
SMF SVEALAND HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL OFFICIELL UTSTÄLLNING 

samt Klubbmästerskap & årsmöte 

 

Lördagen 21 mars 2015 
i HARDEMO BYGDEGÅRD, BRÄNDÅSEN 

 

Domare rasdjur 

BIS: Lena Tysk. Dömer seniorer samt uppfödargrupper,  

ostandardiserade, klippta långhår & guidestandard. 

BISjunior: Minna Thomé.  

Minna dömer juniorer i första hand men vid stort antal djur även följande seniorer: rex, 

skinny, amerikansk crested samt guidestandard (ej i prioritetsordning). 

Hjälpdomare vid behov: Darren Fieldhouse. Dömer vid behov nonself, engelsk crested 

tecknad, engelsk crested enfärgade, skinny, CH-teddy, rex, abessinier  

(ej i prioritetsordning. Både junior & senior vid mycket stort antal anmälda djur). 

 

Domare petclass 

BISPetclass & BISPetclass Ungdom: Maria Uusimäki.  

Hjälpdomare Petclass vid behov: Rosa Sörsäter. Dömer  honor under 5 månader och hanar.    

 

Klubbmästerskap för Svealands medlemmar 
Inofficiell utställning(inga cert/ck/silverkort). Kommer äga rum samtidigt som den officiella 

utställningen så det går bra att anmäla till båda två!  

Domare ras & pet: Ida Högberg 
 

Definitiv domarfördelning samt vägbeskrivning får du i en bekräftelse via mejl senast en 

vecka innan utställningen. 

 

 

Anmälningsavgifter: Rasdjur     55 SEK 

Ostandardiserade, Guidestandard    55 SEK 

Uppfödargrupper, Klippta långhår    55 SEK 

Pet Class     45 SEK 

Pet Class Ungdom (utställare upp till 15 år)   45 SEK 

KM (alla vanliga klasser)      25 SEK 

 

 

SISTA ANMÄLNING OCH BETALNINGSDAG:  

Tisdag 3 mars 2015! 

 

Betalning sker till SMF Svealands Plusgiro 12 10 22 – 8 
 

Anmälan sker helst via webbanmälan på www.svenskamarsvinsforeningen.se  

 

Anmälan är bindande och accepteras ej efter sista anmälningsdatum. Är det din första anmälan 

eller om webanmälan inte fungerar för dig ska du skicka in dina och djurens uppgifter på av SMF 

framtagen anmälningsblankett (finns att hämta på www.svenskamarsvinsforeningen.se).  

  

Går även bra via mejl eller via post till:  

Eva Björklund, Granrisvägen 44M, 702 35 Örebro,  

eva.c.bjorklund@gmail.com 

Ange din mailadress på anmälningsblanketten! 

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/


 

Vi kommer behöva hjälp i både incheck och till domarsekreterare, ange gärna på din anmälan 

om du kan hjälpa till! 

 

Utställningen är burlös!  
 

Kommissarier: Rosa Sörsäter              076-2226443 

                                            Eva Björklund        eva.c.bjorklund@gmail.com 

 

 

Vår cafeteria kommer att servera: Frukost,drycker, smörgåsar, bakverk och lunch för den 

hungrige. Skriv gärna i anmälan om ni är vegetarian så vi kan förbereda! 

Svealands försäljning kommer att finnas på plats! 
 

Varmt Välkomna! 

 

Kallelse till SMF Svealands årsmöte 2015 
Lördagen 21/3, Hardemo Bygdegård Brändåsen 

 

Årsmötet kommer börja efter dagens utställning, tidigast 15.00.  

 

Viktigt att alla medlemmar är med och gör sin röster hörda!  

 

Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att vara med, kontrollera detta i god tid. 

 

Frågor och/eller anmälan till mötet görs på din anmälan till dagens utställning eller till:  
Rosa Sörsäter              076-2226443 

                    Eva Björklund        eva.c.bjorklund@gmail.com 

 

 

 


