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Vinter Speciality 

 

Vinter Special 
Program for Newfoundlandklubbens Vinter Special d. 25. januar 2020. 

  
  

08:00    Hallen åbnes for udstillerne. 
  
08:30-09:30  Sammenskuds morgenbord. 
  
KL.10:00    Udstillingen begynder  
    Dommer:  Maria Amélia Taborda  
    Bedømmelse af babyer og hvalpe 
    Bedømmelse af hanner 

  
Ca. KL.12:30 - 13:00  Frokost pause 30 min.                    
                      
Ca. 13:00    Bedømmelse af barn og hund samt juniorhandling  
    Bedømmelse af tæver ´ 
    BIR/BIM samt BIR/BIM Veteran  
    (Tilmelding af barn og hund, juniorhandling senest kl. 11:00) 
                                               
14:00    Seneste indlevering af kager til kagedyst  
    (Indleveres til klubbens informationsstand) 
          
CA. 15:30    Klubben byder traditionen tro på et glas og lidt mundgodt  
    Newf-kage-bagedysten afgøres 
    Vi uddeler Klubchampionater 2019 og hylder DM I vand samt 
    Årets Racevinder, 
    Årets Newfie 2019 udnævnes 
    Medaljeoverrækkelse for 2019 
  
Ca. 17:30     Fælles middag!  (se mere på praktisk info siden) 
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Vinter Special 
 

Program for Newfoundlandklubbens Vinter Special d. 26. januar 2020. 
  

  
08:00    Hallen åbnes for udstillerne 
  
08:30-09:30  Sammenskuds morgenbord 
 
KL.10:00    Udstillingen begynder  
    Dommer:  João Vasco Poças  
    Bedømmelse af babyer og hvalpe 
    Bedømmelse af hanner 

 
Ca. KL.12:30 - 13:00  Frokost pause.                    
                      
Ca.13:00    Bedømmelse af barn og hund samt juniorhandling  
    Bedømmelse af tæver  
    BIR/BIM samt BIR/BIM Veteran  
    (Tilmelding af barn og hund, juniorhandling senest kl. 11:00) 
                                               
Ca. 15:00   Udstillingen afsluttes 
     

Klubben takker alle for denne gang! 
Vi håber vi ses på den næste Newfoundlandklub udstilling i Strib på Fyn i 14. - 15. marts 2020. 
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Vinter Special 

Vinter Special 2020 afholdes i: 
Knabstrup Hallen, Ventedgårdsvej 42, 4440 Mørkøv 

Sidste frist for tilmelding er d. 1. januar 2020 kl. 23.59 vis Hundeweb 
 

· Årets tema er Vinter  - Så slip endelig bare fantasien løs 
 
· Det er muligt at campere på campingpladsen ved siden af hallen. Booking skal fo-

regå direkte til Knapstrup Hallen på kontakt@knabstruphallen.dk eller  
 59 27 31 80  
 Det koster 75,- pr. voksen og 35,- pr. barn pr. døgn. Prisen er inkl. strøm og brug  af 
 bade- og toiletfaciliteter i hallen. 
 
· Der er et begrænset antal værelser, der kan bookes på hallens hjemmeside:  
 www.knabstruphallen.dk/udlejning-og-overnatning  
 Prisen er 445,- pr. nat pr. værelse og 75,- for sengelinned (for hele opholdet).  
 I skal selv have håndklæder med. 
 
· Til frokost kan der bestilles smørebrød på dagen, dette skal gøres senest 30 mi-

nutter før frokostpausen, dog gerne tidligere.  
 
· Newfoundlandklubbens bestyrelse har arrangeret fællesspisning efter medalje-

overrækkelsen lørdag.  Det bliver buffet bestående af: 2 slags kød, 2 slags kar-
tofler, salat, sauce, brød og smør samt dessert. Tilmelding og betaling til fælles-
spisning skal ske på Hundeweb senest d. 15. januar 2020. 

 Prisen er 150,- pr. person.  Der kan købes øl, vin og vand i hallen - man må ikke 
 medbring sit eget.  
 
· Vi afholder igen i år Newfie-kage konkurrence. Kom med dig bud på den flot kage 

med Newfoundland tema, og deltag i konkurrencen om en flot præmie.   
 Vi håber at rigtig mange vil deltage! Så får vi nemlig også mere kage til kaffen! 
 Konkurrencen er åben for alle, både voksne og børn! 
  
 
    

Praktiske informationer 


