
 

SMF Svealand inbjuder till 
 en officiell dubbelutställning den 11/7 2015  

& 
en officiell dubbelutställning den 12/7 2015 

i Vilstahallen, Eskilstuna 

SMF Svealand anordnar två dubbelutställningar mitt i den förhoppningsvis härliga sommaren. 

De två första utställningarna med tillhörande finaler hålls på lördagen och de andra två 

utställningarna med efterföljande finaler hålls på söndagen.  

 

Boende, mat & praktiskt 

För boende finns några olika alternativ som alla ligger i anslutning till utställningslokalen. 

Vilsta camping erbjuder dels boende i stugby där det går att hyra 4- eller 6-bäddars, men de 

har också ett vandrarhem där djur är tillåtna och vill man hellre bo i sin husvagn eller husbil 

går det att boka plats för det med. För information och bokning, se www.vilstasporthotell.se. 

Vi kommer inte att ha någon mat eller dryck till försäljning utan detta köpes i Vilsta 

sportstugas cafeteria som ligger i anslutning till utställningslokalen.  

På lördagskvällen tänkte vi att alla kan ta med eget så grillar vi tillsammans vid stugorna eller 

annan lämplig plats som meddelas på utställningen.  

 

I utställningslokalen finns det inga bord och stolar förutom de som är till domarna och 

sekreterarna samt uppkamningsbord. Ta därför gärna med en stol att sitta på. 

 

Domarfördelning 
 
Lördagens domare 

Rasklass utställning 1 

BIS – Don Payne (UK) dömer samtliga seniorer förutom långhår. 

BIS junior – Janet Saynor (UK) dömer samtliga juniorer förutom strävhår och 

uppfödargrupper. 

Lenka Fuksova (CZE) dömer seniorer långhår och guidestandard. 

Anna Havlinova (CZE) dömer juniorer strävhår, ostandardiserade och klippta långhår. 

Petclass utställning 1 

BISpetclass och BISpetclass ungdom – Annukka Juntunen (FIN) 

Carol McDowell (UK) dömer petclass hanar. 

Rasklass utställning 2 

BIS – Jan Schop (NED) dömer samtliga seniorer förutom korthår. 

BIS junior – Bertus van Dijk (NED) dömer samtliga juniorer förutom korthår samt 

guidestandard och klippta långhår. 

Darren Fieldhouse dömer seniorer korthår och uppfödargrupper. 

Jens Lindgren dömer juniorer korthår och ostandardiserade. 

Petclass utställning 2 

BISpetclass och BISpetclass ungdom – Minna Thomé. 

Tom Erik Feragen (NO) dömer petclass honor. 

 



 

Söndagens domare 

Rasklass utställning 1 
BIS – Anna Havlinova (CZE) dömer samtliga seniorer förutom strävhår. 

BIS junior – Lenka Fuksova (CZE) dömer samtliga juniorer förutom korthår. 

Janet Saynor (UK) dömer seniorer strävhår, guidestandard och ostandardiserade. 

Don Payne (UK) dömer juniorer korthår och uppfödargrupper. 

Petclass utställning 1 
BISpetclass och BISpetclass ungdom – Carol McDowell (UK). 

Annukka Juntunen (FIN) dömer petclass hanar. 

Rasklass utställning 2 

BIS – Jens Lindgren dömer samtliga seniorer förutom korthår. 

BIS junior – Darren Fieldhouse dömer samtliga juniorer förutom strävhår. 

Bertus van Dijk (NED) dömer seniorer korthår och uppfödargrupper. 

Jan Schop (NED) dömer juniorer strävhår, guidestandard och ostandardiserade. 

Petclass utställning 2 

BISpetclass och BISpetclass ungdom – Annfrid Kjellbergsengen (NO) 

Minna Thomé dömer petclass honor. 

Anmälan 
Anmäl gärna via webanmälan på SMF’s hemsida. I annat fall ska anmälan göras på SMF’s 

standardblankett som finns att skriva ut på SMF’s hemsida. Anmälan på standardblankett 

skickas till eva.c.bjorklund@gmail.com eller:  

     Eva Björklund 

    Granrisvägen 44M 

    702 35 Örebro 

Anmälningsavgifter 

Ras  50:- 

Guidestandard 50:-  

Ostandardiserade 50:-  

Klippt långhår 50:- 

Uppfödargrupper 50:- 

Petclass  40:- 

Petclass ungdom 40:- 

 

Incheck lördag och söndag 9:00-9:45 

Vi kommer behöva hjälp i både incheck och domarsekreterare,  

ange gärna på din anmälan om du kan hjälpa till!  

Anmälningsavgiften sätts in på Svealands plusgiro 12 10 22-8 

Sista anmälnings- och betalningsdag är: 25/6-2015. Anmälan är bindande. 

Definitiv domarfördelning och vägbeskrivning kommer med bekräftelsen ungefär en vecka 

innan utställningshelgen. Utställningen är burlös! 

 

Kommissarier 
Ann-Charlotte Ling lotta@geishas.se 073-666 58 57 

Emma Åslund nidosmarsvin@live.se 070-483 05 40 

Huvudsponsor 

LUPUS 

www.lupus.se 


