
Sydsveriges Smådjursvänner bjuder in till 

Höstutställning 

 
Standardbedömning: Råttor, Möss, Råttor, Guldhamstrar, 

Dvärghamstrar & Gerbiler  

Keldjursbedömning: Marvin, Kaniner & exoter 

Agility för samtliga djurslag utom Marvin, Kaniner & exoter 

 

DRIVE IN samtliga djurslag: Tävling utan 

konkurrensbedömning, utan final, men med priser) för icke 

medlemmar och medlemmar som anmäler djur på plats 

(50kr/djur).  

 

Lördagen den 23 november 

 
Plats: Landskrona Folkets Hus,  Säbygatan 16 Landskrona 

Tid: Incheckning av djur: kl. 08.30-09.15. Funktionärer samlas kl. 08.00 

Bedömningen startar kl. 9.30, räkna med att prisutdelning startar först kl. 16.30! 

 

Sista anmälningsdag till standard-, keldjurs- & agilityklass: 11/11. Anmälningar efter 

detta datum är ogiltiga. Anmälan göras antingen genom att skicka in blanketter eller 

genom att maila samma information till:  

Désirée Lennklo, lennklo@hotmail.com  

Désirée Lennklo, Ullstorps Gård 402, 243 93 Höör 

 
Utställningsklasser  
Djuret måste ha fyllt 3 månader för att få deltaga i föranmälda tävlingar (Drive in 

har en lägre åldersgräns på 2 månader).  

Standardklass: 50 kr/st för de första två djuren av samma sort, 40 kr/st för 

ytterligare djur av samma sort med samma ägare.  

Agilityklass: 50 kr/st för de första två djuren av samma sort, 40 kr/st för ytterligare 

djur av samma sort med samma ägare. 

Veteranklass  Minimiålder för veteraner: Guld-  dvärghamster, mus, råtta som är 

1år och 10mån eller äldre, gerbil som är 2år eller äldre. För deltagande i endast 

veteranklassen 40 kr per ägare och djur. För deltagande i både veteran- & 

standardklass, totalt 50 kr/djur och ägare.  

 

Sätt in avgiften på SSVs Pg 485 43 41-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR 

Råtta, Dvärghamster, Guldhamster, Gerbil, Mus 

Kopiera blanketten vid behov! 

Namn: __________________________________________________________ Tele.nr:__________ 

Adress: __________________________________________________ Ort:____________________  

Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________________ 

Medlemsnr __________________________   

Jag ställer upp som funktionär:  ja  nej   

 

Djurets namn: _________________________________________________   

Kön: Hane  Hona 

Ange vilken av följande grupper ditt djur tillhör: 
 A - Djur av egen uppfödning   B - inköpt djur  C - Importerat djur 

Födelsedatum (eller ungefärlig ålder):__________________________________________________ 

 
Ange vilken sorts djur din anmälan gäller: 
 

 DVÄRGHAMSTER:  Campbells  Vintervit  Kinesisk  Roborovski 

Färg/teckn.: ______________________________________________________  

 GULDHAMSTER: 

Hårlag: _________________________________________ ____     Färg/teckn.: 

_____________________________________________ 

 GERBIL:  

 Hårlag: _________________________________________   Färg/teckn.: 

_____________________________________________ 

  RÅTTA:  toppörad   dumbo   slät    rex   fuzz 

 Färg/teckn: 

__________________________________________________________________________________

_______________ 

 MUS:  svensktypad,  engelsktypad,  Korsad 

Hårlag:  _______________________________  Färg/teckn:  _____________________________ _ 

Kryssa för alla de klasser ditt djur ska deltaga i: (En avgift för varje klass!) 

 
  Standardklass (finns för råtta, hamster, gerbil och mus) 
  Veteranklass (finns för råtta, hamster, gerbil och mus) 
  Agilityklassen (finns för råtta, hamster, gerbil och mus) 
   
Minimiålder för veteraner: Råtta, dvärghamster, guldhamster som är 1 år och 10 månader 
eller äldre, gerbil som är 2 år eller äldre. 

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL KELDJURSKLASS  
 Marsvin, Kanin, Exot* 

 

Kopiera blanketten vid behov! 

Namn: ________________________________________________ Tele.nr:___________ 

Adress: _________________________________________ Ort: ____________________ 

Email (där vi kan nå dig!):_______________________________________________ 

Medlemsnr ______________________   

Jag ställer upp som funktionär:  ja  nej     

 

 

Djurets namn:____________________________________________________________ 
 

Ange vilken av följande grupper djuret tillhör: 
 A - Djur av egen uppfödning   B - inköpt djur  C - Importerat djur  

 

Djurets kön:   Hane   Hona  
 

Födelsedatum (eller ungefärlig ålder): ________________________________________ 

 
 

Marsvin 
 

Ras: ______________________________ 

Färg/teckn.: _______________________________ 
 

 
Kanin  

 
Ras: ________________________________________ 

Färg/teckn.: _______________________________ 

 
Exot 

 
Art:    Färg/teckn.:  

 

 

  * Följande exoter  kan ställas ut i keldjursklass på SSV-utställning: Degu, duprasi 
,taggmöss, natalpälsråtta samt exotiska gerbilvarianter. Djuren måste visas fram i 
lämplig bur och kunna hanteras. Djuren måste vara svenskfödda eller ha varit i 
Sverige i minst 6 månader. Andra exotiska gnagare kan anmälas, om djuret i fråga 
är handtamt och styrelsen gett bifall.  Ansökan till styrelsen ska i sådan t fall göras 
senast 3 veckor före utställningen sista anmälningsdag. 
 

 


