Svenska Marsvinsföreningen
Lokalavdelning Polar
inbjuder till

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2017
& SKINNY-SPECIAL
17-18 juni
Umeå, Umåkers Travbana
Rasdomare:
Peter Wardman
Daniel Banasiak
BIS döms gemensamt.

Petdomare:
Tiina Newby
Camilla Lundstedt
Ungdoms SM ras: Lena Tysk

Anmälningsavgifter :
Ras: 70 kr Klippt Långhår, guide, ost, uppfödargrupper: 70kr Ungdoms SM: 40kr
Ungdoms Pet & Petclass: 70 kr
Inbetalas på polars PG 116 56 66-7, (utländska utställare betalar på plats).
Sista anmälnings- och betalningsdag: 10 maj 2017
Inga sena anmälningar accepteras. Anmälan är bindande.
Anmäl gärna via webbanmälan på SMF Riks hemsida. Vid annat fall ska anmälan
ske på SMFs standardblankett. Texta tydligt vilken/vilka utställningar och klasser
marsvinet ska delta i. Ange gärna din mailadress på din anmälningsblankett.
Ytterligare information om utställningen samt vägbeskrivning kommer med
bekräftelsen ca 7dagar innan utställningen.
Anmälan skickas per post till: Johanna Groth, Backvägen 5, 95243 Töre
Eller via mail: johanna_groth@hotmail.com
Alla är välkomna att tävla fullt ut men endast svenskägda djur tävlar om SM-titlarna.
Möjlighet att tävla i uppfödarkampen med tre egenuppfödda rasdjur samt
lokalavdelningskamp med fem lokalavdelningsägda djur kommer att finnas för både
petclass och rasklass.
Incheck: Fredag kl 20-21, samt Lördag kl 07.30-09.00 och Söndag 08.30-09.00.
Alla marsvin som förs in i lokalen ska checkas in, SMFs gällande incheckningsregler
ska följas. Stoppade djur placeras på anvisad plats.

Övriga aktiviteter
Marsvinsrace, gurkätartävling samt maskerad (tema Superhjältar) 20kr per marsvin,
anmäls och betalas på plats.
Försäljning
Frukost, lunch och fika finns att köpa på utställningen. Även utställningskatalog i
pappersform finns att köpa, då kostar katalogen 50kr. Betalning sker med kontanter
eller Swish. Digital utställningskatalog beställs och betalas, 20kr, i samband med
anmälan.
Djurutrymmen
Utställningsburar kommer att finnas till alla anmälda djur och fördelas utifrån
ägaren.Vissa burar har endast galler som mellanvägg, medtag ex kartong vid behov.
Alla utställningsdjur ska sitta i respektive utställningsbur.
Har ni med er djur för leverans eller djur till salu, är det ert ansvar att se till så att
djuren har tillräckligt utrymme i transporterna samt foder och vatten. Dessa marsvin
placeras på anvisad plats.
SM-middag Paradisgårdens höloge
Enligt tradition hålls SM-middag under lördagskvällen, (gångavstånd från
utställningslokalen). Till middag serveras en grillbuffé samt att det kommer att finnas
vegetariskt alternativ. Önskar du det vegetariska alternativet eller har andra speciella
önskemål, skriver du det i anmälan.
Grillbuffé 250kr för vuxen och 100kr för barn under 15år. Vid speciella önskemål
meddela detta i samband med anmälan. Bordsvatten eller saft ingår, medtag annan
ev dryck själva. Anmälan till middagen görs i webbanmälan.
Boende
Möjlighet till boende i utställningslokalen finns, 300kr (madrass ingår, ta med sovsäck
eller liknande). I övrigt så hänvisar vi till hotell Scandic Syd (5.2km) , Scandic Plaza
(5.7km) eller Best Western Hotel Botnia (7km). Anmälan för boende i lokalen görs i
webbanmälan.
Inofficiell skinny-special
Domare: Daniel Banasiak. Juniorerna (2-5månader) delas upp i en hon- och en
hanklass där vinnarna i vardera klass tävlar om Bäst i rasen (BIR) junior samt Bäst i
motsatt kön (BIM) junior. Seniorerna (över 5månader) delas upp i en hon- och en
hanklass där vinnarna i vardera klass tävlar om Bäst i rasen (BIR) samt Bäst i
motsatt kön (BIM). Sedan tävlar junior BIR mot senior BIR om Bästa Skinny. Det
finns en separat webbanmälan för denna utställning, anmälningsavgift 40kr.
Varmt välkomna!
För mer information kontakta kommissarierna:
Amanda Eskelind, allamandasmarsvin@gmail.com
Tel. 070-5503023
Anna Neykova, annaneykova@yahoo.com Tel. 073-0707667

