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Kære Udstiller 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens udstillinger 

lørdag d. 20. og søndag d. 21. maj 2017, på det grønne areal bagved  
 

Krogsbølle Hallen, Krogsbølle Bygade 50, 5450 Otterup. 
 

Udstillingerne begynder kl.10:00. 

NB! Der må IKKE køres med bil på udstillingsarealet. 

Lørdag dømmer Camilla Gothen, Danmark. Der er tilmeldt 37 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 - - 1 3 5 3 5 - 8 1 4 4 1 

 
 

Søndag dømmer Andrew Sussams, Irland. Der er tilmeldt 41 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 - 1 1 5 5 3 6 - 5 2 6 4 1 

 

Ringpersonale begge dage er Katrine Brøns-Poulsen 

Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (75 kr.) kan tilmeldes på dagen i 

informationsstanden inden kl. 11.00. 

Camping ved hallen 
 
Der kan mod et campinggebyr på 250 kr. camperes i skolegården ved hallen. Tilmelding til camping 
skal ske til show@newfclub.dk senest den 14. maj 2017. Se desuden udstillingsbegivenhed på 
FaceBook her 
 

http://eukanuba.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Krogsb%C3%B8lle+Hallen/@55.574019,10.3640843,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x464ce33849efc83b:0xf4978929906e4e75!2sKrogsb%C3%B8lle+Hallen!3b1!3m1!1s0x464ce33849efc83b:0xf4978929906e4e75
mailto:show@newfclub.dk
https://www.facebook.com/events/1014795415287029/
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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. 

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 

Tilmeldingsadministrator 

showentry@newfclub.dk 

http://eukanuba.dk/
http://www.krak.dk/
http://www.eniro.dk/
http://www.google.dk/
mailto:showentry@newfclub.dk

