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Kære Udstiller 

 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens udstillinger 

lørdag d. 7. oktober og søndag d. 8. oktober 2017 ved  

 
Terslev Hallen, Terslev Skolevej 30 A, 4690 Haslev  

(klik på adressen for at se stedet på google maps) 

 

Udstillingerne er udendørs og begynder kl.10:00. 
 

Lørdag dømmer Lisbet Utke Ramsing, Danmark. Der er tilmeldt 48 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 4 1 4 5 4 1 - 6 6 3 8 1 4 

 

 

Søndag dømmer Susanna Johansson, Sverige. Der er tilmeldt 51 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 5 1 4 4 4 2 - 7 7 3 8 2 3 

 

Ringpersonale begge dage er Katrine Brøns-Poulsen. 

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

11.00. 

VIGTIGT vedr. avls- og opdrætsklasser: disse kan IKKE tilmeldes på dagen. Send mail til 
showentry@newfclub.dk senest den 4. oktober, såfremt du ønsker at tilmelde i en af disse klasser. 

 

Camping ved hallen 
Der kan camperes ved hallen. Der vil være strøm og adgang til toilet og bad i hallen. Der kan camperes fra fredag den 6. 

oktober kl. 14. Strøm vil være tilgængelig fra samme dato -  forventelig kl. 16. Campering er gratis. 
 

Tilmelding til camping skal ske til senest den 3. oktober 2017 til Per Groth på telefon 56 36 23 53 eller på FaceBook 

(Messenger). 
 

Fællesspisning lørdag aften 
Lørdag aften er der mulighed for at deltage i fællesspisning i hallen og hvor menuen er kinesisk buffet – pris 100 

kr./kuvert, børn under 14 år 25 kr./kuvert. Der er BINDENDE tilmelding til Per Groth 2168 6766, OBS. NYT TIDSPUNKT!! 
Senest d.29-9-17, kl.16. 

http://eukanuba.dk/
https://www.google.dk/maps/place/Terslev+Skolevej+30A,+4690+Haslev/@55.366935,11.9783543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4652ec94452dbcf7:0xd34c441a445aca84!8m2!3d55.366935!4d11.980543
mailto:showentry@newfclub.dk
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Lørdag morgen klokken 8.30 er Mette Krohn sponsor for rundstykker og tilbehør, man skal selv medbringe alle former for 
drikkevarer, service samt bord og stol til eget brug. 

 
Søndag frokost har den lokale Dagli’ Brugs sponsoreret pølser. Der vil være 1-2 pølser pr. tilmeldte hund. Hvis vejret 

tillader det, vil de blive grillet foran klubhuset. Regner det, vil grillen ikke blive tændt. 

 
Se desuden udstillingsbegivenhed på FaceBook her. 

 
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. 

 

 

 

De bedste newf-hilsener 

 

På Newfoundlandklubbens vegne 

 

Claes Mørch 

Tilmeldingsadministrator 

showentry@newfclub.dk 

http://eukanuba.dk/
https://www.facebook.com/events/1199820960149668/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A287116304656576%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A287116304656576%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
mailto:showentry@newfclub.dk

