
SMF Svealand 
Hälsar alla varmt välkomna till utställning i 

Landerydsgården i Linköping 26  september 2015 
 

Incheckningstider: 08:30-09:15 

Skulle du bli sen till incheckningen var vänlig meddela detta till någon av kommissarierna! 

Samtliga djur som skall tas in i lokalen skall checkas in, även leveransdjur!  

Det är utställarens ansvar att lämna sjuka djur hemma. 

Följande accepteras inte: 

 Dräktighet 

 Diarré, bölder eller annan uppenbar sjukdom. 

 Misstänkt ringorm och annan svamp. 

 Alla typer av ohyra så som pälsätare och static lice samt pälsavfall som starkt kan 

misstänkas bero på t.ex. sellnick. Stoppade djur skall placeras på särskilda ställen. 

För allas bästa, stanna hemma om du har sjuka djur! Ta bara med friska och ohyrefria 

djur i bra kondition. 

• Bedömningen beräknas börja ca 10.00  

  Svealands cafeteria kommer erbjuda Lunch samt frestande bakverk, drycker samt godis!   

 Är du vegetarian? Skriv den på anmälan eller kontakta kommissarierna. 

Runt lunch Anordnas det gurkätartävling och marsvinsrace, du kan även under dagen 

vara med o tävla i pluttbingo 

 

 

BIS: Emma Harderup. Dömer seniorer, 

Guide, Ost, Kl.Långhår samt Grupper 

BIS junior: Lena Tysk. Dömer juniorer 

plus vid behov Guide, ost, Kl.långhår, 

grupper, Rex sr, CH-teddy sr och 

Abessinier sr. Ej i inbördes ordning. 

Hjälpdommare vid behov: Ida Högberg. 

dömer vid behov Senior långhår. 

BIS Petdomare + BIS Pet Ungdom: Eva 

Harderup  

Hjälpdomare vid behov: Carin 

Österlund. Dömer vid behov pethonor 

 

 

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 Carin.Osterlund93@gmail.com eller: Carin Österlund, 

Jungfruvägen 10c 59232 Vadstena 

 

Anmälningsavgifter 

Ras 55: - 

Ostandardiserade, Guidestandard 55: - 

Klippta Långhår, Uppfödargrupper 55: - 

Pet 45: - 

Ungdoms Pet 45:- 

Anmälningsavgiften sätts in på Svealands plusgiro 12 10 22-8 Sista anmälnings- och 

betalningsdag är: 11/9-15. Anmälan är bindande. Definitiv domarfördelning och 

vägbeskrivning kommer med bekräftelsen ungefär en vecka innan utställningshelgen. 

Utställningen är burlös 

 

Vägbeskrivning 

E4 norr/ söder avfart 113, väg 35 mot Västervik 

Efter 6,6km Sväng hö i rondell mot Landerydsvägen. 

1,1km hö till Fordonsvägen 

2km hö Lindhagsvägen 

79m vä Bokhagsvägen nr 10 

Besöksadress: Bokhagsvägen 10, 589 43 Linköping 

 

Kontaktinformation till utställningskommissarierna: 

Carin Österlund – 0706198684 och Sara Johansson - 0736149948 

 

Välkomna! 

Huvudsponsor, Lupus 

 


