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Kære Udstiller
Det er med glæde at Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens specialudstilling
på Bornholm 2018.
Udstillingen afholdes:
Fredag d. 17. august 2018 kl. 13:00
på adressen
Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne
Udstillingen foregår i ring 14, hvor Newfoundlænderne også bedømmes om lørdagen.
Der er adgang til området fra kl. 8:00 - 18:00
Dommer: Luís Manuel Calado Catalan, Portugal
Ringsekretær: Uli Nomis
Der er tilmeldt 25 Newfoundlands fordelt således:
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Samt 1 opdrætsklasse
Barn og hund (35 kr.) samt Juniorhandling (75 kr.) tilmeldes på dagen til Annick Nielsen før kl. 12.45.
Kataloget findes elektronisk på:
https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=126&UTID=180410
Parkering:
Fredag kan følgende P-områder benyttes: P1 (hallens parkering), P3 (Louisenhøj) og P5 (DGIstadion). Der vil ikke være p-vagter til stede ved hallen fredag den 17. august.
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Vær opmærksomme på, at campere ikke må overnatte på hallens P-plads (P1) eller på Louisenhøj
(P3). Overnatning for campere skal ske på DGI stadion (P5).
Telte:
Fredag må I stille telte op om hele ringen, men vær opmærksom på at der lørdag er teltfri zoner.
For yderligere information
henviser vi til DKKs informationer om Bornholms udstillingen på DKKs hjemmeside:
https://www.dkk.dk/udstillinger-og-events/deltag-i-udstillinger/bornholm2018
Efter udstillingen:
Fredag efter udstillingen inviterer Helle og Bent Thorsen alle Newf-udstillere til spisning på adressen:
Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby.
Spisning starter ca.1½ time efter udstillingen er slut, Helle meddeler nærmere herom på dagen.
Husk at medbringe dine egne drikkevarer
Tilmelding til spisning (husk antal personer) skal ske til Helle og Bent på
sms til tlf: 23112425, senest 10/8
Newfoundlandklubben sender stort tak til Helle og Bent for det flotte initiativ!
HUSK:
•

At medbringe et udskrevet startnummer, kvittering, vaccinationsattest på alle medbragte
hunde, stambog, nål til nummerskilt, vandskål, godbidder og evt. en stol og andet til at gøre
din og din hunds dag behagelig.

•

at vise hensyn overfor hanhundene, hvis din tæve er i løbetid.

•

At hjælpe hinanden med at holde arealet pænt og ryddeligt og ryd op efter dig selv og din
hund

•

Pas på din hund, beskyt den mod situationer som kan være farlige for dens sundhed og trivsel.
Efterlad aldrig din hund i en varm bil.

Kom sikkert frem! Vi glæder os over igen at kunne afholde special udstilling på Bornholm.

