
Kære udstiller 
 

Tak for din tilmelding til  
Myndeklubbens certifikat-udstilling i Nørresundby 

Lørdag den 4. juli 2015 
 

Dommere: 
Louis Dehaes, Belgien & Peter L. Jensen, Danmark 

  
Udstillingen og bedømmelserne foregår udendørs 

Husk at medbringe stambog, vaccinationsattest og godt humør 
 

Camping 
Udstillingen afholdes så vi tilbyder camping på stedet (fredag kl. 18.00 – mandag kl. 10.00) for kun 

100 kr (uden strøm) eller 200 kr med strøm (der er få pladser med mulighed for strøm)  
 

Forplejning 
Forplejning (mad og drikke) skal selv medbringes, dog er der mulighed for at købe sandwich i 

sekretariatet fra kl. 12.30 (så længe lager haves)  
 

Aftensmad 
Vi laver som sædvanlig fællesspisning på pladsen lørdag aften, hvor du har mulighed for at bestille 

lækker mad fra den lokale kro (Menu = Wienerschnitzel med tilbehør & smørsauce) – bestil 
snarest på mail hos Lise-Lotte Knudsen på whippet@flyingdanes.dk – prisen er 145 kr per person 

og der betales på pladsen i sekretariatet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

Kritikker 
Der er nyt udstillingssystem i Danmark, så alle kritikker lægges online på www.hundeweb.dk 

der bliver ikke udleveret skriftlige kritikker 
 

Barn & hund 
Tilmelding foretages i Myndeklubbens sekretariat på dagen inden kl. 14.00. 

 
Katalog 

Kataloget udleveres gratis på dagen i sekretariatet. 
Her kan du se dagens program, tidspunkter for bedømmelse og rækkefølge, 

afsluttende konkurrencer og deltagende hunde.  
 

Vi glæder os til at se dig og håber vi får en rigtig dejlig dag! 
 

Med venlig hilsen 
Udstillingsleder Allan Dambo Nielsen 

Tlf. +45 2250 4475 
Mail: allan@hounds.dk 

mailto:whippet@flyingdanes.dk
http://www.hundeweb.dk/
mailto:allan@hounds.dk


 
 

Ringfordeling, rækkefølge og starttidspunkt: 
 

Program lørdag 4. juli 2015 

 
Udstillingen foregår på adressen 
Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby 
 
GPS: N57 04’53.80’  E 9 54’22.00’ / 57.08161, 9.90611 
Link til Kort:  
  
http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=voerbjergvej+95%2C+94
00&from= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring 1 (start kl. 09.30)    Ring 2 (start kl. 11.30)  

Dommer: Louis Dehaes, 
Belgien 

 
 
 

  Dommer: Peter L. Jensen, 
Danmark  

Italiensk Mynde   11   Italiensk Mynde – Hvalpe 1 

Saluki 11   Whippet – Baby & Hvalpe 9 

Borzoi   19   Pharaoh Hound 8 

Azawakh   2   Podengo Portugues, korth Dværg 1 

Galgo Espanol 4   TOTAL 19 

Hjortehund   2     

Greyhound 1     

Irsk Ulvehund 4     

Sloughi   1     

Whippet 44     

Afghansk Mynde 6     

TOTAL 105     
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