
 
 

 
PM Goldenspecialen 

 

8-10 augusti 2014 
Kerstins Udde, Trehörningsjö 

 
 
 

Utdelning av nummerlappar och 
vaccinationskontroll sker i sekretariatet under 

följande tider: 
Torsdag: 16.00–18.00 
Fredag: 7.30–10.00 
Lördag: 7.30–10.00 
Söndag: 8.00–11.00 

 

Vaccinationer: Alla hundar måste vara vaccinerade mot valpsjuka enl. 
följande: 
Hund (valp) under 1 års ålder: Vid lägst 10 veckors ålder. 
Hund över 1 års ålder: Vid 1 års ålder eller senare, dock ej för mer än 4 
år sedan. 
Så kallad förstagångsvaccination får ej ha gjorts senare än 14 dagar före 
deltagandet. 

 

 
Sekretariatet är bemannat större delen av dagen mellan 

7.30–18.00. 



 
 

Helgens tidsprogram 
 

Fredag:  
WT samling för samtliga klasser kl. 9.00 vid sekretariatet. 
Lunchuppehåll mellan kl.12.30–13.15 i samtliga rutor. 
Prisutdelning: Ca kl.16.30 vid sekretariatet. 

 
Vi bjuder på grillad korv vid stranden ca kl. 20.30. Ta med egen dryck 
samt något att sitta på. 
 

Lördag: 
WT samling kl. 9.00 vid sekretariatet för nybörjarklass, öppenklass samt 
veteranklass. 
Elitklass samling kl. 10.00 vid sekretariatet. 
Lunchuppehåll mellan 12.30–13.15 i samtliga rutor. 
Prisutdelning: Ca 16.30 vid sekretariatet. 
 
För de som har bokat Grillbuffé, samling vi strandkanten kl. 19.00 
för överraskning/underhållning före middagen. 
(Även de som inte har bokat grillbuffé är välkomna till stranden.) 
 

Söndag: 
Utställningen startar kl. 9.00 i båda ringarna. 

 
OBS! Domarändring på tikvalpar.  
Tommy Zetterman dömer samtliga valpar. 
 

Antal anmälda: 
 Ring 1: Therese Zetterman 
 Tikar: 68 st. 
 

Ring 2: Tommy Zetterman 
 Valpar hanar/tikar: 3+13 

Hanar: 48. 
 
OBS! Det kommer att vara uppehåll för elitklassens final samt lunch ca 
12.00. Exakta tider meddelas av ringsekreterarna. 
 
Prisutdelning för DP-hundarna och korande av Goldenmästare sker så 
snart som möjligt efter utställningens BIS-final. 



 

Viktig information till samtliga deltagare. 
 

 Det är upp till deltagarna att känna till gällande regler för wt. 
Dessa kan du hitta här på följande länk: http://www.ssrk.se/prov-
utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-
resultat-och-regler 
 

 Anmälan till Brace görs i sekretariatet senast kl. 12.00 på söndag. 
 

 Fotografering kommer att ske under alla dagar för publicering i 
Golden Nytt och i sociala medier. Vill du inte synas på bild så 
meddela sekretariatet detta. 
 

 OBS! Kerstins Udde har fullständiga rättigheter. Det är inte tillåtet 
att ta med egen dryck till grillbuffen. 

 

 Klimatsmart! 
Observera att Kerstins Udde har ett klimatsmart miljötänk vilket 
innebär att samtliga sopor källsorteras. Var vänlig och 
respektera detta! Kasta dina sopor på anvisad plats. 
 
Använd endast komposterbara bajspåsar. De tillhandahålls i 
sekretariatet. Använda påsar läggs i separata soppåsar för att 
sedan komposteras av Kerstins Udde. 
 

 Vi ser gärna att ni använder anvisat rastningsområde. Respektera 
uppsatta avspärrningar. 
 

 På Kerstins Udde finns det möjlighet att köpa lunch samt fika 
mm. 
 

 Under söndagen kommer att finnas hamburgare och dricka att 
köpa vi utställningsringarna. 
 

 Tresjömacken har följande öppettider:  
Fredag: 8.00-18.00, Lördag och söndag: 9.00-16.00. 
 

 Coop Nära har följande öppettider: 
Fredag: 9.00-18.00, Lördag och söndag: 9.00-16.00. 
 

 Det finns ingen uttagsautomat i Trehörningsjö. 

http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler
http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler
http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler


Vägbeskrivning:  
Norr ifrån: Avfart från E4 vid Nordmaling via Olofsfors mot Norrfors, från 
Klöse skyltat Trehörningsjö. Vi kan dock rekommendera att ni kör ner till 
Örnsköldsvik och därefter väg 352 mot Fredrika eftersom det är bättre 
väg. 
 
Söder ifrån: Från E4 norra utfarten i Örnsköldsvik väg 352, mot 
Fredrika, via Björna. Från Björna följ skyltning Trehörningsjö. 
 

Kordinater: 

GPS RT90   GPS WGS84 
x: 7068262    Lat: 63º 41' 23.09" 
y: 1651353   Long: 18º 51' 54.44" 

 
Kontaktpersoner: 
 
Frågor gällande WT: 
Robert Boman, tel: 072-553 21 22 
 
Frågor gällande utställningen samt övriga frågor: 
Lena Ohlsson, tel: 070-640 77 03 

 
Välkomna till en fantastisk helg på vackra 

Kerstins Udde önskar vi i  
GRK Ångermanland och Västerbotten! 

 

 

 


