
VÄLKOMNA TILL DUBBELUTSTÄLLNING MED 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2015 
 

30-31 MAJ 2015. MÖBELN, TIERP 
 

Kommissarier/frågor: 

  Lena Tysk  070-895 16 62 lena.tysk@live.se 

 Ida Högberg  073-650 51 22 ida_hogberg@hotmail.com   

 Ella A Holmqvist 070-648 13 82 bettie_80@hotmail.com 

  

Domare SM:  

Rita Ribeiro dömer junior långhår, senior strävhår samt guidestandard. 

Irina Biletskaya dömer junior korthår, senior långhår, junior skinny, ostandardiserade, 

klippta långhår samt uppfödargrupper. 

Peter Supaka dömer senior korthår samt junior strävhår förutom skinny. 

BIS final samt BIS junior final för SM döms av domarna gemensamt. 

 

Maria Uusimäki dömer Petklass- & Petklass ungdom honor, Bästa Pet SM-final samt 

Bästa Ungdomspet SM-final. 

Liselotte Berglund-Kåwe dömer Petklass- & Petklass ungdom hanar.  

 

Minna Thomé dömer Ungdoms-SM för rasdjur samt final för detta. 

U-SM är en inofficiell klass öppen för alla medlemmar under 20 år som vill tävla med 

rasdjur, ej ost, guide, klippta. OBS! Anmälan till Ungdoms-SM ras görs separat i 

webbanmälan. 

 

Förutom SM har vi dessutom valt att hålla en välgörenhetsutställning där 5 kr per anmäld 

start går till SOS Barnbyar. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer om deras arbete: 

www.sos-barnbyar.se. Utställningen är officiell och cert/ck/silverkort delas ut som vanligt. 

 

Domare Välgörenhetsutställningen: 

Lena Tysk dömer junior strävhår, senior korthår, klippta långhår samt uppfödargrupper 

Daniel Banasiak dömer junior långhår, senior strävhår, guidestandard samt BIS-final 

Bettan Gileborn-Sundberg dömer junior korthår, senior långhår, ostandardiserade samt 

BIS-juniorfinal 

 

Susanne Bornelöv dömer Petklass- & Petklass ungdom hanar, Bästa Pet-final samt Bästa 

Ungdomspet-final. 

Pernilla Holmberg dömer Petklass- & Petklass ungdom honor 

 

 

SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG: 7 maj 2015 

 

Anmälningsavgifter: Rasdjur    60 SEK 

Ostandardiserade, Guide Standard   60 SEK 

Uppfödargrupper, Klippta långhår   60 SEK 

Ungdoms-SM, Petklass, Pet ungdom  50 SEK 

 

http://www.sos-barnbyar.se/


Betalning görs till SMF Norrorts Plusgiro: 486 81 71-2 Anmälan är bindande och accepteras 

inte efter sista anmälningsdatum. 

 

Anmälan görs i första hand via SMFs hemsida under Utställningar/Webanmälan, men kan  

även skickas per post eller e-mail till: Ida Högberg, Friherregatan 184, 165 58 Hässelby 

e-mail: ida_hogberg@hotmail.com  

Skriv tydligt vilka klasser som du anmäler till, om du inte använder webbanmälan.  

Frågor angående anmälan och klasser ställs helst i god tid innan sista anmälningsdag till 

ovanstående mailadress. 

 

Övrig information 

Båda utställningarna kommer att hållas parallellt över båda dagarna. Definitiv fördelning av 

rasdjur över lördag och söndag kommer med bekräftelsen. Alla deltagande rasdjur måste 

därför räkna med att vara närvarande båda dagarna. För Pet-Class samt Ungdoms-SM gäller 

preliminärt endast lördag. 

 

Observera att endast marsvin ägda av person boende i Sverige kan tilldelas SM-titlar. 

Uppfödarkamp i ras & Lokalavdelningskamper i pet och ras kommer självklart att anordnas. 

Likaså kommer Karin Fahlströms minnesstatyett att delas ut till utställningens bästa 

trefärgade korthår. Se regelverket/hemsidan för mer information om titlar, kamper m.m. 

 

Utställningsburar kommer att finnas till alla anmälda djur. Vissa burar har endast galler som 

mellanvägg, medtag t.ex. kartong om detta är ett problem för dig/dina marsvin.  

 

Middag 

SM-middag kommer att hållas på lördagskvällen, i en lokal precis i anslutning till 

utställningslokalen. Middagen bokas och betalas i samband med din anmälan. Antingen via 

mejl eller via webbanmälan. 

Kostnad och meny kommer ut på hemsidan samt Facebook så fort detaljerna är klara! 

  

Boende 

På Tierps ryttarklubb Tirk, ca 3 km bort, finns fyra fyrbäddsrum, ett tvåbäddsrum och ett 

fembäddsrum. Dessutom finns en sovsal där 10 personer kan sova (ta med egna liggunderlag). 

Tre duschar, ett kök och TV-rum. 200kr per bädd och natt. 100kr i sovsalen. Bokas i samband 

med din anmälan.  

Nära lokalen finns även Hotell Gästis. Se deras hemsida för info om priser och bokning: 

www.gastistierp.se 

 

Ett urval av våra Övriga aktiviteter – anmälan till dessa görs på plats. Frågor gällande 

aktiviteterna ställs till marita.venderlof@bredband.net 

Maskeradtävling (lördag). Tema: Svenska landskap.  

Konst/Hantverkstävling (lördag) Tävla med din finaste hemgjorda utställningsplatta eller 

knåda, virka, sticka, måla, teckna med marsvinstema. Två klasser, under/över 16 år.  

Fototävling (prisutdelning söndag). Tag med och tävla med ditt bästa marsvinsfoto.  Två 

klasser, under/över 16 år.  

 

Bekräftelse med vägbeskrivning och alla praktiska detaljer kommer att skickas ut senast en 

vecka innan utställningen. 

 

Varmt välkomna till SM i Tierp, önskar kommissarierna! 


