
 

 

 

 

 

SMF SVEALAND HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL 

ÅRETS UTSTÄLLNING 

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2016 
 

2-3 JULI 2016 

Vilstahallen, Eskilstuna 
 
Kommissarier:    Jens Lindgren         070 - 5486812   malaxis@hotmail.com 

     Emma Sörensson  073 - 4431143   emma.sorensson@hotmail.com  

      Lotta Ling  073 - 6665857   lotta@aquinnahz.se  

 

Domare SM lördag och söndag:  
Mr Simon Neesam UK, dömer samtliga junior och seniordjur, gemensam SjrM-final samt 

SsrM-final 

 

Mr Mark Rubery UK, dömer samtliga junior och seniordjur, gemensam SjrM-final samt 

SsrM-final 

 

Mr Don Payne UK, dömer vid behov (ej i prioritetsordning) alla juniorer och seniorer i 

crested alla varianter, rexar, sheltie, coronet, peruan, ostandardiserade, Guide Standard, 

Klippta Långhår, Uppfödargrupper 

 

Definitiv domarfördelning får du i bekräftelsen en vecka innan utställningen! 
 

OBS! Endast lördag! 
Mrs Carol Payne, dömer samtliga pet-class samt Bästa Pet 

 Mr Don Payne, hjälpdömer vid behov hanar samt Bästa U-Pet-Class 

 

Stian Graesmo dömer inofficiellt Ungdoms SM för rasdjur, klippta långhår, 

ostandardiserade, guide standard och uppfödargrupper 

 

OBS! Endast söndag! REX-SPECIAL 

Mrs Carol Payne, dömer inofficiell Rex-special i klassindelning på ålder och kön, detta 

avslutas med Bäst i rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM) istället för BIS. 

  

Anmälningsavgifter: Rasdjur   70 SEK 

Ostandardiserade, Guide Standard  60 SEK 

Uppfödargrupper och Klippta långhår  60 SEK 

Pet-Class och U-Pet-Class  60 SEK 

Ungdoms-SM Ras   55 SEK 

Rex-special söndag  55 SEK  

 

 

Anmälan är bindande och accepteras ej efter sista anmälningsdatum. Anmälan skall ske via webanmälan på 

SMFs hemsida annars på av SMF framtagen anmälningsblankett. 

 

Digital katalog att ha på din telefon eller surfplatta beställs och betalas med 20 SEK i samband med 

anmälan. Kataloger i pappersform kommer också att finnas att köpa på plats till 50 SEK. 
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SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG ÄR 1 juni 2016 

 

Betalning sker till SMF Svealands Plusgiro 12 10 22 – 8 

Anmälan skickas till:  Eva Björklund 

  Granrisvägen 44M 

  70235 ÖREBRO 

Eva.c.bjorklund@gmail.com   

Ange din mailadress på anmälningsblanketten! Medlem i annat lands marsvinsförening kan betala på plats i 

samband med incheckning. 

 

Seminarium kommer att hållas på söndagen med rubriken 

Bedömning utifrån domarens perspektiv – vad rör sig i domarens huvud!? 
Jens Lindgren håller i seminariet som delvis kommer att bygga på deltagarnas frågor men vi kommer också 

att behandla delar som: 

Vad har domaren att förhålla sig till? Standarden, referensramar, idealbilder och historia/utveckling 

Hur sätter domaren poäng? Hur fördelas poäng, delpoäng kontra slutpoäng m.m. 

Hur tar domare ut placeringar? Vad gäller när flera djur har samma slutpoäng osv. 

Hur dömer domare en final? Hur mäter jag olika individers bedömning mot varandra… 

Seminariet kommer att kosta 50 kr för alla över 15 år. Alla är naturligtvis välkomna och anmälan sker 

under helgen. 
 

Några SM-detaljer: 
 

Alla är välkomna att tävla fullt ut men endast svenskägda djur tävlar om SM-titlarna. 

 

Möjlighet att tävla i Uppfödarkampen med 3 egenuppfödda djur kommer att finnas. 

 

Lokalavdelningskamp med 5 lokalavdelningsägda djur kommer att finnas för både pet-class och ras-klass. 

 

Utställningsburar finns till alla anmälda djur. Medtag egna mellanväggar om du vill ha det! 

 

Är du SMF-medlem eller egenföretagare och vill vara med som försäljare på SM tag kontakt med någon av 

kommissarierna. 

 

Under lördagen kommer en rasparad att arrangeras med lite information och uppvisning av våra 

marsvinsraser. 

 
Bekräftelse med vägbeskrivning och praktiska detaljer kommer att skickas ut senast en vecka innan SM. 

 

Några SM-detaljer för utställaren: 

Boende finns att boka via Vilsta Sporthotell, besök dem på www.vilstasporthotell.se eller ring på 016-

513080. Du bokar boende i ditt eget namn. 

 

Mat och fika kommer att finnas att köpa i restaurangen strax intill utställningshallen.  

 

Naturligtvis kommer en SM-middag att ordnas, denna bokas och betalas i samband med anmälan till 

utställningen. Det kommer bjudas på grillbuffé med både fläskfilé, kycklingklubbor, grillade grönsaker, 

såser, smör, bröd och ost till ett pris av 200 SEK. Ingen medhavd dricka får förtäras i restaurangen men de 

har fullständiga rättigheter så dryck köps på plats. Naturligtvis kommer även lite underhållning att erbjudas, 

har du något att bidra med, anmäl det i förväg till kommissarierna. 

 

Kom för en hel helg marsvin i samband med SM! 
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