
 
Kære Udstiller 

 
Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens udstillinger 
 

lørdag d. 18. og mandag d. 20. maj 2013, 
ved Svendborg Idrætscenter - Ryttervej 70 - 5700 Svendborg. 

 
Udstillingerne foregår i et samarbejde med DKK Kreds 3 nationale udstilling, hvor newfoundland dømmes søndag 
den 19. maj 2013 - se mere om DKK Kreds 3 national udstilling på: http://www.dog-show.dk. PM til DKK Kreds 3 
nationale udstilling kan læses her, hvor bl.a. parkerings- og adgangsforhold mm er beskrevet. Se kort over 
udstillingsarealet her. 
 
Der er adgang til pladsen fra kl 8.30 alle dage. For alle 3 udstillinger gælder, at de begynder kl.10:00 og 
foregår i ring 11. 
 
Dommer Lørdag er Birgitte Gothen, DK, og der er tilmeldt 34 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 1 3 1 3 6 1 1 2 4 4 4 2 1 

samt en juniorhandler 
 
Dommer Mandag er Carsten Lorenzen, DE, og der er tilmeldt 40 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

0 1 4 1 3 9 2 0 2 5 3 3 4 3 

samt en juniorhandler. Ringpersonale begge dage er Katrine Brøns-Poulsen, DK 

 
Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (125 kr.) kan tilmeldes på dagen. 
 
Husk at udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
 
HUSK: 

 DKK Kreds 3 stiller følgende krav vedr. telte ved ringside:  
Ved hver ring friholdes én ringside, hvor der ikke må opstilles telte (se skiltningen på udstillingen). Kreds 3 
henstiller endvidere til, at brug af plads til telte, bure, m.v. begrænses så meget som muligt. Ved 
nedtagning af telte er det overordentlig vigtigt, at SAMTLIGE pløkke og lignende fjernes fra 
udstillingsarealet. Husk, at de teltfri zoner skal respekteres. 

 Bemærk at der tages entre for gæster, herunder gæstehunde 
 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 også hensyn overfor hanhundene hvis I har en tæve i løbetid.  

 
Udstillingsarealet skal forlades i ordentlig stand. ALLE bedes rydde / samle op efter sig selv og hundene. Det gælder 
også løse hundehår, så vi kan være velkomne en anden gang. 
 
 
De bedste newf-hilsener  
 
 
På Newfoundlandklubbens vegne 
Claes Mørch 

http://www.dog-show.dk/
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/getStartnrAttachment?UTID=130027
http://newfclub.dk/UserFiles/File/Udstillinger%202013/Svendborg/Kort_til_WEB.PDF

