
 
 

Kære udstiller 
Tak for din tilmelding til  

Myndeklubbens certifikat-udstilling 
i Rønne fredag den 13. august 2021 
Dommer: Martin Johansson, Sverige 

 
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 

Coronapas  
• Deltagere og publikum skal fremvise Coronapas for at komme ind på udstillingen. 
 

Mundbind  
• Der er ikke generelt krav om at bære mundbind, MEN hav det med i tilfælde af, at dommeren 

eventuelt ønsker, at det bæres i ringen for dommerens egen sikkerheds skyld. 
 
Telte m.v.  

• Telte må IKKE opsættes ved ringsiderne.  
• Der etableres en større fælles teltzone ved udstillingsområdet, hvor man må opstille sit telt. 
• Teltene skal opstilles med en afstand på min.1 meter (gerne mere) til naboteltene til alle sider. 
• Bure, trimmeborde, tæpper, kurve, hvalpegårde og lignende må kun forefindes i teltzonerne – 

ikke ved ringsiden. Det vil være muligt at opholde sig stående eller siddende ved ringsiden med 
sin hund i snor. 

• Pladsen vil være åben for teltopsætning torsdag den 12. august 2021 kl. 16.00‐17.00. 
 

Fremvisning af hunde i ringen 
• 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 stadion 

 
Barn & hund 

Tilmelding til ovenstående konkurrencer kan foretages ved henvendelse til Lars Johansen,  
på udstillingsdagen inden kl. 13.00. 

 
Katalog 

Kataloget er online kl. 10.00 på udstillingsdagen og kan findes her  
Katalog Rønne fredag 13. august 2021  

 
Parkering & Camping 

Det er muligt at parkere på P4, som er en af Rønne Stadion Nords boldbaner, og be‐ 
nytte den nordlige indgang til pladsen (Indgang 1). Der vil være indkørsel til P4 fra Nordre Ringvej. 
Der tilbydes ikke camping på stedet - se nærmere i DKK’s information om camping og mobilhomes 

i linket her DKK information om udstilling på Bornholm 
 

Sponsor 
Klausen Import har stand på området ved Rønne Stadion Nord. Vi opfordrer udstillerne til at støtte 

vores hovedsponsor ved at anvende præmiekuponer til køb på standen. 
 

Sekretariat 
Myndeklubben har ikke et fysisk sekretariat på stedet, men udstillingsleder Lars Johansen kan 

kontaktes fysisk på stedet eller på tlf +45 3133 4499 
 

https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210455/
https://www.hundeweb.dk/udstilling-katalog/udstilling/210455/
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Udstilling-Events/Bornholm-2021/Bor21di.pdf


Særlige forhold 
Udstillingen åbner kl. 10.00. 

Bedømmelserne starter kl. 11.00 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 
Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne 

 
Kørselsvejledning er på sidste side her DKK information om udstilling på Bornholm 

 
Oversigt parkering og udstilling her DKK’s kort over udstillingsområdet samt parkeringsareal 

 
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. 

Program Rønne udstilling fredag 13. august 2021 
 
  Ring 9  
  Bedømmelserne starter kl. 11.00  
  Dommer: Martin Johansson, Sverige  
  Ringsekretær: Birte Bjerg  
  Ringassistent: Hanne Nielsen  

  3 Pharaoh Hund   
  1 Ibicenco Podenco korth.   
  4 Irsk Ulvehund   
  3 Greyhound   
  5 Saluki   
  1 Hjortehund   
  24 Whippet   
  13 Afghansk Mynde   
  2 Galgo Espanol   
  2 Italiensk Mynde   
  58 TOTAL   

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

Good samt Baby & Hvalpe med Lovende 
 Bedste Baby   

 Bedste Hvalp Klausen Import - rosetter til SL, L samt racens bedste 
 Bedste Junior  baby og racens bedste hvalp, BIR & BIM  

  Bedste Mellem 
 Bedste Brugshund  Afsluttende konkurrencer 
 Bedste Opdrætsklasse Klausen Import - rosetter til plac. 1-4 alle klasser 
 Bedste Veteran 

  Klausen Import sponsorpræmier til afsluttende 
konkurrencer 

  
 BEST IN SHOW  Agria Dyreforsikring  
  sponsorpræmier til afsluttende konkurrencer 
  

https://www.dkk.dk/uploads/documents/Udstilling-Events/Bornholm-2021/Bor21di.pdf
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Udstilling-Events/Bornholm-2021/Samlet-oversigt-P-areal-og-ringe-2021.pdf

