
 
 

Kære udstiller 
Tak for din tilmelding til  

Myndeklubbens certifikat-udstilling 
i Nørresundby lørdag den 10. juli 2021 

Dommere: Jan Coppens, Holland – Hanna Wózna-Gil, Polen 
og Peter L. Jensen, Danmark 

 
OBS: Peter L. Jensen dømmer Whippet baby og hvalpe i Ring 3 

 
Denne udstilling afholdes med særlige vilkår på grund af covid-19. 
Vi vil godt bede alle om at overholde restriktioner og anvisninger, så vi får det bedste ud af dagen. 
 
Vi er utrolig glade for opbakningen til arrangementet og glæder os til en herlig udstillingsdag. 

 
SÆRLIGE INFO OG TILTAG I FORHOLD TIL COVID-19 

• Lars Johansen er udstillingsleder på dagen 
 
• Ved ringside må telte ikke placeres nærmere end 5 meter til selve udstillingsringen. 
• Der skal være mindst 2 meter mellem telte ved ringen, hvis telte opsættes i mere end 1 række 
rundt om ringen, skal der være mindst 3 meter mellem rækkerne. 
 
• Brug af værnemidler ved fremvisning af hunde i ringen annonceres på dagen. 
• 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. 
 

Forplejning 
Forplejning (sandwich og div. vand) kan købes på stedet, vil du være sikker på sandwich skal du 

bestille her senest onsdag 7. juli https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/160/ 
 

Fællesspisning / udstillermiddag 
Vi tilbyder fællesspisning på pladsen lørdag aften, hvor du har mulighed for at bestille lækker mad 
fra den lokale kro (Menu = Wienerschnitzel med tilbehør & smørsauce) – skal bestilles på forhånd. 

OBS: Tilmelding online HURTIGST MULIGT på https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/156/ 
Pris kun 150,- kr pr. person 

(drikkevarer medbringer du selv) 
 

Barn & hund 
Tilmelding til ovenstående konkurrencer kan foretages  

på udstillingsdagen i sekretariatet inden kl. 13.00. 
 

Toiletter, vand mv. 
Toiletter forefindes i toiletbygningen, hvor du kan tanke vand til din hund udenpå huset.  

 
Katalog 

Kataloget er online kl. 08.30 på udstillingsdagen og kan findes her  
Katalog Nørresundby lørdag 10. juli 2021  

 
Camping 

Myndeklubben tilbyder camping på stedet (fredag kl. 18.00 – mandag kl. 10.00) for kun 100 kr 
(uden strøm) bestil camping online på 

https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/153/ 
 
 
 
 
 

https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/160/
https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/156/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210078/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210078/
https://myndeklubben.nemtilmeld.dk/153/


 
  
 
 

Sponsor 
Faunakram, der er vores nye fodersponsor  

på denne udstilling, har en salgsvogn opstillet ved siden af  
Myndeklubbens sekretariat. 

 Vi opfordrer alle udstillere til at besøge vores sponsor og høre mere om det danske kvalitetsfoder. 
 

Sekretariat 
Myndeklubbens sekretariat er åben fra kl. 08.30 til udstillingen slutter. 

Det vil være muligt at anvende Myndeklubbens præmiekuponer for 2018 og 2019, præmiekuponer 
fra Klausen Import samt kontanter som betalingsmiddel i sekretariatet.  

 
Særlige forhold 

Udstillingen åbner kl. 08.30. 
Bedømmelserne starter kl. 09.30 og foregår udendørs. 

Husk at medbringe stambog, vaccinationsattest og godt humør. 
Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes hvalpe under 3 måneder på udstillingsområdet. 

 
Adresse 

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+9400&from
= 
 

Med venlig hilsen og vel mødt 
Udstillingsleder Lars Johansen 

Tlf. +45 3133 4499 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjælp os med at holde Myndeklubbens fane højt!!!!   
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 til Myndeklubben og for hundesporten 
generelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://map.krak.dk/query?what=maps&search_word=&geo_area=voerbjergvej+95%2C+9400&from=
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Program Nørresundby udstilling lørdag 10. juli 2021 
Der er tilmeldt 175 mynder i alt til Myndeklubbens udstilling i Nørresundby og vores dommere er  
Jan Coppens, Holland – Hanna Wózna-Gil, Polen og Peter L. Jensen, Danmark.  
 
Vi ser frem til en rigtig dejlig dag!! 
 
Lars Johansen 
Udstillingsleder 
 
 Ring 1 Ring 2 Ring 3 
 Bedømmelserne starter kl. 09.30 Bedømmelserne starter kl. 09.30 Bedømmelserne starter kl. 09.30 
 Dommer: Jan Coppens, Holland Dommer: Hanna Wózna-Gil, Polen Dommer: Peter L. Jensen, Danmark 
 Ringsekretær: Heidi Ochsendorf Ringsekretær: Sophie Lauridsen Ringsekretær: Lise-Lotte Knudsen 
 Ringassistent: Anni Brinkmann Ringassistent: Wille Ellesøe  
2 Pharaoh Hound   2 Sloughi 16 Whippet baby & hvalpe   
3 Podengo Port. korth. Dværg 16 Borzoi 16 TOTAL 
2 Podengo Port. ruh. Dværg 1 Magyar Agar   
1 Podengo Port. korth. Mellem 2 Hjortehund   
2 Podenco Ibicenco korthåret 7 Greyhound   

69 Whippet   4 Italiensk Mynde    
79 TOTAL 9 Galgo Espanol     

  8 Irsk Ulvehund   
  1 Chart Polski   
  17 Afghansk Mynde   
  1 Azawakh   
  12 Saluki   
  80 TOTAL   

  
  
 Afsluttende konkurrencer Præmier 
 (start ca. kl. 15.30) Alle Racer 
 Barn & Hund Myndeklubben – præmiekort til alle hunde med 

Excellent samt Baby & Hvalpe med SL 
 Juniorhandling 
 

 Dommer: Peter L. Jensen Klausen Import - rosetter til SL, L samt racens bedste 
baby og racens bedste hvalp, BIR & BIM  

  Bedste Baby   
 Bedste Hvalp  

  Faunakram – foderpræmier til BIR & BIM  
 Dommer: Jan Coppens 
  
 Bedste Junior 
 Bedste Mellem  
  
 Dommer: Hanna Wózna-Gil Afsluttende konkurrencer 

Klausen Import - rosetter til plac. 1-4 alle klasser 
 Bedste Opdrætsklasse 
 Bedste Veteran Klausen Import sponsorpræmier til afsluttende 

konkurrencer 
   
 Dommer: Hanna Wózna-Gil Agria Dyreforsikring  
 BEST IN SHOW  sponsorpræmier til afsluttende konkurrencer 
  
  


