
Bestyrelsens beretning 
Endnu et år er allerede gået. 2018 var året oven på klubbens store jubilæumsår. For nogle af 
klubbens aktiviteter betød det afmatning, på andre områder er aktiviteterne kørt uændret videre. 
 
4 bogudgivelser blev vedtaget og søsat i jubilæumsåret. De 3 bøger, Jubilæumsbogen, Sylte 
Krukken og bogen om Newfens konstruktion og bevægelse nåede i mål og blev udgivet, mens den 
fjerde, nemlig standartbogen, endnu var under udarbejdelse. Arbejdet med standartbogen 
fortsatte i 2018, og den er nu til korrekturlæsning og vil blive udgivet før Gold Cup 2019. Tusind tak 
særligt til Søren Wesseltoft for det kæmpe arbejde, du indtil videre har lagt i denne vigtige bog. 
Det er en del år siden at Newfoundlandklubben har afholdt seminarer for dommere og 
opdrættere. Udgivelsen af standartbogen er en oplagt lejlighed til at genoptage disse møder. 
 
Bestyrelsen berettede på sidste generalforsamling, at planen i 2018 var at etablere en hjemmeside 
med et medlems-login, som rummede mulighed for kontingentopkrævning. Det viste sig at være 
mere tidskrævende, kompliceret og ikke mindst dyrt end først forventet, og derfor besluttede 
bestyrelsen i efteråret at skride til plan B, som var at genoptage den gamle beslutning om lave 
opkrævning af medlemskontingent via DKKs system. Det viste sig i praksis ikke at være helt så 
problemfrit, som vi forventede. De medlemmer, som i forvejen var medlem af DKK og her blev 
opkrævet via PBS, fik nu helt automatisk også opkrævet Newfoundlandklubbens kontingent via 
PBS. De medlemmer, som betalte kontingent direkte til klubbens bankkonto, skulle efterfølgende 
manuelt registreres i DKKs system, og derved nåede nogle betalende medlemmer at få rykkere, 
trods at de havde betalt. Sidste udfordring var at girokort og rykkere udsendtes af PostNord, som 
mildt sagt ikke er vores mest stabile ydelsesleverandør.  
Når det er sagt, så vil opkrævning af medlemskontingent - efter disse opstartsudfordringer - 
fremover køre mere stabilt og struktureret. Husk at denne ændrede opkrævningsmetode betyder, 
at vi fremover kører med løbende kontingent opkrævning, dvs. 1/1 for "gamle" medlemmer og for 
nye en årlig betaling på den dato, hvor man meldte sig ind.  
 
Som i alle andre klubber har vi årligt både lidt medlemsafgang og -tilgang, men ingen store 
udsving. Vores nuværende medlemsgruppe består nu hovedsagelig kun af den hårde kerne, dvs. 
aktive vandfolk, aktive udstillere og dem som bare altid har være medlem af klubben. 
For en kort periode må vi nok acceptere denne situation og tilpasse klubbens aktiviteter til dette 
medlemstal i stedet for at hige efter mere. 
 
Udstillinger  
I 2018 har Newfoundlandklubben afholdt 11 udstillinger med dommere fra 8 forskellige lande og 
et gennemsnitligt tilmeldingstal på godt 45, når man ser bort fra Gold Cup. 
Som sidst berettet var der ved årsskiftet 2017/2018 kun 2 medlemmer tilbage i udstillingsudvalget, 
som begge samtidig sad i bestyrelsen. Efter et par måneder udtrykte formanden for udvalget 
ønske om at udvalget blev midlertidigt nedlagt. Det vedtog bestyrelsen, og hele arbejdet overgik til 
bestyrelsen, men fortsat med de 2 bestyrelsesmedlemmer som hovedaktører. Bestyrelsen har søgt 
nye medlemmer til udstillingsudvalget, men hidtil uden held. 
Bestyrelsen havde på opfordring fra et par aktive medlemmer på Bornholm besluttet at genoptage 
traditionen med specialudstilling i Rønne på Bornholm.  Efter udstillingen bød Helle og Bent 



Thorsen på middag for alle udstillerne. Et flot initiativ som billede på det sammenhold og den 
rummelighed, vi gerne vil udvikle i klubben. En inderlig tak til Helle og Bent. 
I 2018 gik næsten en hel bestyrelsespost med arbejdet på at skaffe sponsorer til udstillingerne. 
Helle Dinesen lavede et kæmpe arbejde og fra Gold Cup i samarbejde med Søren L.R. Det gav 
absolut pote på den front, og resultatet var meget synligt med imponerende mange og meget fine 
sponsorpræmier til udstillerne. Men det er tidsmæssigt meget krævende, og når ressourcerne 
bruges der, kan det selvfølgelig mærkes på andre områder. Tusind tak til alle sponsorerne for jeres 
støtte til klubben. 
 
Gold Cup 
Historisk set har klubbens største årlige arrangement Gold Cup været afholdt på sportspladser, 
hvor vi har camperet, udstillet, hygget og festet i næsten en hel uge. De senere år er mange 
sportspladser kommet under renovering/udvikling, og mange steder udskiftes baneunderlagene, 
og vi må ikke længere køre med bil, campingvogne, mobilehomes på arealerne. Det har givet 
udfordringerne i vores søgen på et optimalt Gold Cup lokalitet. 
Bestyrelsen besluttede sidste år at arbejde på at gøre Gold Cup til en Club event, med flere 
aktiviteter en "kun" udstilling. Hovedmålsætningen var, at vandprøverne skulle kunne ligge i 
gåafstand fra pladsen, således at man kunne vælge at se alle aktiviteter uden at skulle køre bil. Det 
lykkedes at lave en flot aftale med en campingplads beliggende lige ved roden af Storebæltsbroen 
på Korsør siden, nemlig Storebælt Camping & Feriecenter. Alle vores deltagere fik 30% på 
campingpladsens listepriser, og hundene var gratis. Newfoundlandklubben fik et centralt område 
stillet til rådighed for ringen, udstillingstelte og standlejerne. Campingpladsen havde fine bade- og 
køkkenfaciliteter, swimmingpool, minigolf, et madhus og et stort festlokale til den traditionelle 
Gold Cup fest. Desværre var campingpladsens fastliggere ikke forberedte på hele det postyr, som 
Gold Cup også kan være, og det gav nogle sammenstød og udfordringer, hvilket betød, at 
campingpladsen måtte håndhæve påbud om ro mellem 23-07. Bortset fra det var pladsen et 
fantastisk sted, men ingen tvivl om, at muligheden for at feste igennem ikke må begrænses på en 
Gold Cup. Det er et vigtigt punkt i de fremtidige søgninger på gode Gold Cup-steder. 
På Gold Cup ønskede vi at etablere aktiviteter for ikke-udstillende medlemmer og ikke mindst at 
lave en veteranparade for at vise omverdenen, at vores race kan blive gammel med livskvalitet og 
god kondition. Varmen var hård, men det var fantastisk at se alle de gamle Newfer, og at gense 
nogle af de gamle stjerner, som var pensioneret fra udstillingsringen. 
Med den ekstreme varme, som sommeren 2018 bød på, priste vi os lykkelige for, at Gold Cup lå så 
kystnært, og trods næsten fravær af vind fik vi glæde af kølig brise fra vandet. 
Trods det led nogle hunde i varmen i ringen, og hvis det ekstreme vejr, vi oplevede i sommers, 
fortsætter er vi nødt til at nytænke sommerudstillingerne til et set up, som tager højde for vores 
hunde velfærd i varmen. 
 
Vand 
Vandudvalget og vandgrupperne laver et kæmpe stykke arbejde. Der afholdes træning og prøver i 
alle landsdele, og der uddannes løbende nye officials. Det er en imponerende og flot indsats, som I 
med rette kan være meget stolte af.  Jeres arbejde er kendt udover vores landegrænse, og I har 
formået også at sætte de danske Newfer på verdenskortet i den disciplin, som de er skabt til. 
Vandudvalgets beretning kommer i forlængelse af denne beretning. 



 
Regioner 
Klubben har områder med meget aktive og velfungerende regioner og områder helt uden 
regionsrepræsentanter. I maj 2018 afholdtes, på baggrund af initiativ fra nogle medlemmer i 
området, et medlemsmøde i region Sjælland syd/Lolland/Falster. Her blev valgt 3 
regionsrepræsentanter, hvorved regionen genopstod efter at have været lukket ned i nogle år. Det 
lave medlemstal Newfoundlandklubben betyder også, at regionerne har forholdsmæssigt få 
medlemmer at lave aktiviteter for, og særligt set i det lys er regionernes fortsatte aktiviteter 
prisværdige.  Det lykkedes desværre ikke at få et møde i stand mellem regionerne, vandgrupperne 
og bestyrelsen i 2018, så det har høj prioritet i det kommende år. Bestyrelsen glæder sig meget 
over de aktive regioner og alle de kræfter og timer, som regionsrepræsentanterne lægger i 
arbejdet. Husk at I som medlemmer har lov til at deltage i alle regioners arrangementer, ikke kun 
den region, I er bosat i. 
 
Newfposten 
Vi startede året med en ny redaktør Mia Thulstrup, som også var et relativt nyt ansigt i klubben. 
Mia har lavet 3 Newfposter i flot design og med gode tanker om indhold, typografi og læselighed, 
men er desværre stoppet som redaktør ved udgangen af året. Bestyrelsen er meget taknemmelig 
for, at Camilla Gothen er trådt ind og laver Newfpost 1 i 2019 - tusind tak, Camilla! Til bestyrelsens 
store glæde har 2 nye har meldt sig på banen som fremtidige redaktører, nemlig Louise Machholdt 
og Pernille Ihle. Tak og stort velkommen til jer! 
 
Newfposten bliver indholdsmæssigt ikke større eller bedre end det materiale, som redaktøren har 
til rådighed. Derfor søgte bestyrelsen i 2018 efter medlemmer til et redaktionsudvalg, som skulle 
have til opgave at søge, samle, skabe materiale til Newfposten. En af klubbens mangeårige 
medlemmer Jan Kidding meldte sig på banen og har allerede lavet meget. Tusind tak Jan! Vi har 
brug for flere input og især hjælp til billeder og resume fra udstillingerne, så er du glad for et 
kamera eller at skrive, vil vi meget gerne høre fra dig. 
Målet i 2018 var 4 Newfposter. Vi nåede desværre kun at udgive 3. 
Vi udsender fortsat Newfposten med PostNord, da vi pt ikke har fundet et bedre alternativ, men 
PostNords ustabile leverancer er både utilfredsstillende for bestyrelsen og for medlemmerne. 
 
Vi lever i en tid hvor internettet regerer, og nyheder i højere og højere grad bliver hurtige og 
flygtige. Det stiller krav om hurtig information. Måske er det på tide, at vi gentænker Newfpostens 
form og indhold. På medlemsmødet d. 17/3-19 i Ringe drøftede vi bl.a. Newfposten. Stemning der 
var, at Newfposten i fremtiden i højere grad blev et historisk værk. Newfpostens funktionen som 
dokumentation af vores aktuelle Newfoundlands og derved over tid et billede af racens udvikling 
blev fremhævet. Medlemsmødet endte op med et forslag om en fremtidig en model med 2 årlige 
Newfposter, som suppleres med nyhedsbreve fra bestyrelsen. 
 
Hvalperegistreringer  
Hvor jeg i beretningen for 2017 kunne fortælle, at vi havde det største antal registrerede 
Newfoundlandhvalpe i 5 år, gik tallet desværre voldsomt tilbage igen i 2018 til det laveste antal 
hvalpe i de sidste mange år. Vores opdrættere laver ikke hvalpe nok. Vi kan ikke leve op til 
efterspørgslen, og folk ender med at købe andre racer eller købe ”uægte” hvalpe. Det er et reelt 



problem for racen, og vi må arbejde på, hvordan vi kan hjælpe og støtte vores eksisterende 
opdrættere og forhåbentlig også nye til at komme godt i gang. Det er vigtigt for vores race, at 
hvalpene fødes og registreres hos vores dedikerede opdrættere. Vi må ikke nå dertil, hvor 
efterspørgslen motiverer andre til at lave hvalpe uden stamtavle efter forældredyr uden sundheds 
screeninger, som vi desværre ser det i en del andre racer, 
 
Bestyrelsen  
Bestyrelsen valgte efter sidste Gf at inddrage suppleanterne i bestyrelsesarbejdet, og de har derfor 
kunnet deltage i alle bestyrelsesmøderne. 
Vi har fortsat et stort problem med hyppig udskiftning i bestyrelsen. Bestyrelsen og dens arbejde 
er tydeligt præget af det. 
Gitte Renee Jørgensen blev valgt på generalforsamlingen i 2018, men valgte efter knap ½ år at 
forlade bestyrelsen. Søren L Rasmussen blev indsuppleret for Gitte. Annick Nielsen forlod 
bestyrelsen i efteråret 2018 efter flere års medlemskab, og Susanne Jensen blev indsuppleret for 
Annick. Endelig forlod Helle Dinesen sin post i december 2018 efter kun 1 år. Bestyrelsen fortsatte 
med kun 6 medlemmer, idet der ikke var flere suppleanter. 
Endnu engang stor tak for jeres indsats for Newfoundlandklubben til hver og en af jer! 
 
De sidste mange år har klubben været præget af en del uro.  
Newfoundlandklubben er alene baseret på frivilligt arbejde. Klubben drives af dem, som stiller 
deres fritid og kompetencer til rådighed. Alle gør deres bedste ud fra de muligheder og ressourcer, 
de har. Vi har brug for at være flere til at løse klubbens opgaver, men det er svært i denne tid. 
Det er hårdt for de frivillige at være under næsten konstant kritik og pres. Det dræner, sluger 
energi og tager tid og kræfter fra løsning af opgaverne. 
De fleste mennesker, som kommer under pres, bliver mindre rummelige og mindre tolerante. Det 
bliver en ond cirkel og i sidste ende kun til skade for klubben.  
At blive personligt skudt på er en høj pris at betale for at få lov til at lave frivilligt arbejde i en 
klub. Konstruktiv kritik, tilbud om hjælp, forslag til ændringer eller nye tiltag er selvfølgelig altid 
hjertelig velkommen. 
De sociale medier har skabt grobund for opvækst af en kultur hvor mennesker kan skrive ukritisk 
uden at se modtageren i øjnene. Fake news trives i bedste velgående, og folk forarges på andres 
vegne 
Facebook er et godt eksempel på et socialt medie, hvor debatten hurtigt kan løbe ud af en 
tangent. Det sker desværre også på Newfoundlandklubbens Facebookside, som er et af klubbens 
ansigter udadtil og påvirker omverdenens billede af klubben. 
Vi har brug for ro og stabilitet indadtil til at løse klubbens opgaver og udadtil for at skabe et bedre 
ry og en pænere profil, ikke mindst for at kunne tiltrække nye medlemmer. 
 
Vi vil gerne have, at Newfoundlandklubben er et sted, hvor man møder tolerance, rummelighed og 
respekt for hinandens forskellighed og interesser. Vi skal lytte og høre hinandens forskellige 
meninger, men vi skal samtidig opføre os ordentlig og tale og skrive med respekt. 
Lad os samles om vores kærlighed for racen og gøre klubben til godt sted. 
 
 
Tak til alle jer som har deltaget eller bidraget med stort som småt i det forgangne år. 



Tak til vandudvalget, vandgrupperne, regionerne, redaktøren, til jer som gik og især til jer i 
bestyrelsen som har holdt fast og blevet i med- og modgang. 
 

På bestyrelsens vegne 
Michele Utke Ramsing 

Formand for Newfoundlandklubben i Danmark 
 

 

Beretning fra Newfoundlandklubbens vandudvalg 
Vandsæson 2018 
I maj måned afholdt vi figurantkursus i Humlum med afsluttende vandprøve. Til Figurantkurset fik 
vi uddannet 6 nye figuranter. Det er tiltrængt, at vi får uddannet nye officials, da vi er udfordret 
med at sammensætte de nødvendige officials til at afholde en vandprøve.  
Derudover skal vi også være opmærksomme på at holde udgifterne nede til en konkurrence. 
Omkostningerne til konkurrencer er primært kørsel. Derfor er det vigtigt, at vi har uddannede 
officials fordelt geografisk over hele landet. Næste uddannelse er konkurrenceleder, som vi håber 
at få gennemført, inden nye regler træder i kraft for sæsonen 2020. 
 
I 2018 nedsatte vi et udvalg til at lave en revidering af vandreglerne. Sidste regelændring blev 
gennemført i 2014. Udvalget har udført et stort arbejde med at få hørt alle relevante parter for at 
have et godt udgangspunkt til regelændringerne. Udvalget har udarbejdet et forslag, hvor der 
bliver introduceret nye momenter. Samtidig er linjen fra de nuværende regler fastholdt. Der 
mangler stadig detaljer, inden det færdige regelsæt ligger klart. Det nye regelsæt forventes at ligge 
klart til sæsonen 2020 
 
I juli måned afholdt vi vandprøve i forbindelse med Gold Cup i Korsør. Vandprøverne blev fordelt 
over 2 dage, fredag og lørdag. Det var svært at finde et areal ved campingpladsen, hvor vi kunne få 
tilladelse til at afholde vandprøver. Der var et blåt flag på det bedste areal, der gjorde, at vi ikke 
kunne få en tilladelse der. Søren fandt et egnet areal ved siden af, hvor vi fik tilladelse til at 
afholde vandprøven i et begrænset tidsrum både fredag og lørdag. 
Da vi ikke kunne nå at afholde 4 vandprøver fredag, valgte vi at dele vandprøverne over fredag og 
lørdag. Det viste sig at være en udfordring at få planlagt tingene, så man kunne nå at udstille og 
stille sin hund til vandprøve lørdag. 
 
I sæsonen 2018 har vi afholdt vandprøver i 7 weekender. Mange tak til alle de frivillige, der har 
gjort en kæmpe indsats for at vi har kunnet afholde vandprøver alle 7 weekender så godt. Der 
ligger et stort planlægningsarbejde i en vandprøve. På vands hjemmeside https://newfclub-
vand.dk/aktuelt.html kan man følge med i vandarbejdet i Danmark. Der kan man bl.a. læse, at vi 
2018 godkendte 28 SoR-hunde. Det er ny rekord. Der er også åbnet for tilmelding til de første 
vandprøver, bl.a. vandlejr i Humlum i St. bededagsferien 17- 19 maj. 
 


