
 
Välkommen till Östras specialutställning 

för Newfoundlandshundar 

OBS! Detta PM gäller endast hundar av rasen newfoundland 

Plats   Vilsta Sporthotel Vasagatan 80 633 58 Eskilstuna 

Lördagen den 25  februari 2023 

Start beräknad till ca: kl. 15.00 

Här följer information om utställningen 

Det är två utställningar i hallen, en inofficiell utställning med start kl. 09.00 och en officiell utställning 

för newfoundlandshundar som börjar senare, ca. 15.00 i ring 1. 

Kom ej förtidigt om möjligt då det kan vara trångt i lokalen. 

Glöm inte vaccinationsintyget!!!  
Sticksprovskontroll av vaccination i samband med Chip-kontroll kommer att ske i hallen under 

utställningen. 

 
Nummerlappen samt PM kommer via mail för de som anmält via Internet, eller hämtas i 

sekretariatet. Du som ej kan skriva ut nummerlapp kan även hämta denna här. 

Bedömningen sker i den ordning som står i katalogen. Domaren dömer ca 20-25 hundar i 

timmen, så du kan räkna ut när det på ett ungefär är dags för din hund 

Reservation för domarändring. 

 

HP/CK rosett delas inte ut i ringen utan i år har man valmöjlighet till HP/CK rosett eller HP/CK pris och 

även många fina rosetter till försäljning.  

När ni fått er kritiklapp är ni välkomna till vårt sekretariat för att hämta ut ert pris och där ni även kan 

köpa fina rosetter. Endast Swish nr:: 123 612 7120 är möjligt vid betalning.  

 

Finalbedömning 

BIR och BIM valp, därefter Valp BIS 1-4 

Bästa Junior 

Bästa Veteran 

Bästa Uppfödargrupp 

BIR och BIM Vuxen, därefter BIS 1-4  (alla CK hundar möts) 

40  st newfoundlandshundar anmälda, 7 valpar, 33 vuxna, ( 16  tikar,  17 hanar) 

Du får använda hundbur, men vi accepterar inte hagar i hallen. Då hallen är trång undvik större 

bur eller hage. Något att sitta på kan vara skönt att ha medan du väntar på din tur.  

Kom ihåg att valpen du har med dig kanske tycker att 

många hundar och människor är lite otäckt, så ta hand om valpen på rätt sätt. 

 

 



 

För allas trivsel – torka upp efter din hund om olycka sker!! 

 

Ev frågor besvaras av Sandra Mezei  076-263 1828, Johan Holmqvist, tfn 073-987 25 43 

 eller Göran Björkman, tfn 070-335 37 00 

  Vi bjuder alla utställare på Gratis Fika. 

 

Besökande  fri entré och fri Parkering 

Newfoundland-katalog finns att ladda ner från www.snk-east.se 

Varmt välkomna önskar Svenska Newfoundlandshundklubbens Östra lokalklubb!  

Vi tar tacksamt emot Hederspriser . 

Vägbeskrivning: från E20 Eskilstuna 
Ta avfart 132-Trafikplats Årby för väg 53 in på Nyköping/Eskilstuna C/Sundbyholm 0,5 km 
 
I rondellen tar du 1:a avfarten in på Mälarvägen/väg 53 0,7 km 
 
I rondellen tar du 2:a avfarten in på Carlavägen/väg 53 2,8 km 
 
I rondellen, fortsätt rakt fram in på Vasavägen 0,7 km 
 
I rondellen, fortsätt rakt fram på Vasavägen 0,5 km 

 

Välkommen till Vilsta Sporthotel 

Komissarie Göran Björkman 
 
Bestyrelse, Johan Holmqvist, Sandra Mezei, Hasse Lindahl            CUA Göran Björkman 
 

Anledning till den nya platsen o hallen är att Täljehallen kostar väldigt mycket att hyra och 

tiden man hyr är väldig kort då de har matcher direkt efter och träning innan vi kan komma 

in i hallen. Vilsta hallen kostar ca: hälften att hyra 2 dagar. 

 

Så vi letade i hela mälardalen efter en ny lagom stor och prismässig hall, denna hall 

vi nu hyr knappt hälften mot tidigare hallen, vi har försökt lösa alla behov efter 

bästa möjliga lösning men allt blir nog inte perfekt men hoppa på en trevlig utställning. 

Samtidigt är vi jätteglada över att så många som 40 st newfoundlandshundar deltager. 

 

Alla förslag på annan hall emottages tacksamt,  

även förslag på Domare för kommande utställningar emottages gärna,  

År 2024 kommer utställningen vara den 13 januari 

/Göran 

gb@byteline.se el 070-33 53 700 

Servering och restaurang finns på området 

Dagens lunch serveras mellan 11:30 – 14:00 därefter a.la carte 

Mat på kvällen boka bord sista matbeställning kl 20:00  tel: 016-513080 

 

Boende kan bokas på info@vilstasporthotell.se   eller telefon 016-513080. 

Det finns olika former av boende, se deras hemsida 
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