Newfoundlandklubben
I
Danmark

Kære Udstiller
Det er med glæde at Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til specialudstilling på
Sørbyhallens græsarealer.
Udstillingen afholdes udendørs:
Lørdag d. 21. september 2019 kl. 11:00
på adressen
Kirkerupvej 16, Sørbymagle, 4200 Slagelse.
På samme tidspunkt og samme arealer afholder DBSK ligeledes specialklubudstilling
Dommer: Jens Utke Ramsing
Ringpersonale: Ghita Jensen & Michele Utke Ramsing
Der er tilmeldt 27 Newfoundlands fordelt således:
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Samt 1 udenfor bedømmelse.
Barn og hund (50 kr.) samt Juniorhandling (75 kr.) kan tilmeldes indtil kl. 10:30 på dagen til Michele
Utke Ramsing og meget gerne før selve udstillingsdagen.
Kataloget findes elektronisk via link: https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/190259/
Besøg gerne Sørbyhallens cafeteria som har åbent under hele udstillingen.
Sponsorer: Coatcare, som også har stand på udstillingsarealet.

Newfoundlandklubben
I
Danmark

Newfoundlandklubben i Danmark følger naturligvis DKKs seneste udmelding:
”….Og derfor har DKK´s bestyrelse (i lighed med Sverige) dags dato valgt at forlænge vores
udelukkelse af hunde bosiddende i Norge på DKK´s prøver, udstillinger og konkurrencer frem til og
med 30. september 2019.
DKK henstiller desuden til, at alle - udstillere såvel som besøgende - tager ansvar for egne såvel som
andres hunde og naturligvis ikke medbringer hunde, der er eller kunne være syge, til
begivenheder, hvor der deltager andre hunde – herunder DKK´s internationale udstilling i Ballerup i
den kommende weekend.
DKK opfordrer kraftigt til, at du kigger nøje på din hund forud for deltagelse i enhver type
hundearrangementer – virker den mat og nedstemt, har blodig eller sprøjtende diarre, opkast
eller mærker du markant svækkelse hos din hund, bør du afstå dig fra at deltage.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning i forhold til den norske hundesygdom opfordrer DKK desuden
til, at udstilleren selv fremviser hundens tænder for dommeren ved de kommende udstillinger.
Desuden indskærper vi overfor dommere og ringpersonale, at der skal benyttes håndsprit eller
eventuel anden nødvendig desinfektion imellem håndteringen af hver enkelt hund for ikke at sprede
en eventuel smitte.”
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 bestyrelsens vegne
Michele

