
 

 

 

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA! 

SSRK Dubbelutställning i Västerbotten 8-9/7 2023 på Gumboda hed. 

Anmälan via internetanmälan senast 6/6 kl 12.00 

 

SSRK CLUB SHOW lördag 8/7  

Siv Sandö – labrador retriever, cocker spaniel, amerikansk cocker spaniel + reserv domare 

Marjo Jaakkola – welsh springer spaniel, golden retriever, field spaniel, sussex spaniel. 

Eirin Bekkelien – flatcoated Retriever, chesapeake bay retriever, curly coated retriever. 

Jan Roger Sauge - engelsk springer spaniel, nova scotia duck tolling retriever, clumber 

spaniel, irländsk vattenspaniel. 

Patric Ragnarson - reserv domare alla raser 

 

Västerbottenavdelningens 50-års Jubileum söndag 9/7  

Jan Roger Sauge - labrador retriever, cocker spaniel, amerikansk cocker spaniel, field spaniel. 

Siv Sandö – welsh springer spaniel, engelsk springer spaniel, irländsk vattenspaniel, sussex 

spaniel + reserv domare 

Marjo Jaakkola – flatcoated retriever, chesapeake bay retriever, curly coated retriever, 

clumber spaniel. 

Eirin Bekkelien – golden retriever, nova scotia duck tolling retriever. 

Patric Ragnarson - reserv domare alla raser 

 



Gumboda hed är en före detta militäranläggning som ligger ungefär mitt emellan 

Skellefteå och Umeå intill E4. Utställningsplatsen består av inhägnande äldre byggnader i 

gammaldags miljö och omgivningarna runt är skuggig trädbevuxen tallhed. 

https://www.google.com/maps/place/Gumboda+Hed/@64.248363,21.061521,10z/data=!4

m5!3m4!1s0x0:0xb9653e5952a88e5a!8m2!3d64.2228431!4d21.0188747?hl=sv 

 

Ta möjligheten, att ställa ut era hundar för våra fina nordiska rasdomare och unna er en 

semester i norra delen av landet under bästa semestermånaden! Passa på, att pricka in 

flera utställningar i norr på intilliggande helger i angränsande län. 

 

Det finns bra möjligheter till boende, ställplatser, stugor och campingar i närområdet, 

förslag och länkar nedan, men BOKA I TID! 

 Lufta camping: https://www.luftacamping.se/ 

 Sikeå Havscamping: Sikeå Havscamping (sikea.nu) 

 Lövångergården: Boende - Lövångergården (lovangergarden.se) 

 

Mer information hittas på hemsidan: www.ssrkvasterbotten.se 

 

Anmälningsavgifter: SEK endast internetanmälan 
t.o.m. 6/6 kl.1200 

  
Valpklass 1  
(4-6mån)  

250:- 

Valpklass 2  
(6-9mån) 

250:- 

Juniorklass 400:- 
Unghundsklass 400:- 
Jaktklass 400:- 
Öppenklass 400:- 
Championklass 400:- 
Veteranklass 250:- 

 
*Endast hundar anmälda i jaktklass har rätt att tävla om Best in show jakt. 

 

Kontakt: Reneé Vikstedt; mail: reneevikstedt65@gmail.com och telefon: 070-3464440 
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