
SMF Svealand hälsar alla hjärtligt välkomna  
till officiell dubbel utställning 

helgen 29-30 juli 2017 
Hardemo bygdegård, Brändåsen 

 
Brändåsen ligger längs E20 söder om Örebro med ca 3 mils avstånd. Hardemo bygdegård används 

mycket till PRO dans men hyrs också ut för bland annat bröllopsfester eller fester i största 
allmänhet. 

Domare lördag: 
 
BIS J    Bettan Gileborn-Sundberg 
BIS    Minna Thomé 
Hjälpdomare   Maria Wigenborg  
Guide, Ost, Klippta & Grupper Minna Thomé 
 
BIS PET & BIS U-PET  Maria Bring 
Hjälpdomare vid behov  Gisela Jansson 
 

Domare söndag: 
 
BIS J   Lena Tysk 
BIS   Bettan Gileborn-Sundberg 
Hjälpdomare vid behov  Minna Thomé 
Guide, Ost, Klippta & Grupper Bettan Gileborn-Sundberg 
 
BIS PET & BIS U-PET  Gisela Jansson 
Hjälpdomare vid behov  Maria Bring  

 

Definitiv domarfördelning samt mer info skickas via mail senast en vecka innan utställning. 

Denna utställning är burlös! 
 
Anmälningsavgifter: Ras   60: - 
  Ostandardiserade, Guidestandard 60: - 
  Klippta Långhår, Uppfödargrupper 60: - 
  Pet   60: - 
  Ungdoms Pet   50: - 

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

 
OBS! Vill du ställa ut båda dagarna, är det dubbel anmälningsavgift. OBS! 

 

Sista anmälning och betalningsdag: 12 juli 
 

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

Digital katalog 
Ange i din anmälan om du vill ha en digital katalog till din telefon eller surfplatta. Kostnaden för den 

digitala katalogen är 20: - och sätts in i samband med anmälningsavgiften. 
Digital katalog  20: - 
Katalog på plats 50: - 



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 
emma.sorensson@hotmail.com eller via post till: 

Emma Sörensson 
Hägergatan 25 
692 36 Kumla 

Försäljning 
Svealands försäljning finns på plats med roliga och nödvändiga 

marsvins prylar. 
Kafeteria finns med bakverk, kaffe, te, dricka, godis mm. Frukostbuffé samt lunch finns att köpa båda 

dagarna. 
 

Boende 
Alldeles intill lokalen har vi, precis som tidigare år tillgång till gräsområdet där tält, husvagnar och 

husbilar kan ställas utan kostnad. Vi hoppas att så många som möjligt vill stanna kvar! 
 

Favorit i repris! 
Senare på lördagen kommer man kunna köpa en enklare grilltallrik för de som vill ha något i magen. 
Efter att maten har lagt sig så har vi ordnat med en del aktiviteter och lekar som vi hoppas att många 

utav er vill vara med på, stora som små! 
 
 

 
Incheckningstider: Fredag: 19:00 – 20:00 (meddela innan om du vill checka in på fredagen) 

  Lördag: 08:30 – 09:30 
  Söndag: 09:00 – 09:30 

 
 
Vägbeskrivning 
Från E20 Örebro, sväng av E20 avfart 106 mot Arskersund, Jönköping, Hallsberg V (McDonalds 
Brändåsen). Sväng driekt höger, kör ca750 m och Hardemo Bygdegård ligger på höger sida, röd 
byggnad. 
Från E20 Laxå, sväng av E20 avfart 106 mot Askersund, Jönköping, Hallsberg V (McDonalds 
Brändåsen). Sväng vänster och vänster igen direkt efter bron, kör ca 750 m och Hardemo Bygdegård 
ligger på höger sida, röd byggnad. 
Från Jönköping, Askersund, följ riksväg 50 kär förbi Västra Å/Åsbro, kör vidare på riksväg 50 och 
passera Statoil Brändåsen (McDonalds). Fortsätt över bron (E20 går under) sväng sedan vänster 
direkt efter bron, kör ca 750 m och Hardemo Bygdegård ligger på höger sida, röd byggnad. 
 
Koordinater 
WGS 84 (lat, lon): N 59° 4.565’, E 15° 0.466’ 
WGS 84 decimal (lat, lon): 59.07609, 15.00777 
RT90: 6550788, 1454271 
SWEREF99 TM: 6548525, 500445 

 
Kontaktinformation 
Emma Sörensson, 0734431143 emma.sorensson@hotmail.com 

Varmt Välkomna! 
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