
Utställning Gumboda Hed 8 - 9/7 2023 
 

Domarpresentationer 
 

Mitt navn er Siv Sandø, labradoroppdretter siden 1985 under kennelnavnet 

Eyecatching, dommer siden 2000. Siden jeg skaffet min første labrador i 1975 har jeg 

alltid hatt labrador hjemme, i dag har jeg 4 stykker, samt en mops.  

Jeg dømmer hele gruppe 4,5,6,7 og 8, og er en ganske aktiv dommer. Jeg har dømt i 

USA, mange europeiske land og Sør-Afrika. Jeg er også aktiv innen NKK og 

Retrieverklubben, i skrivende stund er jeg leder for Norges største raseklubb, Norsk 

Retrieverklubb.  

Jeg gleder meg veldig til komme til Västerbotten for å dømme dere fine hunder i juli. 

  

Siv 

 

 



 

 

 

Mitt navn er Jan Roger Sauge, og dømmer Newfoundland hund i gruppe 2, og 

hele FCI gruppe 6,7 og 8. Jeg har vært heldig å få dømt rundt store deler i verden. 

Høydepunktet var nok Potomac Labradorclub i Usa. Der var det 1600 

labradors,fordelt over 4 dager. 

Jeg driver oppdrett av Labrador Retriever under kennelprefix Mambrinos. 

  

Ser veldig fram mot å dømme hos dere i Norrland!!! 

  

Jan Roger Sauge 

 
 

 

 

 

 



 

Hei 

Mitt navn er Eirin Bekkelien, født i juli 1979. Vokst opp med Norsk elghund og 

schäferhund. Mine foreldre fikk sin første retriever i 1981, ei sort labrador tispe. Den 

første flat coated kom i hus i 1985, fantastisk flott tispe som fikk navnet Centa, og 

senere ble NUCH. Min første egne flat ble født i 91, Agrebo’s Winter Tale. Hun ble 

NUCH i 93, da var jeg 13 år. Tale var min følgesvenn gjennom hele ungdomstiden og 

vi toppet karrieren hennes i 99, da hun ble BIG og BIS2 og BIS veteran på NKK og 

Nordisk vinner på store Stocholm samme år. Jeg har 2 barn, som ikke helt har arvet 

sin mors lidenskap, men det er fortsatt håp. Marthe født i 00 og Hans Christian i 02. 

Jeg er innehaver av kennel Rudskog har pr i dag 6 flatter boende hjemme. Jeg har 

ca 2-3 valpekull i året, der mitt viktigste mål er å avle sunne og friske familiehunder 

som er så tett opp mot rasestandarden som mulig. Har oppdrettet mange Champions 

og utrolig takknemlig over fantastiske valpekjøpere. Min største opplevelse i senere 

tid er å vinne en klasse på Crufts med eget oppdrett, en opplevelse som man aldri 

glemmer. Det å ha hund er ikke bare en hobby, men en livsstil.  

Jeg ble autorisert på Flat coated i 2015 og senere også resten av retriever rasene. 

Har elev status på Spaniels, så dette er mitt neste prosjekt. Det er utrolig spennende 

og berikende å ha mulighet til å reise rundt å se og kjenne på alle hundene som jeg 

dømmer. Se kvaliteten rundt om i de forskjellige land, jeg føler meg privilegert til å ha 

denne muligheten. 

Eirin 

 

 



Marjo Jaakkola 

I have been involved with dogs from very early age. My first breeds were Schnauzer 

and Cocker Spaniel. In 1980 I got my first Welsh Springer Spaniel and from then on I 

have had Welsh Springers in my home. I started breeding them in 1992 so 

celebrated 30 yrs breeding WSS this year, in 2016 my friend joined into my kennel 

prefix and we started to breed Golden Retrievers as well. My prefix is Benton and 

there are many Benton dogs, who have won Top awards. Int Nord Ch Benton One 

More Duck was the first foreign Welsh Springer to win a CC at Crufts. Many World 

Winners and European Winners carry the Benton prefix. The very first undocked 

Welsh Springer in the US that won BIS All breeds was bred by us. Benton Welsh 

Springers have won Top Welsh Springer awards in many countries, including 

Finland, Norway, Denmark, Slovakia, USA. 

 

I have been judging since 1999. I can do the whole group of 8, almost all in group 7 

and some breeds in group 2. I have judged in Scandinavia, UK, Austria, Ireland, 

Germany, Holland, Poland, Czech Rebublic, Slovakia, Italy, Switzerland, USA and 

Australia. I have given tickets in Welsh Springers in the UK 4 times and will be 

judging again in 2025. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Jag heter Patric Ragnarson och blev exteriördomare 1999.  

Föder upp tibetansk spaniel och whippet under kennelnamnet Mavibos. Har även ett 
katteri med samma prefix, där jag föder upp neva masqurade samt sibirisk katt. Har 
tidigare ägt amerikansk cocker spaniel, så det är min koppling till SSRK's raser som 
jag dömt under många år. 
Jag är reservdomare för utställningen i Gumboda Hed. 
 
 
Hälsn 
Patric 
 

 

 


