
Kære udstiller 
 

Tak for din tilmelding til  
Myndeklubbens Certifikatudstilling 

Lørdag den 17. oktober 2020 
Aarhus Firmasport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus 

 (GPS koordinat: Lat: 56.181576, 10.175801) 
Dommere: Gunnar Nymann, Danmark & Charlotte Høier, Danmark 

 
Denne udstilling afholdes med særlige vilkår på grund af forsamlingsforbuddet på max 50 
personer. Det bevirker, at vi KUN kan afholde racekonkurrencer samt at vi for at begrænse smitte 
med covid-19 og dermed minimere kontakt, er nødt til at sætte en række restriktioner op for at 
kunne afholde udstillingen. Vi vil godt bede alle om at overholde restriktioner og anvisninger, så vi 
får det bedste ud af dagen. 
 
De to udstillingsringe er placeret på hvert sit område, for at vi kan sikre max 50 personer 
samlet på en gang samt at der ikke sker sammenblanding af personer i grupperne. 
 
Vi er utrolig glade for opbakningen til arrangementet og glæder os til en fantastisk udstillingsdag i 
Aarhus. 

 
SÆRLIGE INFO OG TILTAG I FORHOLD TIL COVID-19 

• Allan Dambo Nielsen er udstillingsleder på dagen 
 
• Corona-ansvarlige i de to områder er iført gule veste. 
De har ansvar for, at vi alle overholder myndighedernes anbefalinger og restriktioner i.f.m. Covid-
19. De corona-ansvarlige har ret til at advare og evt. bortvise personer som bryder reglerne. 
 
• Ved ankomst skal du benytte indgangen til pladsen ved den Corona-ansvarlige  
Ringene er placeret som du kan se på kortet nederst 
OBS: Du må kun handle hund/udstille i én ring på dagen  
 
• Grundet antal tilmeldte hunde, må der kun møde 1 person pr. tilmeldt hund i 
ringen/udstillingsområdet. Udstillingen er i begge ringe delt i 2 afdelinger 
 
Første afdeling åbner kl. 08.30, bedømmelserne starter kl. 09.30 og slutter kl. 12.30 – 
området skal forlades af alle deltagere senest kl. 12.45 
Anden afdeling åbner kl. 13.00, bedømmelserne starter kl. 13.30 og slutter senest kl. 17.00 
 
Er I flere personer end hunde, må øvrige opholde sig udenfor det afmærkede udstillingsområde 
eller i cafeteria. Der vil være en informations-stand (bord) ved indgangen til områderne, hvor der 
bl.a. forefindes håndsprit, mm. Vi opfordrer til, at man selv medbringer håndsprit. Der er IKKE 
sekretariat på udstillingen men udstillingsleder kan kontaktes på tlf ved behov. 
 
• Ved ringside må telte ikke placeres nærmere end 5 meter til selve udstillingsringen. 
• Der skal være mindst 1 meter mellem telte ved ringen, hvis telte opsættes i mere end 1 række 
rundt om ringen skal der være mindst 3 meter mellem rækkerne. 
 
• Hund og handler bedes vente med at gå ind i ringen, til de kaldes ind af ringpersonalet. 
• Handler skal holde behørig afstand til dommeren, når denne gennemgår hunden. 
• Handlere skal holde min. 1 meters afstand til hinanden både inde i ringen og udenfor. 
 
• Præmier, rosetter og præmiekort bliver udleveret af ringpersonalet. 
 
• Kataloget kan hentes on-line på www.hundeweb.dk fra kl. 08.00 på dagen. Der vil IKKE blive 
uddelt trykte kataloger. 
 
 
Ring 1 - Vær opmærksom på, at Whippet Baby & Hvalpe bedømmes om eftermiddagen 
 
• Der bliver bedømt Bedste Baby, Bedste Hvalp samt BIR & BIM i racen. 

 
 



Dagens program  
 
 
 
 
 
 
 

Dagens program 
Bedømmelse af racerne i den nævnte rækkefølge ovenfor 

Online katalog åbner på hundeweb.dk kl. 08.00 
 

Forplejning, toiletter mv. 
Cafeteria i hallen er åbent, og vi opfordrer til at du støtter hallens cafeteria – OBS: Vær 

opmærksom på, at mundbind skal anvendes i cafeteria-området, når du ikke sidder ned!! 
Toiletter forefindes i forhallen.  

 
Præmier, rosetter og præmiekort 

Der vil være præmier til BIR & BIM i racerne  
Der uddeles rosetter til BIR & BIM 

Der uddeles rosetter til Baby & Hvalpe med L, SL samt til racens bedste hvalp 
Alle rosetter er sponsoreret af Klausen Import www.klausen-import.dk 

Der uddeles præmiekort til alle hunde, der opnår Særdeles Lovende eller Excellent.  
Præmiekortet kan anvendes enten hos Klausen Import eller ved Myndeklubben. 

 
Vi krydser fingre for godt vejr og glæder os til at se dig og din hund i Nyborg 

 
Med venlig hilsen og vel mødt 

Bestyrelsen  
 

Udstillingsleder Allan Dambo Nielsen, Tlf. +45 2250 4475 mail allan@hounds.dk 
  
 
 
 
 
 

Ring 1 første afdeling 
(start kl. 09.30)   Ring 2 første afdeling 

(start kl. 09.30)   
Dommer:   Charlotte 
Høier, Danmark   Dommer: Gunnar 

Nymann, Danmark   

Whippet  41  Podengo Port. korth. dv    4  

I alt  41    Podengo Port. ruh. dv    6  

   Podenco Ibicenco, korthåret    4  

   Irsk Ulvehund    13  

   Greyhound    7  

   Galgo Espanol (Aspirant 
Gitte Finnich Pedersen) 9  

   Sloughi (Aspirant Gitte 
Finnich Pedersen)    1  

   I alt 44    

      

Ring 1 anden afdeling 
(start kl. 13.30) 

  Ring 2 anden afdeling 
(start kl. 13.30) 

   

Dommer:   Charlotte 
Høier, Danmark 

  Dommer: Gunnar 
Nymann, Danmark 

  

Whippet Baby & Hvalpe  17  Hjortehund 5  

Afghansk Mynde  9  Azawakh 1  

I alt  26    Saluki 9  

   Borzoi    13  

   Magyar Agar 1  

   Italiensk Mynde 7  

   I alt 36   
 
 
 

http://www.klausen-import.dk/
mailto:allan@hounds.dk


RYD OP EFTER DIG SELV OG DIN HUND. 
Når området forlades, skal det være i samme stand, som da vi ankom. Hjælp os – og hinanden – 
med at rydde op. Det er med til at give et godt omdømme for hundesporten generelt. 
 
Når du skal lufte din hund, så bliv i området ved udstillingsringen, så du undgår kontakt med 
udstillere fra den anden ring. 
 

 
 
 

 


