
 
Kære Udstiller 
 

Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens udstillinger 
lørdag d. 3. og søndag d. 4. oktober 2015, 

ved MOSEDE FORT, Mosede Strandvej 91, Greve. 
 
Udstillingen begynder kl.10:00 begge dage og foregår udendørs. 
 
Dommer Lørdag er Steffen Schock, DE, og der er tilmeldt 59 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 2 2 3 8 12 1 1 1 5 3 9 7 3 

 
Dommer Søndag er Anita Al-Bachy, Fin og der er tilmeldt 64 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 2 2 3 9 12 1 - 1 6 3 12 8 3 

 
Barn og hund samt juniorhandling kan tilmeldes på dagen. 
 
Husk at udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
 
Der gælder særlige regler for opsætning af udstillingstelte  

• Der må opstilles udstillingstelte. De skal være fjernet når udstilling om lørdagen er slut. 
• Udstillingsringen skal også være fjernet, når udstilling om lørdagen er slut. 
• Det samme for søndagen. 
• Der skal være 5 meter fra ringside til alle typer telte, udstillingsbure, trimborde mm. Vi ønsker mulighed for 

både udstillere og evt. publikum kan komme omkring ringen. 
• Det er tilladt at stille sin campingvogn på p-pladsen ved Mosede Fort. 
• Lad venligst sekretæren få arbejdsro omkring dommerteltet. 
• Vi kan ikke garantere at restauranten er åben, så hav venligst selv en plan B. 

 
Ringpersonale begge dage er Ivan Madsen, DK 
 
HUSK: 

• 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 være velkomne en anden gang. 
 
Kørselsvejledning: 
Kørselsvejledning findes her. Eller man kan selv hente en kørselsvejledning fra sin bopæl til udstillingsstedet f.eks. 
via www.krak.dk, www.eniro.dk eller www.google.dk 
 
 
De bedste newf-hilsener,  
På Newfoundlandklubbens vegne 
Peter Vestergaard 


