
Datum: 2016-02-27  Lokal: Kallhäll, Folkets hus, plan 3. Adress: Gjutarplan 2, 176 02 Järfälla. 

Domare: 
Darren Fieldhouse – dömer Ras Sr/BIS 

Jens Lindgren dömer uppfödargrupper, guide/ost/klippt långhår samt hjälpdömer vid 
behov nonself tecknande, maskade och tickade sr/jr (utan inbördes ordning). 
Minna Thomé – Ras Jr/BIS Jr 

Emma Åslund – Pet/BIS Pet (Debuterar och gör sin första Pet BIS-final!) 
Gisela Jansson – hjälpdömer vid behov Ungdoms Pet samt pethanar från 2-5mån och uppåt. 

Anmälan sker antingen via webanmälan eller på blankett (kan skrivas ut från SMFs hemsida) och 
mailas/skickas till anmälningsmottagaren. Observera, sista dag för anmälan och betalning är 8e februari. 
Anmälan är bindande. Utställningen är burlös. 

Anmälningsavgift: Rasklass, 55kr/per djur, petklass 45kr/per djur. Uppfödargrupp 55kr/grupp. Sätts in på 
Norrorts PG 486 81 71-2. 

Anmälan (om man inte anmäler på hemsidan) skickas per post till: 
Ida Högberg 
Friherregatan 184 
165 58 Hässelby 
Eller per mail till: 
ida_hogberg@hotmail.com 

Nyhet! Vi anordnar en inofficiell petgruppklass. Anmälan tas emot under dagen på plats och kostar 20kr 
per grupp. Gruppen består av minst två djur som inte behöver vara släkt med varandra men ska ha 
samma ägare. Förutom att grupperna tävlar om titeln: ”Bästa petgrupp” finns också titlar som ”mest 
lika”, ”störst kontrast”, ”domarens favorit”etc. Marsvinen ska ej vara utklädda, marsvinens skick bedöms 
samt gruppens komposition. Mer info kommer i PM:et innan utställningen. Domare: Gisela Jansson. 

 

Årsmötet startar när finalerna är slut och vi 
siktar på senast kl.17:00. Alla medlemmar i 
SMF Norrort är välkomna att delta. 
Föranmälan krävs inte. 

Vid frågor vänligen kontakta kommissarierna: 
 
Elionor Jåssis   elionor.jassis@gmail.com 070-282 55 35 
Anna Jansson  annavalle81@hotmail.com 070-222 24 53 

 

SMF Norrort inbjuder till utställning samt 
efterföljande årsmöte. 

Årsmöte SMF Norrort Årsmötet är uppskjutet till 20 mars.
Se separat inbjudan.

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=167
mailto:ida_hogberg@hotmail.com
mailto:elionor.jassis@gmail.com
mailto:annavalle81@hotmail.com


Domarsekreterarutbildning Kallhäll 2016-02-27 
  
Vi behöver fler domarsekreterare! 
Inför Norrorts utställning i Kallhäll kommer vi på morgonen att hålla en kortare 
utbildning/genomgång om vad som är bra att veta när man som funktionär sitter med som 
domarsekreterare på en utställning. Vi går bland annat igenom reglerna för klassindelning, 
cert/CK samt tittar på hur bedömningssedlarna ser ut och svarar på frågor. Det är bra om man 
har varit med på utställning tidigare och vet hur en bedömning brukar gå till.  
  
Genomgången kommer att hållas av Ida Högberg som är erfaren utställare, domare och 
uppfödare och ofta har hållit i sekretariatet på våra utställningar. 
  
Efter genomgången finns möjlighet att direkt få sitta som domarsekreterare under dagen 
på vår utställning. Hur länge och för vilka raser/klasser kan man påverka själv, likaså om man 
vill ställa egna djur så planerar vi efter det.  
  
Vi hoppas att vi med detta kan locka fler att våga ta steget och prova! Föreningen och våra 
aktiviteter är för medlemmar och av medlemmar och vi är i behov av fler funktionärer som 
tillsammans kan hjälpa oss att arrangera roliga evenemang.  
  
Utbildningen är kostnadsfri, föranmälan krävs. Skicka ett mail senast 8e februari till 
elionor.jassis@gmail.com om du är intresserad. (Obs, om anmälningarna är för få ställs 
utbildningen in.) 
  
Plats: Kallhäll Folkets Hus Tid: Prel. 08.30-09.30 (exakt tid bestäms en vecka innan). 
 
Elionor Jåssis 070-2825535 
Anna Jansson 070-2222453 
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