SMF NORRORT OCH SMF SVEALAND
HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL
ÅRETS UTSTÄLLNING

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2019
7-8 SEPTEMBER
Vilstahallen, Eskilstuna
Kommissarier: Jens Lindgren
Ella Holmqvist
Emma Sörensson
Marita Venderlöf
Fredrik Griberg
Mia Grundberg

+46-705-486812
+46-706-481382
+46-734-431143
+46-762-829323
+46-703-172105
+46-706-989105

malaxis@hotmail.com
bettie_80@hotmail.com
emma.sorensson@hotmail.com
Vender812@gmail.com
fredrik.griberg@hotmail.com
mia.grundberg@gmail.com

Domare:

Peter Wright AUS,

dömer Self rödgrupp, Crested alla, Rex, Alpaca,
Texel, Merino, Lunkarya

Ken Peddersen AUS,

dömer Self svartgrupp, Nonself tickat, Nonself
tecknat, Nonself maskat, Teddy, Peruan, Sheltie,
Coronet

Irina Biletskaya RUS,

dömer Skinny, Abessinier, CH-teddy, Guide
Standard, Ostandardiserade, Uppfödargrupper

BIS-finaler döms gemensamt av Peter, Ken och Irina.
Steffen Skovbo DNK

dömer U-NM-pet samt U-NM Ras samt NM-pet för
vuxna, dömer tillsammans med Haydonn Wines
samtliga tre finaler.

Haydonn Wines GBR

dömer U-NM-pet samt U-NM Ras samt NM-pet för
vuxna, dömer tillsammans med Steffen Skovbo
samtliga tre finaler.

Alla deltagande djur måste vara närvarande båda dagarna. Definitiv domarfördelning kommer
med bekräftelsen. Ungdoms Nordiska rasdjur är öppet för alla medlemmar under 20 år.
Ungdoms-Pet-Class är öppet för alla medlemmar under 16 år.
Anmälningsavgifter:

Rasdjur
Ostandardiserade, Guide Standard
Uppfödargrupper och Klippta långhår
Pet-Class samt U-Pet-Class
Ungdoms-NM rasklass

80 SEK
80 SEK
80 SEK
80 SEK
80 SEK

Anmälan är bindande och accepteras ej efter sista anmälningsdatum.
SISTA ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSDAG ÄR 7 augusti 2019
Betalning sker till Mia Bring, Maria@artisttorget.se, +46-70-4963053
Plusgiro 4868171-2
IBAN: SE49 9500 0099 6026 4868 1712
BIC-kod: NDEASESS
Märk din betalning tydligt med ”NM”!
Anmälan görs i första hand via SMFs hemsida under Utställningar/Webanmälan. Där kan
även utländska utställare anmäla då det inte kräver någon inloggning.
http://www.svenskamarsvinsforeningen.se/utstallningar-2/
Anmälan kan även skickas per post eller via e-mail till:
Emma Sörensson
Hägergatan 25, 692 36 KUMLA
emma.sorensson@hotmail.com
Ange din mailadress på anmälningsblanketten! Medlem i annat lands marsvinsförening kan
betala på plats i samband med incheckning. Middagsanmälan görs till Emma Sörensson i
samband med anmälan dock senast 4 augusti.

Några NM-detaljer:
Alla är välkomna att tävla fullt ut men endast djur ägda av medlemmar som bor i ett av de
nordiska länderna samt är medlem i DMK, DMF, SMF, NMK, NMF eller SMY tävlar om de
Nordiska vinnar-titlarna.
Landskamp mellan de Nordiska länderna kommer att arrangeras. De tio (10) bästa resultaten
kommer att räknas samman och utgöra landets resultat.
Utställningsburar finns till alla anmälda djur. Medtag egna mellanväggar!
Är du medlem i en av de nordiska marsvinsföreningarna eller egenföretagare och vill vara
med som försäljare på NM tag kontakt med någon av kommissarierna.
Marsvinskonst tillverkad av medlemmar kan ställas ut och kommer att bedömas. Meddela om
du vill visa marsvinskonst i samband med anmälan. Maskeradklass för marsvin anordnas till
en kostnad av 30 SEK. Tema: Nordiska länder!

Bekräftelse med vägbeskrivning och praktiska detaljer kommer att skickas
ut senast en vecka före utställningen.

Några NM-detaljer för utställaren:
Boende finns att boka via Vilsta Sporthotell, besök dem på www.vilstasporthotell.se eller ring
på +46-16-513080. Meddela vid bokning att du är NM-deltagare.
Naturligtvis kommer en NM-middag att ordnas, denna bokas och betalas i samband med
anmälan till Emma Sörensson. När du webanmäler så skriver du middag önskas i
meddelanderutan och anger antal vuxna/barn. Det kommer bjudas på grillbuffé med både
fläskfilé, lax samt grönsaker till ett pris av 295 SEK/vuxen och 120 SEK/ barn 7-12 år och 80
SEK/barn 3-6 år. Veganska och vegetariska alternativ finns men måste meddelas i samband
med anmälan, lika så meddelas övrig specialkost vid anmälan. Ingen medhavd dricka får intas
i restaurangen men de har fullständiga rättigheter så dryck köps på plats. I priset för
grillbuffén ingår även kaffe/the och dessert. Naturligtvis kommer även underhållning att
erbjudas, har du något att bidra med anmäl det i förväg till kommissarierna. Varje land måste
stå för ett underhållningsnummer!
Vi önskar er hjärtligt välkomna till 2019 års upplaga av NM i natursköna Vilsta utanför
Eskilstuna. Vilsta bjuder på många möjligheter så som fin natur, badplats, promenadvägar,
minigolf samt närheten till Eskilstuna centrum (ca 3 km).
Vi bjuder er på ett NM som vi hoppas att ni sent ska glömma!

