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Kære Udstiller 

Så blev det tid til årets sidste udstilling, JULEUDSTILLINGEN lørdag d. 25. november og søndag d. 26. november 

2017 som i år afholdes i Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, 4440 Mørkøv (klik på adressen for at se stedet i google 

maps), og det er i år en dobbeltudstilling, hvor der er udstilling både lørdag og søndag! Og udstillingsweekenden afsluttes 

med en Jule Jubilæums Finale Match – Søndag eftermiddag. 
 

Vi håber ALLE vil være med til, at vi sammen får en fantastisk afslutning på vores 50 års jubilæums år. Vi håber, at 

denne udstilling vil blive husket, for en god stemning og flere gode tiltag i løbet af weekenden. 

Vi, Laila Justesen, Charlotte Kaas, ”Mulle” Andersen, Einar Paulsen, Arno Mark og fam. Søderberg, som tilsammen udgør 

juleudstillingsarbejdsgruppen har de sidste måneder, i samarbejde med bestyrelsen og udstillingsudvalget arbejdet for, at 

denne udstilling slutter året med et brag. 

Bestyrelsen og udstillingsudvalget står som sædvanligt for afviklingen af de to ordinære udstillinger lørdag og søndag, 

medens juleudstillingsarbejdsgruppen står for ”alt det udenom” som fx udsmykning af hallen, den praktiske afvikling af 

auktionen lørdag aften og Jule Jubilæums Matcherne søndag eftermiddag. Og i samarbejde med Knabstrup Hallen for 

fællesspisning til morgenmad og frokost begge dage, samt julebuffet lørdag aften plus camping. 

Udstillingerne foregår indendørs og begynder begge dage kl.10:00. 

 
Lørdag dømmer Inge Artsøe,. Der er tilmeldt 65 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 3 6 3 5 5 2 1 3 12 4 9 5 6 

 

 

Søndag dømmer Søren Wesseltoft. Der er tilmeldt 59 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 3 6 2 4 6 1 1 2 12 2 9 5 4 

 

Ringpersonale begge dage er Joan Schantz og Annick Nielsen. 

VIGTIGT vedr. avls- og opdrætsklasser: disse kan IKKE tilmeldes på dagen. Send mail til 

showentry@newfclub.dk senest den 20. november, såfremt du ønsker at tilmelde i en af disse klasser. 

 

Gamle præmiekuponer 

På udstillingen kan du i klubbens infostand anvende gamle præmiekuponer vundet på Newfoundlandklubbens udstillinger, 

som betaling for katalog, bøger m.m. eller du kan vælge at få præmiekuponerne ombyttet til kontanter.  

http://eukanuba.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Knabstrup+Hallen/@55.6702638,11.5603865,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbed1570430f4209e!8m2!3d55.6702638!4d11.5603865?shorturl=1
mailto:showentry@newfclub.dk
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Spisning og Camping: 

Der er aftalt gode priser med hallen for morgenmad, frokost og jule buffet lørdag aften. Vi håber at alle der har bestilt 

forplejning og/eller camping vil nyde den.  

Du kan hente dine bestilte og betalte spisebilletter, campingbilletter m.v. hos klubbens informationsstand 

på udstillingen. 

OBS! HUSK AT DER IKKE MÅ MEDBRINGES EGEN MAD OG DRIKKE I HALLEN! 

Hallens cafeteria har åbent begge dage. 

 

Julegave! 

Og i år er der ekstra julegaver til alle deltagere 

Vi har fra Kennel Newf House v/Inge Artsøe fået adgang til nogle  

gamle julekort i A3 størrelse tegnet af Peter Artsøe i hans sædvanlige humoristiske stil – Der er to 

forskellige ark, så der er forskel på gaven lørdag og søndag. 

Inge Artsøe har givet os lov til at genoptrykke kortene. De passer godt ind i årets jubilæumstema – da de 

er fine eksempler på, hvordan man gjorde ting i 1980’erne og så passer de jo også rigtig godt ind i temaet 

jul og juleudstilling! 

Vi håber, at det vil glæde udstillerne 😉 

 
Program – Fredag, Lørdag og Søndag: 

Fredag: 

Adgang til campingarealet fra kl. 15,00 – Camping foregår på Knabstruphallens boldbaner, som ligger nord for 

hallen. Det er muligt at tilslutte el ved de opstillede lysmaster.  

HUSK! Brandmyndighederne kræver en afstand på minimum  

3 meter mellem de enkelte campingenheder! 

Campister vil have adgang til toilet og bad – Indgang fra hallens nordside. 

Der vil kun være adgang til selve udstillingshallen i en afgrænset periode fra kl. 18,00-19,00 fredag aften! 

  

http://eukanuba.dk/
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Lørdag: 

Hallen åbner kl. 8.00.  

Morgenmad kl. 8.30.  

Udstillingen starter kl. 10.00. 

Klubbens bestyrelse byder velkommen i ringen. 

Frokost serveres efter bedømmelsen af hannerne er afsluttet ca. kl. 12 og varer ca. 45 minutter.  

Efter frokostpausen er der Barn og hund, Juniorhandling og Jule Seniorhandling, hvor handler og hund udklædt i 

jule kostume kan deltage. Der er tilmelding på dagen til klubbens informationsstand Barn og hund – 35 kr; Juniorhandling 

75 kr. og Jule-Seniorhandling 50 kr.  

Herefter bedømmes tæverne. 

Dagens dommer er: Inge Artsøe, DK 

Julebuffet lørdag aften serveres kl. 17.30  

Efter buffeten holder vi en auktion, hvor vi sælger en række eftertragtede newf-effekter, som vi har fået doneret 

af nogle af klubbens medlemmer, til højestbydende. Det skal nok blive både sjovt og underholdende og vi håber at alle 

har lyst til at deltage. Husk at medbringe kontanter eller betale med Mobile Pay, så du kan deltage i og byde 

på auktionen. 

Søndag: 

Hallen åbner kl. 8.00.  

Morgenmad kl. 8.30.  

Udstillingen starter kl. 10.00.  

Frokost serveres efter bedømmelsen af hannerne er afsluttet ca. kl. 12 og varer ca. 45 minutter.  

Efter frokost starter vi med barn og hund og junior handling. 

Herefter starter bedømmelsen af tæverne.  

Dagens dommer er: Søren Wesseltoft, DK 

Efter BIR konkurrencen afholdes der 3 Jule Jubilæums Hundematcher, en for juniorhandlere, en for babyer/hvalpe 

der har opnået SL lørdag eller søndag, og en for alle hanner og tæver der har opnået CK lørdag eller søndag. 

De tre hundematcher dømmes af en til lejligheden inviteret hemmelig dommer! 

Mere information om de 3 hundematcher senere. 

http://eukanuba.dk/
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I pausen inden de 3 matcher trækkes et lotteri, hvor du kan vinde flotte præmier – Husk at købe lodder! 

Gældende for alle dage: 

Morgenmad, frokost og julebuffet serveres i hallens restauration på første sal. 

Fotostand - Der vil begge dage være en fotostand, hvor alle der bliver vinderplaceret i deres klasser, kan få tager 

billeder af deres hunde.  Vi vil meget gerne henstille til, at der ikke bliver taget billeder i ringen, da udstillingsprogrammet 

er relativt stramt. Ud over at Garth Nauta fotograferer for klubben, er man også velkommen til selv at tage billeder i 

fotostanden eller uden for ringen. 

Jule Jubilæums Match – Søndag eftermiddag: 

Søndag efter BIR holdes der en kort pause til forberedelse til matchen – klargøring af hunde m.m. 

Og derefter går vi i gang med den særlige Jule Jubilæums Match: 

Til matchen er indkaldt en særlig og hemmelig match dommer – Spændende! 

De afholdes i alt 3 matcher: 

1) Juniorhandler Jule Jubilæums Match 

Vinderen af juniorhandling lørdag matcher mod vinderen af juniorhandling søndag og vinderen bliver Jule 

Jubilæums Match vinder! – Hvis vinderen af juniorhandling er den samme lørdag og søndag, kaldes vinderen i 

ringen med hund og modtager finalepræmien. 

 

2) Baby- og hvalpe Jule Jubilæums Match: 

Alle baby’er og hvalpe, som i løbet af lørdagens og søndagens konkurrencer har fået SL og som ønsker at deltage 

i matchen, kaldes i opstillingsringen. Her vil man ved lodtrækning blive matchet i tilfældige par, som skal dyste 

mod hinanden i ringen. 

Vinderen går videre i matchen og taberen er færdig for i dag. 

Matchen fortsætter, indtil der er max. 4-6 deltagere tilbage. Når der er det, kaldes de 4-6 i ringen og er der mere 

end 4 deltagere vælger Jule Jubilæums Dommeren at sige farvel til nr. 5 og 6 og placerer derefter nr. 1-4 og nr. 

1 bliver Jule Jubilæums vinder 2017 

 

3) Jule Jubilæums Match for de ”voksne” hunde: 

Alle hunde, som i løbet af lørdagens og søndagens konkurrencer har fået CK og ønsker at deltage i matchen 

kaldes i opstillingsringen. Her vil man ved lodtrækning blive matchet i tilfældige par, som skal dyste mod 

hinanden i ringen. 

Vinderen går videre i matchen og taberen er færdig for i dag. 

Matchen fortsætter, indtil der er max. 4-6 deltagere tilbage. Når der er det, kaldes de 4-6 i ringen og er der mere 

end 4 deltagere vælger Jule Jubilæums Dommeren at sige farvel til nr. 5 og 6 og placerer derefter nr. 1-4 og nr. 

1 bliver Jule Jubilæums vinder 2017. 

 

 

http://eukanuba.dk/
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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. 

 

 

Herefter er året juleudstilling slut! 

Og vi ønsker alle en rigtig god jul og et godt Newf-år 2018!  

http://eukanuba.dk/
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Oversigt over Knabstrup Hallen – Camping m.m.: 

 

http://eukanuba.dk/

