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Kære Udstillere 
 

Newfoundlandklubben i Danmark byder jer velkommen til klubbens Vinter Specialty 2019. 

Lørdag d. 26. og søndag d. 27. januar 2019  i  

Nyborg Idræts og fritidscenter, Storbæltsvej 13, 5800 Nyborg. 

 Udstillingen begynder kl.10:00 begge dage, hallen er åben fra kl 8:00. 

Lørdag dømmer Juliet Leicester-Hope  

Der er tilmeldt 60 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 3 0 4 5 6 1 4 1 10 6 10 5 3 

 
 

Søndag dømmer Eric Prunier  

Der er tilmeldt 64 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 3 2 3 8 7 1 4 1 8 5 13 5 2 

 

Ringpersonale begge dage er Lise Juul Andersson og Poul Erik Nyby Fuglsang. 

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. 
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Årets tema er Nytårsgalla og vi håber på, at vi får et par festlige dage 

sammen 

Har du lidt udsmykningsrester fra nytårsaften liggende, så tag dem meget gerne med.  

Vi håber I vil ”lege” med på temaet! 

 

Gratis morgenbord både lørdag og søndag! 
 

Newfoundlandklubben har fået sponseret morgenbrød af GERTZ Danish Bakery Nyborg og kan derfor 

byde jer alle velkommen til fælles morgenbord. 

kl. 8:30 - 9:30 

Husk at tage dit eget service og kaffe/the med. 

Kom meget gerne med et bidrag til tilbehør til det fælles morgenbord. 

 

Den store Newf-kage-bagedyst 

Igen i år holder vi lørdag eftermiddag en kagekonkurrence:  

Hvem kan bage den flotteste Newfkage gerne med Nytårsgalla temaet? 

Kom med dit mesterværk af en hjemmebagt kage, udsmykket med en eller flere Newfoundlændere 

eller måske et Newf-tema . 

For at deltage i konkurrencen skal du indlevere din Newf-kage til Infostanden senest kl. 14 om 

lørdagen. Efter udstillingen, men før medaljeoverrækkelsen kårer vi den flotteste kage. 

Alle kan deltage og sammen smager vi bagefter på de flotte kager. 

 

Vi hædrer vinderne fra 2018 

Lørdag eftermiddag efter udstillingen vil vi traditionen tro udnævne årets Newfy 2018 og hædre 
vinderne fra året 2018  



 

Newfoundlandklubben 

I  

Danmark 

 

 

 

Bliv og være med til at fejre Årets Newfy, Årets Klubchampions, Årets DM i vand, Årets DKK 
racevinder, Årets DKK Veteran og ikke mindst alle medaljevinderne. 

Newfoundlandklubben byder på et glas og lidt mundgodt.  

 

Vi slutter lørdagen med en fælles middag i form af buffet. 

Ønsker du at være med, men har ikke nået at købe billet, så skriv til newfclub@newfclub.dk og hør 
om der er flere ledige spisebilletter. Pris pr. kuvert er 150,-                                                      

Husk eget service, glas og drikkevarer. 

Erindringspræmier 

I år har vi valgt at uddele præmiekuponner til alle udstillede hunde på Vinterspecialen.  

Vi laver et præmiebord bestående af forskellige nye præmier og nogle af klubbens historiske 
præmier. Det står ved infostanden. Din præmiekupon kan du ombytte til en præmie i infostanden. 

Præmiekuponnen skal benyttes i weekenden 26/27 januar. Herefter er den ugyldig. 

 

HUSK: 

• At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
• Kvittering, vaccinationsattest, 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 jeres tæve er i løbetid.  
• Udstillingsarealet skal forlades i ordentlig stand. Ryd op efter dig selv og dine hunde.  

 
Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på mail newfclub@newfclub.dk eller 
spørge en af os fra bestyrelsen på udstillingsdagen. 
 

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend og held og lykke i udstillingsringen 
På bestyrelsens vegne 

 
Michele Utke Ramsing 
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