
 
Kære Udstiller 
 
Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens Nibe udstilling 2015 

 
lørdag d. 11. og søndag d. 12. April 2015,  
Nibe Ride Klub, Lundevej 64, 9540 Nibe 

 
Udstillingerne begynder kl.10:00.  
 
Dommeren lørdag er Monika Erber, AT. Ringpersonale er Heidi Rosengren Ochsendorf, DK, 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 1 5 5 5 9 3 1 1 7 4 9 9 3 

 
 
Dommeren søndag er Johnny Andersson, SE. Ringpersonale er Heidi Rosengren Ochsendorf, DK, og der er 
tilmeldt 65 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

2 1 3 5 6 11 2 2 1 7 4 10 8 3 

 
Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (135 kr.) kan tilmeldes på dagen i informationsstanden 
inden kl. 11.00. 
 
 
HUSK: 

• At udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
• VIS hensyn overfor hanhundene hvis I har en tæve i løbetid.  
• Vær opmærksom på muligheden for forplejning information på side 2 i dette PM. 
• Sølyst camping ligger et par kilometer fra udstillingsstedet. 
• Der er opvarmet cafeteria i forbindelse med ridehallen. 
• Ridehallen er lukket i begge ender for at undgå træk mm. 
 

 
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: 
Det anbefales, at man selv henter en nøjagtig kørselsvejledning fra sin bopæl til udstillingsstedet www.krak.dk, 
www.eniro.dk eller www.google.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Forplejning på udstillingsstedet. 
 
Det vil være muligt at bestille nedenstående på forhånd. Kontakt Annick Nielsen på newfgaarden@hotmail.com for 
bestilling senest fredag d. 3. April 
 
Morgenmad: 

1 rundstykke med smør/pålæg: 15 kr. 
Kaffe/The                              :   5 kr. 
Kage                                     :   5 kr. 
1/2 sk. rugbrød med pålæg     : 10 kr. 
Juice                                     :   8 kr. 
 
Morgentilbud: 
1 rundstykke med smør/ost/pålæg, 1/2 skive rugbrød med smør/pålæg, 1 stk. kage, 
valgfri kaffe/The/juice             : 25 kr. 
 
 
Frokost: 
Pommes frites                        : 15 kr. 
Smørrebrød, pr. stk                : 15 kr. OBS. Kun lørdag 
3 stk. tarteletter                     : 30 kr. 
Lasagne m. salat                    : 35 kr. 
Pitabrød m. kylling+salat         : 30 kr. 
 
Om eftermiddagen kan der også købes kage og kaffe/The osv. 
Hele dagen kan der selvfølgelig købes øl/sodavand/kildevand til kr. 10/stk.  
 
For de der bor på Sølyst Camping 
 
Det vil være muligt at lave fælles spisning i campingpladsens fjernsynsstue. De har reserveret det til os, så vi har 
det for os selv. Det er muligt at bestille følgende menu: 
 
BBQ marineret nakkekam 
Bådkartofler 
Paprikasovs 
Mikset salat 
 
Dessert: 
Syltet frugter med råcreme 
 
Samlet pris 99kr. pr. person  
Bestilling senest fredag d. 3. April til Annick på newdfgaarden@hotmail.com. Bestillingerne er bindende. 
 
Man skal selv medbringe service og drikkevarer fra campingvogne eller hytter. 
 
 
De bedste hilsener,  
På Newfoundlandklubbens vegne 
Peter Vestergaard 


