
 

Smf sydväst inbjuder till Svenska Mästerskapen den    

29-30 juni på Bollerups Naturbruksgymnasium, Tomelilla.  
 

  

Kommissarie: Anja Hamrin 0703-626193, mail: duetten@hotmail.com 

 Cissi Löfkvist 0702-180534, mail: tigerprinsen@hotmail.com  

  

  

BIS: Daniel Banasiak 

BIS junior: Eva Bednarova 

Hjälpdomare:  Travis Finkle  och Andrea Kroftova 

BIS Pet: Helle Nahmensen 

BIS Pet Ungdom & hjälpdomare på pet: Andrea Kroftova 
  

 

Inofficeiell Ungdoms SM för rasdjur, guide, ostand, klippta och grupper. 

Åldersgräns för utställaren är 18 år. 

Domare: Andrea Kroftova 

 

Anmälningsavgifter: 

Rasdjur    60 kr 

Guide standard, Ostandardiserad, Klippt långhår 60 kr 

Grupper    60 kr 

Pet class    60 kr 

Ungdoms Pet class (ägaren/visaren max 15 år) 60 kr 

Ungdoms SM (ägaren/utställaren max 18 år) 60 kr 

Digital katalog    30 kr 

(utskriven katalog kostar 50 kr) 

Avgiften sätts in på Smf sydvästs pg. 481 54 12-4. Anmälan är bindande. 

 

Sista anmälnings- och betalningsdag: 3 juni 

Anmälan:  

Alla anmälningar skall göras via Webbanmälan som även fungerar för icke medlemmar.  

     
  

mailto:duetten@hotmail.com


Boende: 

Elevboendena på skolan hyrs ut som vandrarhem.  

Rummen bokas och betalas via följande sida: https://simplesignup.se/event/151519 

Det finns även plats att ställa upp husvagn och husbil (bokas via Cissi). 

 

Frukost: 

Frukost kostar 70 kr/dag. Den bokas och betalas via ovan länk. 

 

Lunch och fika: 

Lunch och fika kommer att finnas i utställningslokalen och köpes på plats. 

 
 

SM-middag:   

Middagen kostar 250 kr/person (barn under 12 år kostar 150 kr).  

Den bokas och betalas via länken ovan. 
 

  

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! 

Ca 1 vecka innan utställningen kommer det en bekräftelse med vägbeskrivning och all info om 

utställningen.  

 

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

någon av kommissarierna. 

 

 

http://simplesignup.se/event/151519-sm-2019

