
 
Kære Udstiller 
 
Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens Vinter Specialty 2016 

 
lørdag d. 30. og søndag d. 31. januar 2016, i 

Nyborg Idrætspark, Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg. 
 
Udstillingerne begynder kl.10:00 og foregår i tennishallen. 

 
Lørdag dømmer Satu Ylä-Mononen, Finland hanner samt BIR-konkurrencer. Elina Haapaniemi, Finland 
dømmer tæver. Der er tilmeldt 69 hunde samt een juniorhandler fordelt således: 
 

Hanner Tæver 

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

3 3 6 1 7 8 2 3 2 2 8 15 4 5 

 
Søndag dømmer Satu Ylä-Mononen, Finland tæver først. Elina Haapaniemi, Finland dømmer efterfølgende 
hanner samt BIR-konkurrencer. Der er tilmeldt 62 hunde samt een juniorhandler fordelt således: 
 

Tæver Hanner 

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

3 2 2 7 13 3 3 3 3 5 1 7 10 1 

 
Ringpersonale begge dage er Uli Nomis og Jørna Aertbirk 
 
Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (125 kr.) kan tilmeldes på dagen i informationsstanden 

inden kl. 11.00. 
 
Medaljeuddeling samt årets Newfie 
 
Efter udstillingen lørdag vil klubben traditionen tro uddele medaljer for 2015. I den forbindelse er klubben vært ved 
et glas champagne samt snacks. 
 

Endelig vil årets newfie blive offentliggjort. 
 
HUSK: 

 At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
 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 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. 
 
Kørselsvejledning: 
Det anbefales, at man selv henter en nøjagtig kørselsvejledning fra sin bopæl til udstillingsstedet www.krak.dk, 
www.eniro.dk eller www.google.dk 
 
 
De bedste newf-hilsener  
 
På Newfoundlandklubbens vegne 
Claes Mørch 

https://www.google.dk/maps/place/Nyborg+Idr%C3%A6ts-+og+Fritidscenter/@55.310172,10.8114173,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464d3f1c8d74feed:0xa80900d525e17fb3
http://www.krak.dk/
http://www.eniro.dk/
http://www.google.dk/

