
            Kære Udstiller

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens efterårs udstillinger 2018.

Lørdag d. 06. & søndag d. 07. oktober 2018. i 

Li. Skensved hallen på Højelsevej 1B. 4623 Lille Skensved. 

 Udstillingerne begynder kl.10:00 begge dage.

Ringpersonale begge dage er Joan Schantz.

Lørdag dømmer Stephen Hourihan IE. Der er tilmeldt 44 hunde fordelt således:

Hanner

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

0 0 2 5 2 5 1 2 2 3 6 7 6 3

Søndag dømmer Evi Grosshause. Der er tilmeldt 44 hunde fordelt således:

Hanner

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

0 0 2 5 3 5 1 1 2 4 5 8 5 3

Barn og hund (35 kr.) samt juniorhandling (75 kr.) og Par klasse (75 kr.) kan kun
tilmeldes på dagen i informationsstanden inden kl. 11.00.



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 få lov at komme en anden gang.

Vi kan som tidligere lave fællesspisning, hvor I selv medbringer al service og drikkevare, men vi 
bestillere en buffet med både forret og dessert for kun 150 kr. Der skal være mindst 15 som tilmelder
sig for at vi kan få det til den pris.
I vil få til forret Tunmousse.
Buffet indholder: 
3 slags kød, 4 slags tilbehør.
Til dessert vil I få rabarbertrifli med jordbær crunch og creme.
OBS!
 I kan melder jer til ved at indbetale på klubbens konto 9090 0003896455 og skriv på indbetalingen 
Buffet så vi kan se hvem der har betalt, derefter sender i mail til newfclub@newfclub.dk om hvor 
mange I kommer. 

Det er muligt at campere ved hallen, strøm og adgang til toilet koster 150kr. Som 
indbetales til klubbens konto 9090 – 0003896455. senest 1-10-2018. Husk at skrive 
camping på indbetalingen. 

Med venlig hilsen
Newfoundlandklubbens bestyrelse.
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