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Kære Udstiller 
 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens Vinter Specialty 2017. 

lørdag d. 28. og søndag d. 29. januar 2017, i  

Gormshallen, Kathrinelund 1, 7300 Jelling. 

Udstillingerne begynder kl.10:00 og foregår i hallen som vist på kortet her. 

Lørdag dømmer Birthe Møller Hansen. Der er tilmeldt 48 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 2 2 1 5 7 2 1 4 5 4 8 4 2 

 

Søndag dømmer Freddie Klindrup. Der er tilmeldt 52 hunde samt fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 2 4 2 3 6 3 1 4 8 4 9 3 2 

Ringpersonale begge dage er Bente Petersen. 

Barn og hund (35 kr.) samt juniorhandling (75 kr.) kan kun tilmeldes på dagen i 

informationsstanden inden kl. 11.00. 

Newfoundlandklubben i Danmark åbner jubilæumsåret med en række aktiviteter samme weekend 
som Vinter Specialty. Der er mulighed for både at se og høre om vores dejlige race. Der er mulighed 
for at deltage i social arrangementer, så der er lidt for enhver smag. Læs mere om hele weekendens 
program her 
 

Ny jubilæumssponsor! 

Det er med stor glæde, at Newfoundlandklubben kan byde velkommen til Eukanuba, som 

jubilæumssponsor for alle klubbens udstillinger og officielle vandprøver i forbindelse med klubbens 50 

års jubilæum her i 2017. I vil komme til at se forskellige tiltag fra Eukanuab i årets løb og selvfølgelig 

vil der også være præmier til vinderne på både udstillinger og vandprøver fra Eukanuba eller andre 

firmaer, som Eukanuba arbejder sammen med. 

http://eukanuba.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Gormshallen/@55.757415,9.4023557,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd3fe35587ba4ce3e!8m2!3d55.7569809!4d9.4060746
http://www.newfclub.dk/UserFiles/File/Udstillinger%202017/Gormshallen.jpg
http://newfclub.dk/vinter-specialty.aspx
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Der vil blive orienteret nærmere om sponsoratet både på klubbens hjemmeside, i kataloget til 

Vinterspecialen, samt i den første Newf Post i jubilæumsåret.  

Vi glæder os meget til det videre samarbejdet med Euknauba i forbindelse med klubbens 50 års 

jubilæum i 2017. 

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. 
 

 

 

På newfoundlandklubbens vegne 

 

Claes Mørch 

udstillingsadministrator 

http://eukanuba.dk/

