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SMF Norrort inbjuder till officiell dubbelutställning  i 

Folkets hus, KALLHÄLL  

Lördagen den 24 oktober 2015 
 

Utställning 1  
Bis senior & Bis jr:  
Denisa Vitkova, Tjeckien som dömer korthår och strävhår, ostandardiserade, guide  & grupper 
Ida Högberg dömer långhår & klippta långhår 
Lena Tysk dömer vid behov self, abessinier, ostandardiserade, guide & grupper utan inbördes 
rangordning 
 
Pet Class och PetClass Ungdom 
Denise Lorentzson Bis Pet Class 
Mia Bring Bis Pet Class Ungdom samt hjälpdomare vid behov PetClass alla hanar samt honor  
2-12 månader utan inbördes rangordning 
 

Utställning 2  
Bis senior & Bis jr:  
Andrea Kroftova, Tjeckien som dömer korthår och långhår, ostandardiserade, guide  & 
grupper 
Johanna Groth dömer strävhår 
Minna Thomé dömer vid behov klippta långhår, ostandardiserade, guide & grupper utan 
inbördes rangordning 
 
Pet Class och PetClass Ungdom 
Amanda Ericsson Bis Pet Class 
Rosa Sörsäter Bis Pet Class Ungdom samt hjälpdomare vid behov PetClass honor & hanar  
2-18 månader utan inbördes rangordning 
 
Eftersom utställningen äger rum på två olika våningsplan (Pet class respektive 
rasdjur) måste ni som ställer ut i båda klasserna själva säkerställa att ni kan 
visa era marsvin när det ska ske, genom t ex handlers.  
 
Anmälan och betalning: 
Rasdjur: 55:-  
Klippta, Ost, Guide, Grupper 50:- 
Petklass/Petklass Ungdom 45:- 
Avgiften sätts in på SMF Norrorts PG 486 81 71-2 
Anmäl gärna via webbanmälan eller på SMF’s standardblankett. 
Ange tydligt vilka klasser djuren skall delta i.  
 
Anmälan skickas till: 
Mia Bring 
Björnflokevägen 3 
162 45 Vällingby 
maria.bring@swipnet.se   
 
Sista anmälnings- och betaldag: 9 oktober 
Inga sena anmälningar eller betalningar godtas. Bekräftelse med definitiv domarfördelning och 
vägbeskrivning skickas ut ca 1 vecka innan utställningen. 
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Kommissarier:  
Lena Tysk tel 0708 951662, lena.tysk@telia.com 
Maria Bring tel 0704-96 30 53, maria.bring@swipnet.se   
 
Hjälp tas tacksamt emot, ring eller maila om du kan tänka dig att göra något under dagen.   
OBS utställningen är burlös!  
 
Cafeteria med fika kommer att finnas under dagen.  

 

Gurkätartävling vid lunchtid. 
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