att ha marsvins race och även gurkätartävling en gång under lördagen och en gång under söndagen.  
Anmälan till detta görs på plats, 5:-/marsvin och tävling. Förhoppningsvis kommer vi kunna ha ännu en tävling 
under dagarna. Mer info om den på plats! 
 
Eftermiddag/Kvälls underhållning  
Vi kommer under lördags eftermiddagen att grilla och erbjuda en grillbricka för en billig peng! Efter 
maten laddar vi upp som tidigare år med mindre ansträngande tävlingar!  Ju fler vi är, ju roligare blir 
det, gammal som ung! Mer info om detta på plats! Med tag egen dricka! 
 
Försäljningen 
Svealands försäljning finns på plats med massa roliga marsvins saker! 
Lunch kommer att serveras båda dagarna! Cafeteria finns med bakverk, kaffe, te, dricka, 
godis, frukt m.m. 
 

Utställningen är burlös! 

 
Kommissarier:  Emma Sörensson emma.sorensson@hotmail.com 
                            Rosa Sörsäter 0762 22 64 43 
   
 
 

Varmt Välkomna! 
 
 

 

mailto:emma.sorensson@hotmail.com

