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Michele Utke Ramsing (MUR) 
Søren Lützhøft Rasmussen (SLR) 
Louise Verner Macholdt  (LVM) 
Pernille Bruce (PB) 
 
Formålet med mødet, var at få lagt en fælles plan for Newfposten og kommer med input og idéer til 
indholdet i bladet. 
I henhold til klubbens vedtægter, skal bladet holde medlemmerne orienteret gennem medlemsbladet om 
racens forhold og udvikling i ind- og udland. visualisere racen gennem årene 
 
Her er kort opsummering af nogle af de ting, der blev vendt: 
 
Udgivelser i 2020: Ultimo april, august og december –  info på hjemmesiden og FB om denne ændring 
 
Vision – bladet skal indeholde: 

 Udstillinger 

 Klubbens aktiviteter 

 Nyt fra regionerne 

 Nyt fra vand 

 Info fra bestyrelsen ang. arrangementer, møder, etc. 

 Billeder af BIR/BIM – BIR/BIM veteran, Baby og hvalp fra klubbens udstillinger 

 Billederne i bladet skal hovedsageligt komme fra klubbens medlemmer 
 
Bladet kan indeholde: 

 Pleje, pasning og pelspleje 

 Tips og tricks til træning 

 Konkurrencer – quiz 

 Artikler om: 
o Sundhed (flåter, rejse med hund, sygdomme relevante for Newfs + smitte) 
o Adfærd (specielle for racen) 
o Kiropraktik 
o Genetiske lidelser 
o Hunderegister vs. DKK 
o Hvorfor Stamtavle 
o Farve genetik 

 
Øvrige idéer: 

 Salg af annoncer (hvor meget skal det koste??) 
o Hundesaloner, pensioner, hoteller, foder, grej, etc. 

 Interviews med opdrættere og klubmedlemmer, som kan/ved noget relevant 

 Lave et årshjul – hvilke informationer skal med i hvilke udgaver, generalforsamling, udstillinger, erc. 

  Samarbejde med udenlandske klubber, dele artikler 

 Interviews fra både ind- og udland 

 Forhold for racen: 
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o Racevedligehold 
o Racestandard 
o Mængde, statistikker 

 Undersøge om evt. fotoelever kan hyres til at tage billeder på klubbens egne udstillinger 

 Camilla Gothen er blevet spurgt om hun vil være ansvarlig for dækning af udstillingerne, vi afventer 
svar 

 PB arbejder på et nyt layout  

 Sammensætning af bladet laves af PB og LVM 

 LVM vil gerne lave indhold (måske sammen med Pernille Ihle?) 

 Jan Kidding er en utømmelig kilde af artikler og historier, som vi gemmer i et arkiv og tager frem når 
der er plads i bladet 

 
 


