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Om föreningen och hur man blir medlem 

 

 

  



 

Om Föreningen 

Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion är en förening för dig som har 

guldhamster, dvärghamster eller gerbil och vill träffa likasinnade genom utställningar 

och event eller för att ta del av vår medlemstidning.   

Föreningen grundades 1982 och värnar om de olika hamster- och gerbilarterna samt 

vill sprida kunskap om deras skötsel, utfodring och uppfödning. Oavsett om du har 

hamster eller gerbil för sällskap eller uppfödning så är du välkommen som medlem.  

Utställningar 

SHF arrangerar flera utställningar per år. På utställningarna bedöms hamstrar och 

gerbiler dels i standardklass, där utseendet bedöms enligt en fastställd standard, och 

dels i petklass, där djuret ska vara så välskött och tamt som möjligt. På 

utställningarna har vi oftast försäljning av fika och lättare mat samt någon föreläsning, 

lotteri, tipspromenad, agility, mångkamp för gerbiler eller andra småtävlingar. Oavsett 

varifrån du har köpt ditt djur så kan du ställa ut i båda klasserna, för standardklass 

krävs dock att djuret är registrerat vilket går att göra som medlem oavsett om känd 

stamtavla finns eller inte.  

Är du intresserad av utställningar och vill kunna ställa ut din hamster eller gerbil 

behöver du ett medlemskap i SHF. Det går bra att prova-på att ställa ut en gång utan 

att vara medlem (dock ej SM-utställningen). 

Hemsida 

På www.hamsterforeningen.se finns information om föreningen, fakta, råd, 

uppfödarlistor, kalender, kontaktlista, med mera. 

Facebook 

Svenska Hamsterföreningen med Gerbilsektion (sida) 

Här utannonseras föreningens event, resultat, med mera. 

Svenska Hamsterföreningen med Gerbilsektion (grupp) 

Här kan du prata med likasinnade och även rådfråga samt få hjälp från våra kunniga 

medlemmar och uppfödare 

Instagram 

svenskahamsterforeningen 

Här läggs det upp foton och det är även möjligt följa uppdateringar från event. 

Bli Medlem 

Som medlem i föreningen får man inte bara chans att ställa ut sina djur på 

utställningar, utan även möjlighet att registrera sin hamster/gerbil och därmed få 

registreringsbevis för sina djur. Man får dessutom tillgång till stamboken för en liten 

http://www.hamsterforeningen.se/


 

kostnad per år; stamboken är en onlinefunktion där man kan söka på alla djur som 

blivit registrerade i föreningen. Den är toppen för dig som kanske vill ta en kull eller 

flera och vill ha möjlighet att kunna kolla vilka färger som ligger bakom dina djur, 

eventuella sjukdomar, och så vidare. Som medlem får du även medlemstidningen 

Gnagbladet som kommer ut 4 gånger/år. Framförallt är föreningen en gemenskap för 

oss som vill träffa likasinnade och sprida kunskap och glädje i det delade intresset av 

hamstrar och gerbiler. 

Medlemsavgift 

För dig som har köpt djur av en registrerad uppfödare har du ett förmånligare pris, 

100 kr första kalenderåret (oavsett när på året du blir medlem). Ange 

uppfödarkoden (finns på första sidan) i meddelanderutan när du ansöker om 

medlemskap! 

Ny medlem första året  100 kr/år* 

Fullt betalande medlem  200 kr/år 

Familjemedlem    50 kr/år** 

Halvår, efter 1/7   100 kr 

Utlandsmedlemskap  210 kr/år 

 

* Som köpt djur av SHF registrerad uppfödare. 

** Om du har en familjemedlem som betalat full avgift kan du bli stödjande medlem, detta kostar 50 

kr/år. 

Hur blir man medlem? 

Du är välkommen som medlem vilken ålder du än har, vi har inga åldersgränser. För 

att bli medlem i SHF: 

1. Fyll i formuläret på vår hemsida under Medlemskap – Bli medlem 

2. Betala in medlemsavgiften till: 

PG 777001-9 eller 

Swish 123 047 322 3 

Betalningsmottagare Svenska Hamsterföreningen.  

I meddelanderaden på betalningen skriver du namn och att det gäller medlemskap. 

Om du har varit medlem tidigare så räcker det att du skriver namn och 

medlemsnummer. Medlemskapet gäller kalenderår, alltså 1/1–31/12. 

 

Varmt välkomna till föreningen! 
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