
Svenska Hamsterföreningen

40års Jubileum

Svenska Hamsterföreningen fyller 40 år nu 2022!

Det vill vi såklart fira tillsammans med er!

Vi bjuder in till ett event och Jubileumsutställning med

internationella domare och roliga aktiviteter för alla åldrar!

Varmt välkomna!

Datum: Lördagen den 30 juli 2022

Plats: Blå Wingens Bygdegård,

Vackerberga 35 Knivsta

Incheck: kl. 8.00-9.30, kom i tid!

Bedömning: Startar kl. 10.00

Barnklass: ca kl. 13.00

Sista anmälningsdag: Fredag 15 juli.

Anmälningsavgift: Betalas senast 25 juli

Lunch

Vi serverar grillad hamburgare och korv!

Föranmäl om ni önskar köpa lunch under

dagen och om ni är i behov av ev.

specialkost! Föranmälan sker till

styrelsenshf@hamsterforeningen.se.

Fika

Cafét är öppet och serverar gott fika hela

dagen! Vi bjuder även på födelsedagstårta

till alla utställare!

Aktiviteter

Under tiden för bedömningar kan ni hitta

på massor av roliga aktiviteter!

- Delta i Lotteriet

- Gå Tipspromenad

- Fiska Fiskedamm

- Testa på Smådjurs-Agility

- Satsa på din favorit i Gerbilracet

- Måla ett eget Krukhus

- Fynda på vår Loppis

Titelrosetter

Efter avslutade bedömningar

kommer vår rosettförsäljning att

öppna! Passa på att samla ihop

till dina internationella titlar!

mailto:styrelsenshf@hamsterforeningen.se


Agria

Vår huvudsponsor, Agria, kommer att vara på plats!

EverkinCritters

Foder och annat smått och gott kommer att presenteras av fantastiska

EverkinCritters som finns på plats med eget försäljningsbord!

Loppis

Föranmäl om du vill delta i loppisen! Du kan delta med antingen din egen

bagagelucka eller medtaget bord. Föranmälan sker till

styrelsenshf@hamsterforeningen.se. OBS! Separat parkering för de bilar som deltar i

loppisen.

Parkering

Det finns gott om parkering i anslutning till lokalen; följ anvisade skyltar och

respektera platser avsedda för loppisdeltagare och ”hund i bil”.

Förskottsbetalning

Observera att anmälningsavgifterna skall förskottsbetalas på PG eller Swish senast

Måndag 25 juli. Detta för att det förväntas mycket anmälda djur och för att incheck

och inblås skall gå så smidigt som möjligt på morgonen. Besök gärna

www.hamsterforeningen.se/inför-utställning för mer information.

Endast anmälda djur i lokalen

Endast djur som är anmälda till utställning eller barnklass (eller djur som delar bur

med någon av dem) får tas med in i lokalen. Detta för att vi har begränsad kapacitet

vid inblås på morgonen.

Förhållningsregler på Utställning

Under utställning och pågående domarbedömning behöver domare och sekreterare

arbeta ostört. Till domarnas förfogande finns specifika handlers som hjälper dem att

bära fram djuren till domarborden. Endast funktionärer på området kring

domarborden. Vänligen respektera detta. För utställningsregler, så som åldersgränser

och storlekar på Pet-boxar; Besök www.hamsterforeningen.se/utställningsregler

Middag

Vi kommer att grilla tillsammans med våra domare, styrelse och funktionärer på

kvällen! Föranmäl om ni vill delta till styrelsenshf@hamsterforeningen.se.

Vi hoppas detta skall bli en fantastisk tag tillsammans i föreningens ära!

Varmt välkomna!
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