SMF Norrort hälsar alla hjärtligt välkomna
till sista officiella utställningen någonsin i

Datum:

4:e nov
5:e nov
2017

Självklart blir det fler
utställningar men
Folkets hus kommer
att rivas så det blir
sista gången på just
denna plats….

Plan 3
Tema:
Lördag 4:e november:

Officiell petutställning
BIS Pet Class: Gina Hill Ingemansson  OBS! Ändring av domare
BIS Pet Class Ungdom : Stina Thörn, dömer vid behov även klasser i petclass
Inofficiell petgruppsutställning. (minst 2 djur)
Döms av Marita Venderlöf och Gisela Jansson utifrån dessa kriterier:
Djuren ska ha samma ägare.
Ägaren ska kunna motivera varför dessa djur har valts, de behöver inte se lika ut
men en kort och välmotiverad beskrivning/slogan krävs. (max 15 ord)
Djurens allmänna kondition och presentation samt gruppens harmoni.
Anmälan sker på webben
men betalning till petgrupp sker på plats (lördag)
20 kr

Maskeradtävling.
Två klasser: Ungdom samt vuxen.
Döms av Catharina Hoppe.
Du som tävlar i ungdomsklass får delta upp t o m året du fyller 15 år.
Tema Black & White.
Tänk på att inte göra det obekvämt för marsvinet.
Marsvinet måste kunna röra sig!
Anmälan och betalning till maskeraden sker på plats (lördag)
20 kr
Gurkätartävling
Anmälan och betalning på plats.

Under lördagen kommer domarkommittén ha sitt årsmöte och årliga utbildning.

Söndagen 5:e november
Officiell rasdjursutställning
Domare:
Darren Fieldhouse: BIS + ostandardiserade, guidestandard och
uppfödargrupper
Lena Tysk: BIS-jr
Johanna Groth: Hjälpdomare
Maria Wigenborg: Hjälpdomare
Bettan Gileborn Sundberg: Hjälpdomare vid behov
Domarna kommer att bedöma inofficiellt 10p på färg/teckning på långhår,
strävhår samt på guide, ost och uppfödargrupper som är långhår eller strävhår.

Inofficiell Utställning enligt EE-standarden för rasdjur
Domare:
Jens Lindgren: BIS samt Långhårsgruppen (OBS klippta och oklippta)
Carina Stjernman: Avvikande hårstrukturgruppen (crested, aby, teddy, rex, CH
teddy)
Minna Thomé: Släthårsgruppen (self och non-self)
Vid många anmälda djur kommer fler domare att sättas in
Poängskalor och Bedömning:
Alla raser har samma bedömning skalor som består av 7 punkter varav 3 rasspecifika där 3x 15 p fördelas av de
100p. Ett excellent djur får 97-98 p medan ett Ok djur får 89 p och uppåt. Huvuddomaren (Bisdomaren) har
ansvar för att kvalitetssäkra både de höga poängen och diskningarna. En domare får alltså inte diska eller ge 97 p
eller mer utan att huvuddomaren godkänner det. I både grupp och i finalerna rangordnas efter poäng, vid
lika poäng sker särbedömning.
Godkända raser:
Förutom våra vanligs raser o färger tillkommer bland annat california, dapple samt två o trefärgade där
endast färg fördelning bedöms dvs inte rutor o linjer. Tyvärr finns inte skinny med ännu.
Färgbedömning på alla raser.
Indelning:
Huvudgrupper är släthår, avvikande hårsstruktur (crested, rex, teddy, CH teddy och aby) och långhår (både
klippta och oklippta) och de har först sina egna huvudfinaler och de djur som placeras i dessa finaler går vidare
till BIS finalen.
Under huvudgrupperna indelas djuren i grupperingar. För varje 12 djur i en gruppering delas en titel ut och den
går till huvudgruppfinal. Tex 12 self black utgör en final plats och skulle de vara 24 får de 2. Om de är 6 stycken
slåss de ihop med andra selfar för att bilda en grupp. Samtidigt kan 12 Magpie eller 12 Golden/ vita Shelties
bilda en egen grupp men om det inte finns 12 så bildar de grupper med andra nonself eller långhårsraser. Vi
kommer att skicka ut grupperingarna med bekräftelsen. Alla utställda marsvin hamnar i en gruppering men raser
eller färger/teckningar med 12 eller fler får en egen grupp. Ingen åldersindelning eller könsindelning.
Utmärkelser som vi kommer att dela ut:
Bästa gruppvinnare per 12 djur, 2a gruppvinnare om det finns minst 24 djur osv. Normalfallet är detta
europachampiontitlar men eftersom det i nuläget det endast finns en officiell EE utställning per år (Österrike i
december 2017) kommer vi ge special pris ”Kallhälls champion” för motsvarande prestation.
Best in Group (BIG) 1-10 inom varje huvudgrupp
Best in Show (BIS) 1-10 för hela utställningen
EE standarden finns att ladda ner på SMF och EEs hemsida!

Inofficiell Skinny special
Domare:
Bettan Gileborn Sundberg
Domaren kommer bedöma inofficiellt 10 p på färg/teckning.
Utmärkelser att tävla om:
BIS 1-5, Bästa hona/hane, Bästa jr/5-8 mån, över 8 mån/Sch/Msch samt specialpris för bästa hud/smutt/V/ kropp
och behåring

Anmälningsavgifter:
Officiella utställningen
Rasdjur
(söndag)
Guide, Ost, Klippt långhår
(söndag)
Uppfödargrupper (namnge djuren i gruppen) (söndag)
Petklass
(lördag)
UngdomsPetklass (ägare/utställare max 15 år) (lördag)

55 kr
55 kr
45 kr
45 kr
45 kr

Inofficiell enligt EE standarden
Skinny special

25 kr
25 kr

(söndag)
(söndag)

Anmälningsavgiften sätts in på SMF Norrorts PG 486 81 71 - 2
Anmälan är bindande.
Sista anmälnings- och betalningsdag: 23 oktober.
Vänligen betala i tid så slipper du påminnelseavgiften (50kr)
Anmälan görs på webben eller skickas till:
Elionor Jåssis
Mysingsvägen 6,
186 96 Vallentuna.
070-282 55 35
elionor.jassis@gmail.com
Anmälningsblankett hämtas på SMFs hemsida. Ange gärna din mailadress vid
anmälan.
Utställningen är burlös.
Cafeteria
Fika, kaffe och dryck säljs.
För lunch hänvisas till restauranger och affärer i Kallhäll C.
Vägbeskrivning:
Norrifrån: Kör E18 söder mot Stockholm. Sväng av mot Kallhäll.

Söderifrån: Kör E18 mot Oslo. Sväng av mot Kallhäll.
Följ Kallhällsleden till Pendeltågstationen på vänster sida. Sväng in höger och
parkera. Folkets Hus ligger snett emot Konsum. Hiss finns.
Adress
Gjutarplan 2. Järfälla.
Varmt välkomna till en trevlig dag med likasinnade.
Hundar undanbedes i lokalen.
Mer info kommer i PM ca en vecka innan.
Kommissarie/Kontakt:
Anette Mayer: anette451@gmail.com 070-7707579
Lena Tysk: lena.tysk@telia.com
Maria Bring: maria@artisttorget.se 070-4963053

