
 

Newfoundlandklubben 

I  

Danmark 

 

 

 

Kære Udstiller 
 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens specialudstilling i Jelling 2018. 

Lørdag d. 21. og søndag d. 22. april 2018 på adressen  

Gormshallen, Hal 2, Katrinelund 1, 7300 Jelling  

Hallen er åben fra kl 8:00 

 Udstillingerne begynder kl.10:00 begge dage. 

 

Lørdag dømmer Hr. Bernard Metraux, CH.. Der er tilmeldt 43 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

BAK HVK JK MK ÅK CHK VET BAK HVK JK MK ÅK CHK VET 

- - 3 1 7 5 1 2 2 6 2 8 5 1 

 
Der er tilmeldt 1 opdrætsklasse 

Søndag dømmer Fru Karin Butenhoff, D. Der er tilmeldt 44 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

BAK HVK JK MK ÅK CHK VET BAK HVK JK MK ÅK CHK VET 

- - 4 1 7 4 1 2 2 4 3 10 4 2 

              

Der er tilmeldt 1 opdrætsklasse 

 

Ringpersonale begge dage er Sabine Varming Cheyne 



 

Newfoundlandklubben 

I  

Danmark 

 

 

 

Barn og hund (35 kr.) samt Juniorhandling (75 kr.) og Par klasse (75 kr.) kan kun 

tilmeldes på dagen i informationsstanden inden kl. 11.00. 

Gratis morgenbrød både lørdag og søndag! 

 

Newfoundlandklubben har fået sponseret morgenbrød af Super Brugsen i Jelling og 

Bagergaarden Tørring ApS 

NB vi har kun fået brød denne gang, tag gerne fx smør, ost, syltetøj eller andet pålæg med. 

 

Du er meget velkommen til at deltage i klubbens fælles morgenbord både 

lørdag og søndag kl. 8:30 - 9:30 

Husk også at tage dit eget service og kaffe/the med. 

 

Efter udstillingen lørdag samles vi til fællesspisning kl 17:30 i hallen. 

Husk din egen service og drikkevarer 

Forudbestilling nødvendig og fristen er nu udløbet. 

HUSK: 

• At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 

• Kvittering, vaccinationsattest, stambog, nål til nummerskilt, vandskål, godbidder og evt. en stol 
og andet til at gøre din dag behagelig. 

• Vaccinationsattest skal forevises på forlangende. I tilfælde af at I har hunde med, som ikke 
skal udstilles, medbringes også vaccinationsattest.  

• VIS hensyn overfor hanhundene, hvis jeres tæve er i løbetid.  
 
Udstillingsarealet skal forlades i ordentlig stand. Ryd op efter dig selv og dine hunde.  
 

På newfoundlandklubbens vegne 

Annick Nielsen, udstillingsadministrator 


