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Kære Udstiller 
 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens Vinter Specialty 2018. 

Lørdag d. 27. og søndag d. 28. januar 2018  i  

Nyborg Idræts og fritidscenter, Storbæltsvej 13, 5800 Nyborg. 

 

 Udstillingerne begynder kl.10:00 begge dage. 

Lørdag dømmer Paul D’Hooge. B.. Der er tilmeldt 64 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 - 6 3 9 8 1 3 - 10 2 12 5 2 

 
Lørdag er der 1 avlsklasse tilmeldt. 
 

Søndag dømmer Jan Counotte B. Der er tilmeldt 58 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

- 1 5 3 9 7 1 3 - 8 2 11 6 2 

 

Ringpersonale begge dage er Uli Nomis & Solvei Nyby. 

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. 
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Gratis morgenbord både lørdag og søndag! 

 

Newfoundlandklubben har fået sponseret morgenbrød af GERTZ Danish Bakery Nyborg & 

Eskelund bageri Langeskov, samt 

tilbehør fra Kvickly i Nyborg til fælles morgenbord. 

kl. 8:30 - 9:30 

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

Den store Newf-kage-bagedyst 

Vær med i lørdag eftermiddags kagekonkurrence: Hvem har bagt den flotteste Newfkage? 

Kom med dit mesterværk af en hjemmebagt kage, udsmykket med en eller flere 

Newfoundlændere eller måske et Newf-tema . 

For at deltage i konkurrencen skal du indlevere din Newf-kage til Infostanden senest kl. 14 

om lørdagen. Efter udstillingen, men før medaljeoverrækkelsen kårer vi den flotteste kage. 

Alle kan deltage og sammen smager vi bagefter på de flotte kager. 

 

HUSK: 

• At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
• Kvittering, vaccinationsattest, stambog, nål til nummerskilt, vandskål, godbidder og evt. en 

stol. 
• Vaccinationsattest skal forevises på forlangende. I tilfælde 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 


