
SMF Svealand hälsar alla hjärtligt välkomna till officiell utställning 

Julutställning  

lördag 10 december 2016 

Jädersgården, Eskilstuna 
 

Jädersgården ligger strax nordväst om Eskilstuna på landsbygden.  

Här har vi under flera år avhållit julutställning i Svealands regi. 

BIS sr – Lena Tysk 

dömer samtliga seniorer samt uppfödargrupper 

BIS jr – Bettan Gileborn Sundberg 

dömer samtliga juniorer samt klippta långhår, ostandardiserade  

och guide-standard  

Hjälpdomare vid behov – Minna Thomé 

dömer vid behov följande raser utan prioriteringsordning; rex, abessinier, CH-

teddy, skinny, sheltie, coronet, peruan, texel, merino och alpaca samt guide 

standard och ostandardiserade 

BIS Pet & BIS Pet Ungdom  Mia Bring 

dömer samtliga pettar samt Ungdoms-pettar 

Hjälpdomare vid behov – Ida Högberg 

dömer vid behov utan prioriteringsordning; pet-class honor i vuxenklassen 

Anmälningsavgifter: Rasdjur   55 :- 

Ostandardiserade, Guidestandard 55 :- 

Klippta långhår, Uppfödargrupper 55 :- 

Pet-Class Ungdom  45 :- 

Pet-Class Vuxen  55 :- 

Anmälningsavgiften sätts in på SMF Svealands Plusgiro 12 10 22-8 

Definitiv domarfördelning får i bekräftelsen en vecka innan utställningen. Utställningen är burlös! 

Kom ihåg att anmälan är bindande och accepteras inte efter sista anmälningsdag! 

           Sista anmälning och betalningsdag: 25 november 
 

 

Anmäl gärna via webanmälan på SMFs hemsida www.svenskamarsvinsforeningen.se Annars skall 

SMFs standardblankett användas som också finns på SMFs hemsida att hämta. 

Anmälan på standardblankett skickas till : Carin Österlund,  Dackegatan 12B, 59532 MJÖLBY 

Eller via mail till carin.osterlund93@gmail.com  

http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/
mailto:carin.osterlund93@gmail.com


 

 

 

 

Huvudsponsor Lupus 

 
www.lupus.se  

 

 

 
 
 

Försäljning 
Svealands försäljning finns på plats med bland annat roliga marsvinssaker. 

Möjlighet till Swish-betalning finns! 
Cafeteria finns med jultallrik till lunch samt julinspirerat fikabröd.  

Meddela gärna kommissarien om ni är vegetarian eller har annat önskemål om specialkost. 
 

Aktiviteter 
Vi kommer att ordna julklappsbyte och för den som vill delta i detta  

medtar du en julklapp till ett värde av ca 50 kr. 
 

Maskeradklass kommer också att anordnas med tema ”Högtider i december”  
dvs. advent, lucia, jul och nyår! 

 
 
Kommissarier:  Jens Lindgren    070-5486812 malaxis@hotmail.com 
   Lotta Ling      073-6665857 lotta@aquinnahz.se    
 

Varmt välkomna till ett tidigt julfirande 

och utställning med SMF Svealand! 
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