
 
Kære Udstiller 

 
Newfoundlandklubben i Danmark byder velkommen til klubbens udstillinger 
 

lørdag d. 6. og søndag d. 7. april 2013, 
ved MEJLBY RIDEKLUB, Vesterholmsvej 20, 8981 Spentrup. 

 
Udstillingen lørdag begynder kl.10:00 og foregår i ridehallen. 
Dommer Lørdag er Delia Sarson, UK, og der er tilmeldt 40 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 3 1 1 7 5 1 2 2 2 1 6 5 3 

 
BEMÆRK! Udstillingen søndag begynder kl.09:00 og foregår i ridehallen. 
Dommer Søndag er Wendy Lowe, UK, og der er tilmeldt 40 hunde fordelt således: 

Hanner Tæver 

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

1 3 1 1 7 5 1 2 2 2 2 6 4 3 

 

Ringpersonale begge dage er Katrine Brøns-Poulsen, DK 
 
Barn og hund (50 kr.) samt juniorhandling (125 kr.) kan tilmeldes på dagen. 
 
Husk at udskrive det vedhæftede startnummer og medbring det på udstillingsdagen. 
 
Forplejning: 

 Der kan IKKE købes mad og drikkevarer i ridehallen. Sørg selv for at medbringe forplejning. 
 
Campering: 

 Camping kan ske fra lørdag morgen kl. 8 og skal meldes senest den 29. marts 2013 til Peter Vestergaard på 
e-mail: sembpeter@gmail.com 

 
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 til heste og ryttere på området 
 VIS også 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: 
Det anbefales, at man selv henter en nøjagtig kørselsvejledning fra sin bopæl til udstillingsstedet www.krak.dk, 
www.eniro.dk eller www.google.dk 
 
 
 
De bedste newf-hilsener  
 
 
På Newfoundlandklubbens vegne 
Claes Mørch 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.dk/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D3633892002852513669%26q%3DMejlby%2BRideklub%26iwloc%3DA%26gl%3DDK%26hl%3Dda
http://www.krak.dk/
http://www.eniro.dk/
http://www.google.dk/

