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Kære Udstiller
Det er med glæde at Newfoundlandklubben i Danmark for andet år i træk kan byde velkommen til
specialudstilling på Bornholm.
Udstillingen afholdes:
Fredag d. 16. august 2019 kl. 15:00
på adressen
Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne
Udstillingen foregår i ring 14, hvor Newfoundlænderne også bedømmes om lørdag og søndag.
Der er adgang til området fra kl. 8:00 - 18:00
Dommer: Jean-Jacques Dupas
Ringsekretær: Uli Nomis
Der er tilmeldt 31 Newfoundlands fordelt således:
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Barn og hund (50 kr.) samt Juniorhandling (75 kr.) kan tilmeldes - helst før afrejse til Bornholm, dog
senest - på dagen kl. 14:30 til Michele Utke Ramsing.
Kataloget findes elektronisk på:
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/190256/
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Erindringspræmier
I år har vi valgt at uddele præmiekuponner til alle udstillede hunde. Vi laver et præmiebord bestående
af klubbens præmieforråd. Din præmiekupon kan du, lige efter udstillingen er slut, ombytte til en
præmie. Præmiekuponnen skal benyttes på udstillingsdagen. Herefter er den ugyldig.
Parkering:
Fredag kan følgende P-områder benyttes:
P4 (bane 10 - indkørsel fra Nordre Ringvej), P1 (hallens parkering), P3 (Louisenhøj) og P5 (DGIstadion)
Telte:
For teltopsætning skal DKKs regler også overholdes fredag. Se skiltene og respekter de teltfrie zoner.
For yderligere information
henviser vi til DKKs informationer om Bornholms udstillingerne på DKKs hjemmeside:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Udstilling-Events/Bornholm-2019/Bor19di.pdf
Efter udstillingen:
Igen i år inviterer Helle og Bent Thorsen alle Newf-udstillere til hyggeligt samvær og spisning efter
udstillingen på adressen:
Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby.
Helle og Bent lægger have, telt, stole og service til. I skal blot selv medbringe drikkevarer og andre
fornødenheder. Spisning starter ca.1½ time efter udstillingen er slut. Helle meddeler nærmere herom
på dagen.
I kan vælge mellem:
Dyrlægens natmad. Fiskefilet, Flæskesteg, Hamburgerryg med italiensk salat
Leverpostej, Roastbeef, Rullepølse skinke røræg
Pris 26,- pr. stk Bestil på sms til tlf: 23112425 og betal med Mobilepay senest 10/8
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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 på udenlandske hunde, 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. Husk at fjerne samtlige pløkke efter teltnedtagning.



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 til en dejlig dag på Bornholm
På bestyrelsens vegne
Michele

