
Smf sydväst inbjuder till Nordiska Mästerskapen den  

5-6 september i Folkets hus i Landskrona  

  

Kommissarie: Anja Hamrin 0703-626193, mail: duetten@hotmail.com  

  

  

BIS-junior: Travis Finkle dömer junior och senior skinny, samtliga junior och senior crested, 

guidestandard, junior långhår  

  

BIS: Christian Koch dömer junior och senior rex och aby, senior långhår, klippta långhår och 

grupper  

  

Hjälpdomare:   

Gerry Harvey dömer junior och senior teddy och ch-teddy, junior self och vid behov grupper     

Craig Paterson dömer junior och senior nonself, senior self och ostandardiserad.  

  

BIS Pet: Lee New dömer pet  

BIS Pet Ungdom & hjälpdomare: Penny Bell dömer ungdomspet och vid behov hanar i petklass  

  

Anmälningsavgifter:  

Rasdjur, Guidestandard, Ostandardiserad, Klippt långhår 60 kr  

Grupper (namnge djuren i gruppen ) 60 kr  

Pet class 60 kr  

Ungdoms Pet class (ägaren/visaren max 15 år) 60 kr  

  

  

Avgiften sätts in på Smf sydvästs pg. 481 54 12-4. Anmälan är bindande.  

Utländska utställare får betala på plats! 

Sista anmälnings- och betalningsdag: 12 augusti  

  

Anmälan:   

Webbanmälan: på Riks hemsida   

Mail: duetten@hotmail.com   

Via post till:   

Anja Hamrin, Bredablicksvägen 17, 241 33 Eslöv  

  

Anmälan skall göras på SMFs anmälningsblankett eller kopia av den.   

Blanketten hittar du på: www.smfsydvast.se/Dokument.html  

  

Vägbeskrivning kommer med bekräftelsen. Ange gärna din e-mailadress på din 

anmälningsblankett.  

  

Boende och NM-middag:  

Utställningen kommer att vara i Folkets hus i Landskrona, Säbygatan.  

  

NM-middagen och boende kommer att vara på Erikstorsp Kungsgård.  

Middagen kostar 250 kr/person och betalas in i samband med anmälan till utställningen.  

  

Boende bokas på: http://erikstorpskungsgard.se/. Några stugor finns reserverade för oss.   

Uppge Svenska Marsvinsföreningen vid bokning.  
 

http://erikstorpskungsgard.se/


Smf sydväst invites to the Nordic Championship 

5-6 september in Folkets hus in Landskrona 

Kommissarie: Anja Hamrin 0703-626193, mail: duetten@hotmail.com  

  

  

BIS-junior: Travis Finkle judge junior and senior skinny, all junior and senior crested, 

guidestandard, junior longhair.  

  

BIS: Christian Koch judge junior and senior rex and aby, senior longhair, cut longhair and groups. 
  

Helpjudge:   

Gerry Harvey judge junior and senior teddy and ch-teddy, junior self and if needed groups     

Craig Paterson judge junior and senior nonself, senior self and non standard.  

  

BIS Pet: Lee New judge pet  

BIS Pet Ungdom & hjälpdomare: Penny Bell judge ungdomspet and if needed boars in petclass  

  

Entry fee:  

Breed, Guidestandard, Non standard, Cut longhair 60 SEK 

Groups (name the animals in the group ) 60 SEK  

Pet class 60 SEK  

Ungdoms Pet class (owner/exhibitor max 15 years) 60 SEK  

 

Entry fee inserts at Smf sydvästs pg. 481 54 12-4. The entry is binding. The entry fee can be 

paid at the show for foreign exhibitors. 

Last entry- and payment day: 12 august  

  

Entry:   

Webb enty: at www.svenskamarsvinsforeningen.se   

Mail: duetten@hotmail.com   

By post letter:   

Anja Hamrin, Bredablicksvägen 17, 241 33 Eslöv, SWEDEN  

  

Entry shall be done on SMFs entry form or a copy of it.   

You will find the entry form at: www.smfsydvast.se/Dokument.html  

  

Road description will come with the confirmation. Please write your e-mailadres on your entry 

form. 
  

Residence and NM dinner:  

The show will be in Folkets hus in Landskrona. Street is Säbygatan 3.  

  

NM-dinner and residence will be at Erikstorsp Kungsgård.  

Dinner cost 250 SEK/person and is payed in connetion with the entry to the show.  

  

Residence is booked at: http://erikstorpskungsgard.se/. Some few cabins are reserved to us.   

When you book residence name Svenska Marsvinsföreningen when you book.  

http://erikstorpskungsgard.se/

