Newfoundlandklubben I Danmark.

Kære Udstiller
Newfoundlandklubben i Danmark byder dig velkommen til klubbens store sommer event Gold Cup
2019.
Uge 29 2019
på
Messecenter Hernings udendørs arealer
Kaj Zartovsvej, Port 8, 7400 Herning
Herunder finder du program og nyttige informationer om arrangementet:
For non Nordic exhibitors: If you haven’t received PM in English, please send an e-mail to
showentry@newfclub.dk , and you will receive the PM in english as soon as possible.
Tirsdag d. 16. juli 2018
12:00
Campingområdet åbner.
16:00
Udstillingstelte kan opsættes i de markerede områder, se oversigtskort nederst i dette PM.
20:00 – 21:00
Newfoundlandklubben er vært ved det traditionelle Get2Gether party i indgangsteltet på
udstillingspladsen og udskænker gratis sodavand, øl og vin mellem kl. 20-21:00. Alle Gold Cup
deltagere er velkomne.
Onsdag d. 17. juli 2018
12:30
Gold Cup Udstilling 1, dag 1:
På dag 1 bedømmes samtlige hanklasser og dagen afsluttes med Barn&hund, Juniorhandling,
Vognklasse, Parklasse og Bedste han konkurrencen.
Dommer: Gerard O’Shea

Ringpersonale: Per og Joan Schantz
Der er tilmeldt 42 hunde fordelt således:
Klasse
Antal

Baby
han
4

Hvalp
han
1

Junior
han
9

Mellem
han
5

Åben
han
6

Champ
han
15

Veteran Juniorhan
handler
2
1

Tilmelding til Barn&hund, Vognklasse og Parklasse skal ske til klubbens informationsstand senest kl.
11:00.
Torsdag d. 18. juli 2018
10:00
Gold Cup Udstilling 1, dag 2:
På dag 2 bedømmes
Babytæve, Bedste Baby, Hvalpetæve, Bedste Hvalp, samt alle officielle tæveklasser og dagen
afsluttes med Bedste tæve konkurrencen, avls- og opdrætsklasserne, BIR Veteran samt BIR
konkurrencen
Dommer: Gerard O’Shea
Ringpersonale: Per og Joan Schantz
Der er tilmeldt 54 hunde fordelt således:
Klasse
Antal

Baby
tæve
9

Hvalpe
tæve
3

Junior
tæve
11

Mellem
tæve
6

Fredag d. 19. juli 2018
8:00
Indskrivning og lodtrækning til vandprøverne
9:00 – 9:45
Biathlon SOR prøver
9:45 – 12:00
Elite Klasse
12:00-12:30
Frokostpause
12:30 – 13:10
Åben Klasse
13:10-15:00
Start Klasse

Åben
tæve
14

Champ
tæve
9

Veteran
tæve
2

Avlsklasse
0

Opdrætsklasse
2
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Ca 16:00

Præmieoverrækkelse i udstillingsringen på Gold Cup pladsen
Dommer: Roger Frey, USA
Konkurrenceleder: Troels Agerbo
Sekretær: Joan Schantz

Lørdag d. 20. juli 2018
9:30
Biathlon eksteriør bedæmmelse – Dommer: Roger Frey
10:00
Gold Cup Udstilling 2, dag 1:
Alle hanklasser
Ca. 12:30
Frokostpause
Ca. 13:00
Præmieoverrækkelse Biathlon
Herefter fortsætter bedømmelserne af Udstilling 2, dag 1
Dagen afsluttes med Barn&hund, Juniorhandling, Vognklasse, Parklasse og Bedste han konkurrencen.
Dommer: Roger Frey, USA
Ringpersonale: Per og Joan Schantz
Der er tilmeldt 46 hunde fordelt således:
Klasse
Antal

Baby
han
5

Hvalp
han
1

Junior
han
8

Mellem
han
6

Åben
han
9

Champ
han
15

Veteran Juniorhan
handler
2
1

Tilmelding til Barn&hund, Vognklasse og Parklasse skal ske til klubbens informationsstand senest kl.
11:00.
Søndag d. 21. juli 2018
10:00
Gold Cup Udstilling 2, dag 2:
Bedømmelserne starter kl. 10:00 og på dag 2 bedømmes
Babytæve, Bedste Baby, Hvalpetæve, Bedste Hvalp, samt alle officielle tæveklasser og dagen
afsluttes med Bedste tæve konkurrencen, avls- og opdrætsklasserne, BIR Veteran samt BIR
konkurrencen
Dommer: Roger Frey, USA
Ringpersonale: Per og Joan Schantz
Der er tilmeldt 62 hunde fordelt således:
Klasse
Antal

Baby
tæve
11

Hvalpe
tæve
4

Junior
tæve
12

Mellem
tæve
6

Åben
tæve
14

Champ
tæve
12

Veteran
tæve
3

Avlsklasse
0

Opdrætsklasse
4

Ca. 15:30
Den hemmelige dommer introduceres og dømmer herefter:


Bedste brune



Bedste hvid/sorte



Juniorhandler Gold Cup Finale



Veteran Gold Cup Finale



Baby Gold Cup Finale



Hvalpe Gold Cup Finale



Gold Cup finalen (officiel klasse)

Kvalifikation til deltagelse i ”Bedste brune” samt ”Bedste hvid/sorte” konkurrence er et
excellent på enten udstilling 1 eller udstilling 2
Kvalifikation til Juniorhandler Gold Cup Finalen er de 4 bedste juniorhandlere fra udstilling 1
samt de 4 bedste juniorhandlere fra udstilling 2
Kvalifikation til Veteran Gold Cup finalen er excellent med CK på enten udstilling 1 eller
udstilling 2

Newfoundlandklubben I Danmark.

Kvalifikation til Baby Gold Cup finalen er de 4 bedste babyer fra udstilling 1 samt de 4 bedste
babyer fra udstilling 2 med særdeles lovende
Kvalifikation til Hvalpe Gold Cup finalen er de 4 bedste hvalpe fra udstilling 1 samt de 4 bedste
hvalpe fra udstilling 2 med særdeles lovende
Kvalifikation til Gold Cup finalen (officiel klasse) er de 4 bedste hanner og de 4 bedste tæver
fra udstilling 1 samt de 4 bedste hanner og de 4 bedste tæver fra udstilling 2
Klubbens informationsstand:
Klubbens informationsstand finder I i dommerteltet i modsat ende af ringen. Vi forsøger at bemande
standen, men er der ingen og mangler du hjælp, så find en af os, med de pink veste.

Barn og hund (50 kr.) Vognklasse og Parklasse (75 kr.) tilmeldes i informationsstanden
senest kl. 11.00 på dagen for konkurrencen og meget gerne før.

Katalog:
Katalog kan købes i informationsstanden til 80,- (begrænset antal) eller ses online på:
Link på hundeweb.dk udstilling 1: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/190257/
Link på hundeweb.dk udstilling 2: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/190258/
Resultater og kritikker for Gold Cup udstillingerne findes på følgende links:
Udstilling 1: https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/190257/
Udstilling 1: https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/190258/
Udstillingstelte:
Kan opsættes fra tirsdag kl. 16:00
Udstillingstelte på op til 3x3 meter må frit opsættes i de med ringbånd markerede områder.
Telte større end 3x6 meter og mindre end 35 m2 kan gratis opsættes på ”stortelt områderne”, men
KUN efter forudgående aftale med Newfoundlandklubben. Send mail til showentry@newfclub.dk

Telte større end 35 m2, må kun opsættes mod forudgående betaling og aftale med
Newfoundlandklubben. Der er begrænsede strømadgange til rådighed. Disse købes for 75,- pr dag
eller 250,- for hele perioden
Der må under ingen omstændigheder overnatte mennesker eller hunde i udstillingsteltene opsat på
udstillingsområdet.
Lufteområder:
Alle hunde SKAL holdes snor og skal luftes UDENFOR udstillings- og udstillingstelt områderne.
Husk at rydde op efter jer selv og jeres hunde!
Hjælp os med at holde ret og ordentligt, så vi alle kan nyde at færdes på området hele ugen.
Ser du at en Gold Cup gæst har glemt at samle op efter sin hund, vil vi sætte pris på, at du tager det
”glemte” med og efterlader det i en af de opstillede skraldespande – Tak  !
Sponsorer
Husk at besøge vores sponsorer som har stande på pladsen:
Mode-Studio-Seyfert, Mein Lieblings-armband samt Ultimate Petfood er på pladsen hele Gold Cup
ugen
Coatcare er på pladsen lørdag og søndag, Siccaro lørdag og Key2Balance kommer søndag.
Coatcare er på pladsen lørdag og søndag og afholder pelspleje workshop begge dage.
Se hvem som i øvrigt er sponserer på Gold Cup 2019 på klubbens hjemmeside og i kataloget.
Støt vores sponsorer, de støtter os.
Camping
Der er adgang til Campingområdet fra tirsdag kl 12:00 for alle som har forudbestilt camping.
Ved ankomst til pladsen vil I blive mødt af en af Newfoundlandklubbens officials iført pink vest, som
vil kontrollere jeres bestilling og betaling og udlevere et Campingskilt. Dette skilt skal hænge synligt
på campingenheden.
Hvis du fx ankommer on natten eller af anden grund ikke bliver mødt af en person i pink vest, meld
da din ankomst ved førstkommende lejlighed.
Husk forlængerledning etc. så I kan få strøm til campingenheden.
Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet” og kan ikke for reserveres, ej heller må man holde
pladser til personer, som først ankommer senere til Gold Cup.
Respekter at nogle campingpladser er markeret som handicappladser.
Dyrlæge
Ved behov for dyrlæge, kontakt:
Herning Dyrehospital
Hedelandsvej 27
7400 Herning
Tlf: 97127720 (uanset tidspunkt på døgnet)
En dyrlæge fra Herning Dyrehospital vil forsøge at komme til Gold Cup pladsen lørdag, for at
attestere ormekur i hundepas. Hvis ikke det lykkes hende pga travlhed på klinikken, laves en aftale
om et tidspunkt efter bedømmelserne, hvor alle norske og finske udstillere kan køre til Herning
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Dyrehospital for at få attesteret indgivelse af ormekur. Afstand fra Gold Cup pladsen til dyrehospitalet
er 2 km. Har du brug for attestering af ormekur, giv da besked til Newfoundlandklubbens formand
Michele Utke Ramsing hurtigst muligt.
Vær ansvarlig. Husk det er sommer og sandsynligvis varmt.
Det er forbudt at sætte sin hund i en situation, som kan være farlig for dens sundhed og trivsel, som
f.eks. at efterlade hunden i en bil, telt eller campingvogn i varmt vejr og/eller behandle hunden på en
grusom måde.
Vær forberedt på at det kan blive varmt og forbered muligheder for at skabe gode forhold for din
hund på en varm dag, fx ved brug af køletæpper og ventilatorer. Mange ventilatorer kan køre på
batteri. Alternativt kan du købe strømadgang til 75,- pr dag eller 250,- for hele perioden.
HUSK:
 At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen.
 Vaccinationsattest, stambog (kun udenlandske hunde), nål til nummerskilt, vandskål, evt. en
stol eller andet til at gøre jer dagen behagelig.
 Vaccinationsattest skal forevises på forlangende. I tilfælde af, at I har hunde med, som ikke
skal udstilles, medbringes også vaccinationsattest.
 VIS hensyn overfor hanhundene, hvis jeres tæve er i løbetid.
 Ryd op efter jer selv og jeres Newf’er

Vi glæder os til at se jer alle
De bedste hilsner
Newfoundlandklubben i Danmarks bestyrelse

Oversigt over Messecenter Herning

Udstillingsområdet

