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Kære Udstillere 
 

Det er med glæde at Newfoundlandklubben i Danmark byder jer velkommen til dobbelt klubudstilling  

Lørdag d. 12. og søndag d. 13. oktober 2019  

Messecenter Vesthimmerland, Hal 3 

Messevej 1, 9600 Aars 

 Indgangen åbner  kl.8:30 begge dage.  

I hallerne afholder flere specialklubber udstilling. DKK Kreds 7 afholder desuden skue d. 13/10. 

Kreds 7 er vært ved hele arrangementet og lejer ringene ud til specialklubberne. 

Lørdag d. 12/10:  Hal 3, Ring 1 

Bedømmelserne starter kl. 9:30 

NB Først bedømmes 25 Broholmer og der er aspirant i ringen 

CA. 11:30 starter Newfoundlands 

Dommer: Marit Sunde, N 

Aspirant på Newfoundland:  Merete Dalgaard 

Ringsekretær: Vagn Ruhoff Hansen 

Der er tilmeldt 38 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 0 2 1 1 7 1 3 3 3 4 7 4 1 

 

Samt 1 opdrætsklasse og 1 udenfor bedømmelse 
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Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (75 kr) tilmeldes til newfclub@newfclub.dk eller 

direkte til Michele på mur@outlook.dk senest lørdag d. 7/10. 

 

Søndag d. 13/10: Hal 3, Ring 1 

Bedømmelserne starter kl. 9:00 

NB Først bedømmes 26 Leonberger samt 19 Mastiff. 

CA. 12:00 starter Newfoundlands 

Dommer: Angel Maestro Lafuente, Spanien 

Aspirant på Newfoundland:  Michele Utke Ramsing 

Ringpersonale: Vagn Ruhoff Hansen og Vibeke Rørdam 

Der er tilmeldt 37 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

0 0 2 1 2 7 1 2 3 3 4 7 4 - 

              

Samt 1 opdrætsklasse og 1 udenfor bedømmelse 

Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (75 kr) kan tilmeldes til newfclub@newfclub.dk eller 

direkte til Michele på mur@outlook.dk senest lørdag d. 7/10. 

 

Der afholdes ikke konkurrencer i store ring om eftermiddagen 

Der er desværre ikke muligt at campere på Messecenter Vesthimmerlands arealer 

Der kan købes mad og drikkevarer i Messecenterets cafeteria 

Kreds 7 trykker katalog, ét for hver dag, som kan købes for 40,- ved indgangen 
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Gratis entre for 1 person pr. tilmeldt hund 

Øvrige: Entre: Voksne 50- kr Børn 20,- kr (<12 år) Gæstehund 30,- kr 

 

DKK Kreds 7 afholder skue søndag d. 13/10 i en af de øvrige haller 

Såfremt du har lyst til at deltage der også, kontakt da Kreds 7 – tilmelding er åben frem til 2/10 for 

billig frist og 7/10 for sen frist. Kreds 7 vil tage hensyn til Specialklubudstillingerne ved udarbejdelse 

af rækkefølge og tidsplan i ringene. 

 

HUSK: 

 At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
 

 Kvittering, vaccinationsattest, nål til nummerskilt, vandskål, godbidder og evt. en stol. 
Udenlandske udstillere skal desuden medbringe ejerbevis samt stambog. 

 

 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. Hvis ikke 
stedes forlades pænt, vil Newfoundlandklubben modtage en regning på rengøring af arealet! 

 
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på mail newfclub@newfclub.dk eller 
spørge en af os fra bestyrelsen på udstillingsdagen. 
 
 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend og held og lykke i udstillingsringen 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Michele Utke Ramsing 
Formand for Newfoundlandklubben i Danmark 
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