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hjemmeside www.bullmastiffklubben.dk . 

F
o

to
: M

å
n

e
d

e
n

s h
u

n
d

 jan
u

a
r 2

0
19

 - H
å

k
o

n
 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019  3 

Ses vi på Bakken 10. august? 

4 Redaktørens hjørne 

6 Nyt fra Bestyrelsen 

8 Nyt fra Udvalgene 

16 Mindeord for Kim Hauritz 

18 Kontaktinformationer 

20  BIR / BIM Aunslev 2019 

21 Resultater fra Aunslev 

22 Billeder fra Aunslev  

26 Historie: Vores første HUND 

30 2 nye Junior Klub Champions 1. halvår  2019 

34 Kontiengenter og gebyrer 2019 

36 BIR / BIM fra Winnershowet i Vildbjerg 2019 

37   Resultater fra Winnershowet i Vildbjerg 2019 

38 Billeder fra Winnershowet i Vildbjerg 

42 Forårsgåturen 2019 

44 Nye medlemmer 

47 Aktivitetskalender 2019 

48 BIR / BIM CAC Klub Show i Vildbjerg 2019 

49 Resultater fra CAC Klubshow i Vildbjerg 2019 

50 Dommerudtalelse fra i Vildbjerg 2019 

54  Invitation til Bakkentur 

56 Referat fra Generalforsamlingen  

58 Hanhundelisten  

61 Pointlister årets hunde 1. halvår 2019 

64 Opdrætterlisten  

Historie: Vores første HUND... 



 

4  DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019 

Redaktørens h jørne  

Så er sommeren endnu engang over vores smukke lille land. - Og selvom, at det 

ikke umiddelbart tyder på, at vi får en gentagelse af sidste års sommervejr. - Så er det 

skønt, at det endelig er sommer. Lange lyse aftener, hygge i haven og en dejlig lang 

sommerferie venter forude.  

Sommeren for os i Gundsømagle, kommer i år til at foregå i Gundsømagle. - Der ven-

ter, hverken tur til Klitmøller eller udlandet. Vi er en ”gør det selv” - familie, og i år står 

den både på nyt tag, og ny trappe op til huset. - Og jeg må da indrømme, at jeg glæder 

mig til at se mit nye sorte tag, med nye tagrender og nymalet udhæng. 

Berta og Hjalmer har det begge godt, de stortrives i hinandens selskab. - Vi går og tæl-

ler månederne til Berta fylder otte år, og kan komme med på udstilling igen. Hjalmer er 

blevet fire, og her går vi egentligt bare og venter - og håber på, at han snart bliver vok-

sen! 

Jeg har desværre ikke været på så mange udstillinger i første halvår, som jeg har kun-

ne tænke mig. - Men det er da blevet til tre udstillinger, og hold da helt op. - Sikke en 

fornøjelse det var at være til årets første udstilling i Aunslev, så mange nye ansigter og 

hunde. Et stort velkommen til alle jer nye.  

Slutteligt vil jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig varm og forhåbentlig tør sommer.  
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NYT  FRA BEST YRELSEN 

 

Tiden flyver afsted, sidst vi skrev, var lige inden jul, hvor vi kunne se 

tilbage på et dejligt år i Bullmastiffens tegn. Nu er vi allerede over halv-

vejs gennem 2019 og sommerferien er skudt i gang for mange af Jer 

eller også venter den lige rundt om hjørnet. 

Året har allerede budt på flere udstillinger og vores forårsgåtur – tilslut-

ningen har været helt fantastisk – stor tak til Jer alle som bakker arrange-

menterne op.  Forårsgåturen have for team Fyn/Jylland skiftet lokation 

fra Fyn til Jylland og det var en kæmpe succes, hvor der blev sluttet af 

på ”Det lille Røgeri” med lidt frokost, kaffe og kage – stort tak til Annette 

for det arrangement. Sejren gik til team Fyn/Jylland – vi håber at team 

Sjælland er klar til ”kamp” igen næste år. 

Den 16. marts 2019 afholdte vi vores ordinære generalforsamling, hvor vi 

ligesom de tidligere år havde inviteret en af DKK ́s uddannede dirigenter 

til at lede mødet, hvilket igen i år var en succes. Generalforsamlingen 

forløb stille og rolig i god ro og orden, der var ikke mange fremmødte, 

hvilket vi ser som et tegn på, at medlemmerne er tilfredse med klubben. 

Dog håber vi fortsat på, at flere møder op til næste års generalforsam-

ling. 

Den kæmpe opbakning til årets 3 første udstillinger, har virkelig gjort os 

alle glade, men det har også givet udfordringer til udstillingsudvalget, da 

de jo stadig rigtig gerne vil have, at alle går hjem med en præmie, når de 

deltager i klubudstillingerne, og endnu engang har de nået deres mål, vi 

må sande at præmiebordene har imponeret på alle 3 udstillinger. Vi hå-

ber at se ligeså mange udstillingsglade hunde og ejere på årets sidste 2 

klubudstillinger. 

Weekenden i Vildbjerg var endnu engang en kæmpe succes, udstillere, 

tilskuere, udvalg, bestyrelse, dommere mm hyggede sig og vejret var 

endnu engang med os. Fællesspisningen var en dejlig afslutning på lør-

dagen, tak til Jan og Nikolass for at de ville grille til os og tak til Daniel og 

Henrik for at lede auktionen, som igen i år slog rekord, tusind tak til alle 

for gaver og bud, på denne festlige dag. 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019  7 

Rundt om hjørnet, nærmere bestemt den 10. august, venter Bakkenturen. 

Sidste år måtte vi aflyse den på grund af varmen, men vi håber vejret i år 

er med os, så vi kan få en hyggelig dag på Bakken. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores udvalg, I ligger et kæmpe stykke 

arbejde i at arrangere udstillinger, gåture, fællesspisning, lave DBK-nyt, 

opdaterer hjemmeside mm, også stor tak til alle medlemmer der bakker 

op om arrangementerne og opdrættere der melder nye medlemmer ind, 

uden alle Jer havde vi ikke vores egen specialklub. 

Skulle I have spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os. Ris/ros, 

ideer, forslag til nye tiltag med mere er altid velkomne. Har du eller får du 

lyst til at give en hånd med i et af vores udvalg eller blot er nysgerrig om 

at høre mere – så kontakt os endelig. Vi glæder os til sidste del af 2019 

og glæder os til at se medlemmerne til vores arrangementer. 

Til sidst vil vi i bestyrelsen ønske alle en god sommer, pas på hinanden 
og på hundene i varmen ;o)) 
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WEBREDAKTØREN 

Hjemmesiden kører, uden problemer, og point har fortsat været opda-

teret mellem hver udstilling, hvilket jeg kan mærke der er stor glæde 

over.  

Jeg har været lidt bagud  med billederne fra klub udstillingerne, men 

galleriet er nu ved at være up to date. Husk i altid skal være velkomne til 

at bruge billederne jeg har taget, til FB o.l. mange af jer spørger også på 

udstillingerne om jeg vil sende billederne til jer efterfølgende - og har jeg 

glemt at sende, så tag dem endelig inde fra galleriet.  

Jeg har haft fået et par henvendelser, hvor man har set en nyhed på 

hjemmesiden om et kuld hvalpe eller en hund til omplacering, men når 

man klikker videre så er kuldet / hunden der ikke.  

Læg venligst mærke til datoen på nyhederne - vi sletter ikke nyheder på 

siden, så i disse tilfælde, når nyheden har en vis alder, så har hvalpene / 

hunden fået gode hjem, så vil linket føre til en side hvor indholdet fra 

nyheden ikke er tilgængeligt.  

Jeg vil ønske jer en rigtig god sommer  

Karina  

NYT  FRA UDVALGENE  
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NYT  FRA UDVALGENE  

RACEREPRÆSENTANT OG FORMIDLING 

Venter du / har du fået hvalpe kan du få dit kuld på vores hjemme-

side, det er ganske gratis, forudsat at du melder dine hvalpekøbere ind i 

klubben senest når hvalpene er 3 måneder gamle. Dette gøres til den 

fordelagtige ”hvalpe-pris” á 175 kr for enkeltmedlemsskab og 265 kr for 

parmedlemskab.  

Er du i den uheldige situation, at din hund skal omplaceres? På vores 

hjemmeside under "Avl & Opdræt" at finde punktet "Omplacering", hvor 

du kan sende oplysninger til mig om hunden der skal omplaceres. 

ASU 

Vi får løbende henvendelser hos ASU, som vi forsøge at besvare så 

hurtigt som muligt. 

 

Vi er glade for at klubbens medlemmer bruger ASU og den tillid der  

derigennem udvises. 

 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer  
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AKTIVITETSUDVALGET 

Året 2019 er allerede 6 måneder gammelt, og når vi ser tilbage, har 

det været nogle fantastiske måneder.  

Vi startede året med vores forårs gåtur, som altid løber af staben på 

begge sider af Storebælt. I år havde team Fyn/Jylland valgt at finde en 

lokation i Jylland efter de sidste mange år at have været i Assens - man 

må sige det var en succes og endnu engang trak de sejren i hus, her 

sluttede man af med hygge på “Det Lille Røgeri” Tusind tak til Annette 

for at lægge lokaler til, der er allerede stemning for at vende tilbage næ-

ste år. På Sjælland siden blev det afholdt samme sted som tidligere - i år 

var fremmødet dog meget begrænset - men team Sjælland er klar til 

kamp igen næste år, hvor de håber på stor opbakning og ingen syge 

mm. 

Første weekend i Juni er der afholdt fællesspisning i Vildbjerg. Lørdagen 

med højt humør og en rekordsættende auktion! Så vi er meget glade for 

den store opbakning, vi får fra Jer medlemmer, det giver blod på tanden, 

så vi har lyst til at blive ved. 

Næste aktivitet fra os er Bakketuren i august, vi håber vejrguderne i år er 

med os, og holder temperaturen på et niveau - så både 2 og 4 benede 

kan klare turen, mere om dette på hjemmeside og facebook. 

 

Rigtig god sommer til jer alle. 

NYT  FRA UDVALGENE  
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NYT  FRA UDVALGENE  

UDSTILLINGSUDVALGET 

Sommeren er over os og vi kigger tilbage på årets 3 første klubudstil-

linger med et KÆMPE smil på læben. Stor tak til alle Jer der har valgt at 

bakke op om udstillingerne – vi har haft et fantastisk tilmeldingsantal, 

hvilket har gjort vi har måtte søge efter flere sponsorgaver, så I alle kan 

få en lille ting med hjem fra udstillingerne. Så en STOR tak til alle vores 

dejlige sponsorer. 

Vildbjerg weekenden var igen i år en succes og lørdagens udstilling lå 

på Hundens dag, som blev markeret over hele landet, vi havde også 

besøgende som havde en dejlig dag og fik en god snak med jer rundt 

om ringen om vores dejlige race. 

Vi er nu i fuld gang med at planlægge den næste udstilling, som afhol-

des i September sammen med Dansk Mastiff Klub. I år afholdes den på 

Storebælt Camping og Feriecenter. 

Sidst men ikke mindst er vi ved at ligge sidste hånd på udstillingsåret 

2020, vi opdaterer selvfølgelig aktivitetskalenderen, så snart det er mu-

ligt med næste års udstillingsprogram. 

Vi vil fra udstillingsudvalget ønske Jer alle en god og varm sommer og 

glæder os til at se jer på udstillingerne. Husk at alle er velkomne uanset 

om man ønsker at udstille eller bare få en hunde snak! 

Pas på de 4-benede i sommervarmen ;o) 

 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019  13 



 

14  DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019 

PR-KONTAKTEN 

VIL GERNE ØNSKE ALLE EN GOD SOMMER  

 

NYT  FRA UDVALGENE  
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Det var med stor sorg, at vi i Dansk Bullmastiff Klub modtog den tragiske  

meddelelse om, at Kim Hauritz natten til den 24. april afgik ved døden efter en 

blodprop i hjertet. 

De der kendte Kim, vil give mig ret i, at han var et ”hunde-menneske” helt ind i 

hjertet. Han lagde ikke skjul på, at han elskede sine hunde, og han og Helle 

var som ofte at finde på udstillingerne rundt om i landet. De senere år har der 

også været mange ture til udlandet. 

Mindeord 

Mange af os vil huske Kim, som vi så ham til Klubudstillingen i Aunslev den 23. 

marts, som en altid glad og smilende person, der altid havde tid til en hygge-

snak. Han var meget stolt af hans udstillingstæve Cassie, som de sidste man-

ge udstillinger fik et ekstra smil frem på læben,  

idet de 2 gjorde det fremragende . 

Kim var manden bag kennelmærket ”Boulevard Of Fame” som han drev sam-
men med hans kæreste Helle hvor de opdrættede Bullmastiff. 
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Vores varmeste tanker går til Helle og Kim´s nærmeste  

familie og venner. 

Æret være Kim Hauritz minde. 

På Dansk Bullmastiff Klubs vegne 

Mads W Poulsen - Formand 
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Formand Mads Poulsen 

Illerup Gyde 1 

8660 Skanderborg 

formand@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 51 24 51 02 

 

Næstformand Rasmus Jønsson 

Hornbækvej 544 

3080 Tikøb 

naestformand@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 2712 12 85 

 

Kasserer Gitte Andersen 

Fynshovedvej 602 

5390 Martofte 

kasserer@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 20 27 09 28 

 

 

Sekretær Charlotte N. Hegelund 

Salbrovad 29 

5610 Assens 

sekretaer@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 23 98 71 07 

 

Bestyrelsesmedlem Lone Atzen Gade 

Vestermøllevej 4 

8660 Skanderborg 

bestyrelsesmedlem@ bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 22 39 39 53 

 

1. Suppleant  

Karina Kettner 

2. Suppleant  

Charlotte Reimer 

 

INFORMATION 
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PR-Kontakt 

Mette L. Sørensen 

pr@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 24 80 68 35 

Udstillingsudvalg 

Rikke Andersen 

Gitte Andersen 

Karina Kettner 

Charlotte N. Hegelund 

udstilling@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 51 25 12 71 

Avl- & Sundhedsudvalg 

Mette L. Sørensen 

Rikke Andersen 

Maja 

asu@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 24 80 68 35 

Racerepræsentant & formidling 

Lone Atzen Gade 

bullmastiff@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 22 39 39 53 

 

Webredaktør 

Karina Kettner 

web@bullmastiffklubben.dk 

+45 60 85 87 37 

Aktivitetsudvalg 

Rikke Andersen 

Maria Jønsson 

aktivitet@bullmastiffklubben.dk 

+45 29 26 46 82 

Bladredaktør 

Kicki Desirée Wiberg Bjergvang 

Karina Kettner 

blad@bullmastiffklubben.dk 

+45 51 27 73 91 

INFORMATION 
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Klubudstilling i Aunslev 23. marts 2019Klubudstilling i Aunslev 23. marts 2019Klubudstilling i Aunslev 23. marts 2019Klubudstilling i Aunslev 23. marts 2019    

Dommer: Birgitte Schjøth, (Danmark)Dommer: Birgitte Schjøth, (Danmark)Dommer: Birgitte Schjøth, (Danmark)Dommer: Birgitte Schjøth, (Danmark)    



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2019  21 

BIR BABY I RACEN  

BEDSTE HVALP I RACEN 

BEDSTE VETERAN I RACEN 

Red Bull de Peñamellera 

holy Land Is-Dvariskiu 

Librrani’s Framework Fresco 

2. bedste han 

CK 2.BHK CERT, J.CERT & Klub J.CERT 

3. bedste han 

CK 3.BHK Klub CERT  

4. bedste han 

CK 4.BHK  

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK  

3. bedste tæve 

CK 3.BTK  

 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK CERT 

TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal 

 

Irresistible Pride Gummy Bear 

 

The Nightshift’s Dance Till You Drop  

 

 

Ace Of Beton’s Fair Player 

 

Cane Guardiano Neptune Of The  

Galax 

 

Serup’s Ice Peaches 
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Billeder fra Aunslev 2019 

Årets første udstilling i Aunslev var en kæmpe succes, med 

38 hunde tilmeldt, var det højeste antal hunde i flere år.  

Her følger lidt stemningsbilleder fra dagen, og mange flere 

er at finde på vores hjemmeside.  
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Vores første HUND 

Vi skal have hund! Efter flere års overvejelser er moren gået med til at få hund.  

Vi er en familie med mor og far, to teenager drenge og en prinsesse på 6 år. 

Vi ønsker en mellemstor hund, der formår at være rolig inden døre, men som 

stadig kan være aktiv med familien ude af husetW Vi vil have en hanhund og 

den skal IKKE i sofaen. ALLE skal hjælpe til - og de regler / rammer mor sætter 

op er alle med på. (på daværende tidspunkt) 

Efter en del besøg hos forskellige hunderacer, køre vi en lørdag formiddag i 

efteråret 2017, på besøg hos en lille Bullmastiff familie. Vi har nok været der 

små 5 minutter, da vi får øjenkontakt og sammenstemmende er enige om at 

DET er sådan en hund vi skal have.  

Sikke en skønhed, sikke et sind - Men for faen, sikke en STØRRELSE!!!!  

 

 

 

 

Forberedelserne går i gang, 

sideløbende med mange små 

jævnlige besøg hus Hundemor 

og hvalpe.  

Vi bliver hurtigt vilde med en 

LYS hanhund.  
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Tiden kommer endelig til at vi skal have vores lille nye Buller med hjem. 

En lille fin TIGERSTRIBET TÆVE :D :D  

 

 

 

Fra lys til stribet - fra han til tæ-

ve ???? Ja vi må jo indrømme at 

førstehåndsindtrykket og synet af 

den tigerstribede Hundemor slog 

igennem, både ved første og i 

sidste øjeblik, da valget skulle stå.  

 

 

 

 

 

Vores Tinka Mus kommer med hjem. Alle er begejstrede for den lille ny, alle vil 

hende så gerne og hun var virkelig så ønsket.  
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Men i takt med at Tinka Mus flytter ind, flytter alle mors regler / rammer ud!! 

Hundehøm hømér, støvsugning og opdragelse bliver meget hurtigt en ”Mors 

opgave” og Tinka er nu, med sine små 50kg fast inventar i sofaen - vel og 

mærke HELE SOFAEN!!! 
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Hvordan det lykkedes hende at snige sig til de mange friheder, må guderne 

vide. Måske det store hængemulehoved, eller det virkelig ynkelige udtryk hun 

kan sende os alle - jeg ved det ikke, men i hvert fald er... 

men i hvert fald er Tinka flyttet indD 

i vores hjem, vores familie, vores sofa  

og i den grad i vores hjerterD. 
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1. Junior Klub CAC  23.03.2019 Klubuds�lling i Aunslev (Birgi�e Schjøth) 

2. Junior Klub CAC  02.06.2019 Klubuds�lling i Vildbjerg (Eva Liljekvist Borg) 

Now	I’m	Here	Dei	Guardiani	Di	Windsor	
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1. Junior Klub CAC  24.11.2018 Klubuds�lling i Herlufmagle (Brigi�e Thilemann) 

2. Junior Klub CAC  23.03.2019 Klubuds�lling i Aunslev (Birgi�e Schjøth) 

TEAM-AHLEHOFFs	Seal	The	Deal	
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Medlemskontingent	for	foreningsåret	1.	januar	-	31.december	-	2019	

Par medlemskab  530,00 kr. 

Enkelt medlemskab  350,00 kr. 

Hvalpekøbere indmeldt gennem opdrætter får  

½ pris det første år.    

Hel sides annonce Forbeholdt sponsorer 

”Opdrætterlisten” blad + web pr. kalenderår  0,00 kr. 

Optagelse på ”Hanhundelisten” pr. kalender år  100,00 kr.  

Avls- og hvalpeannoncer, 1/5 side, 1 indrykning  20,00 kr. 

Julehilsen hel side  50,00 kr. 

Annoncering ved udstillinger i onlineskatalog og folder der uddeles på dagen.  

Annonce hel side Forbeholdt sponsorer  

Annoncering på vores hjemmeside via bannere 

Annonce hel side Forbeholdt sponsorer  

Priser for annoncering i DBK-nyt  

KONTINGENTER OG ANNONCERING 

Gældende pr. 1. januar 2019 
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Udstillingsgebyrer Web Manuel 

Babyklasse 270,00 kr. 296,00 kr. 

Hvalpeklasse (6 - 9 mdr.) 270,00 kr. 296,00 kr. 

Championklasse (fra 24 mdr.) 393,00 kr. 428,00 kr. 

Juniorklasse (9-18 mdr.) 393,00 kr. 428,00 kr. 

Mellemklasse (15-24 mdr.) 393,00 kr. 428,00 kr. 

Åben klasse (fra 15 mdr.) 393,00 kr. 428,00 kr. 

Veteranklasse (fra 8 år) 270,00 kr. 296,00 kr. 

Vedr. webtilmeldinger: 
2. hund samme ejer 321,00 kr. / 3. og efterfølgende hund med samme ejer 270,00 kr. 

Vedr. manuelle tilmeldinger : 
2. hund samme ejer  367,00 kr. / 3. og efterfølgende hund med samme ejer 321,00 kr. 

UDSTILLINGSGEBYRER 

Gældende pr. 1. januar 2019 
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    CAC Show i Vildbjerg 1. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 1. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 1. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 1. juni 2019    

Dommer: W. G. (Bill) Warren (Storbritanien)Dommer: W. G. (Bill) Warren (Storbritanien)Dommer: W. G. (Bill) Warren (Storbritanien)Dommer: W. G. (Bill) Warren (Storbritanien)    
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BIR BABY I RACEN  

BIR HVALP I RACEN 

BIR VETERAN I RACEN 

-  

Serup’s Plenty Of Madison 

Librrani’s Framework Fresco 

2. bedste han 

CK 2.BHK R.CERT 

3. bedste han 

CK 3.BHK  

4. bedste han 

CK 4.BHK Klub CERT 

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK  

3. bedste tæve 

CK 3.BTK  

4. bedste tæve 

CK 4.BTK  

TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal 

 

Librrani’s Framework Fresco 

 

Irresistible Pride Gummy Bear 

 

 

 

Bullgrin’s Sparkle 

 

Cane Guardiano Neptune Of The Galax 

 

Ace Of Beton’s Fair Player 
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Billeder fra Winnershowet 
Vejret var perfekt for hundene i dag, skyet og med lidt vindD 

det kunne ikke ønskes bedre, set fra deres behov, vi andre 

måtte trække i en trøje.  

 

 

Igen havde vi et helt fanta-

stisk antal tilmeldinger,  

ikke mindre end 33 hunde. 

Det var en fryd at se alle 

de tilskuere, udstillere, 

hunde og ikke mindst  

telte på pladsen 
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Jeannie Nielsen 

 

Majken Bratlin 

 

Mette Bjerck-Amundsen 

 

Lars Brovn og Charlotte 
Kongerslev 

 

Helle og Arne Dyrlund 

 

Susan Kurek og Jimmy G. 
Jensen 

 

Linda Schmidt 
 

Lasse Hedenskog Stigaard 

Sanja Skivesen 

 

Rikke Mortensen 

 

Bent Kristensen 

Jens Endelt 
 

Daniel Kenneth King 

 

Charlotte Tardrup 

 

Sarah Kronborg Eriksen 

 

Merete Weindel 
 

Michaela Schrøder 
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Mere information kan findes på klubbens website www.bullmastiffklubben.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig klubbens arrangementer online. 

Husk at holde øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden  
- den vil blive løbende opdateret! 

Dato Sidste tilmeld. Begivenhed 

03.08.2019 29.06.2019 CAC Nordisk Show i Varde (kreds 11) - DKK 

10.08.2019  BakkeTur 

17.08.2019 15.07.2019 CAC/CACIB Show på Bornholm - DKK 

18.08.2019 15.07.2019 CAC/CACIB Show på Bornholm - DKK 

07.09.2019 04.08.2019 CAC Klubudstilling i Korsør - DBK 

22.09.2019 19.08.2019 CAC/CACIB Show i Ballerup (KBHV-18) - DKK 

02.11.2019 30.09.2019 CAC/CACIB Show i Herning (DKV-18) - DKK 

23.11.2019 20.10.2019 CAC Jule-Klubudstilling i Herlufmagle - DBK 

03.11.2019 30.09.2019 CAC/CACIB Show i Herning - DKK 
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    CAC Show i Vildbjerg 2. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 2. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 2. juni 2019CAC Show i Vildbjerg 2. juni 2019    

Dommer: Eva Liljekvist Borg (Sverige)Dommer: Eva Liljekvist Borg (Sverige)Dommer: Eva Liljekvist Borg (Sverige)Dommer: Eva Liljekvist Borg (Sverige)    
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BIR BABY I RACEN  

BIR HVALP I RACEN 

BIR VETERAN I RACEN 

- 

Red Bull de Peñamellera 

Librrani’s Framework Fresco 

2. bedste han 

CK 2.BHK  

3. bedste han 

CK 3.BHK Klub CERT 

4. bedste han 

CK 4.BHK CERT 

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK CERT, Klub J.CERT & J.CERT 

3. bedste tæve 

CK 3.BTK  

4. bedste tæve 

Librrani’s Looking For Trouble 

 

Irresistible Pride Gummy Bear 

 

TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal 

 

 

 

Now I’m Here Dei Guardiani Di Windsor  

 

Cane Guardiano Neptune Of The Galax 

 

Cassandra 
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Jag tycker ni har funnit en mycket trevlig utställ-
ningsplats och att ert arrangemang med grillkväll 

och auktion var något jag uppskattade mycket! 

Härlig , trivsam stämning och mycket god mat:) 

Idéen med auktion tar jag med mig till andra  
klubbar!  

Bra klubbarbete när ni också lyckats med att få så 
många anmälda hundar. 

Jag upplevde en stor variation på hundarna som jag 
dömde, en del lite stora och några lågställda och 

små, men flera håll god typ och bra balans. 

Dommerudtalelse fra Dommerudtalelse fra Dommerudtalelse fra Dommerudtalelse fra     

Eva Liljekvist Borg Eva Liljekvist Borg Eva Liljekvist Borg Eva Liljekvist Borg  
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Tack för jag fick denna möjlighet att döma hos er! 

Lycka till framöver 

De härliga veteranerna imponerade mest och 
glädjande för rasen även de vinnande juniorerna. 

Fina huvud och bra rörelser på vinnarna! 
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Flere billeder på  

www.bullmastiffklubben.dk 

 

Det er tilladt at bruge billederne  

af egne hunde på FB o.l.. 
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Efter aflysning af sidste års gåtur på Bakken grundet den voldsomme varme, 

håber vi i år at kunne gennemføre turen under lidt mindre varme forhold.  

Derfor håber vi at ses på Bakken Lørdag d. 10. august 2019. 

Vi mødes ude foran indgangen kl. 11 som sædvanligt. 

 

Her går vi en hyggelig tur gennem forlystelsesparken, mens den lige så stille 

vågner op og forlystelserne går i gang. Hvilket gerne passer med vi holder en 

pause inde ved Julemandens Hus. 

 

Det er en fantastisk hyggelig tur, samtidig med at det er god socialisering og 

oplevelse for alle hundene.  

Håber vi ses til en hyggelig dag på Bakken.  
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R EF ERAT  F RA 

GENE RAL F ORSAML INGE N 2019  

 

Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 10.30 

Aunslevhallen, Kertemindevej 50, 5800 Nyborg  
 

1.   Valg af dirigent 

2.   Valg af referent 

3.   Valg af 2 stemmetællere 

4.   Godkendelse af formandens beretning 

5.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om   

   ansvarsfrihed (decharge) 

6.   Budgetbehandling, herunder fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelsesgebyr 

7.   Behandling af indkomne forslag 

8.   Offentliggørelse af valgt til bestyrelse og suppleanter 

9.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10.   Fremtidig virksomhed 

11.   Eventuelt 

Referat:  Lone Atzen Gade 

Deltagere: 7 Stemmeberettiget. 

Ad punkt 1 Anette Bak Frederiksen.  

    Generalforsamlingen er lovligt Indvarslet, og derfor beslutningsdygtig.   

Ad punkt 2 Lone Atzen Gade 

Ad punkt 3 Dirigenten vedtager at der vælges stemmetællere, hvis der bliver   

         behov derfor. 

Ad punkt 4 Godkendelse af formandens beretning: Enstemmigt godkendt 

Ad punkt 5 Forelæggelse af revideret regnskab:   

    Regnskabet er godkendt ved enstemmig vedtagelse.  

    Dermed er der givet decharge til bestyrelsen.  

Ad punkt 6 Budget for 2020: Behandlet 

    Kontingentet er uændret. 

    350kr / enkelt medlemskab 

    530kr / parmedlemskab 
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Ad punkt 7 Indkomne forslag: 

    Der er ikke indkommet forslag ved fristens udløb.  

Ad punkt 8 Gitte Andersen, Charlotte N. Hegelund og Rasmus M. Jønsson  

    modtager genvalg.  

    1. Suppleant: Karina Kettner, 2. Suppleant: Charlotte Reimer.    

Ad punkt 9  Revisorer: Daniel Weinreich og Kicki Bjergvang.  

    Hvis behovet for revisorsuppleant opstår, er det bestyrelsens ansvaret 

    at finde en der er egnet.  

Ad punkt 10 Det er klubbens ønske at fortsætte med det arbejde de har gjort  

    tidligere, og vil fortsætte med at komme med nye ideer, hvis det viser 

    sig der er opbakning fra medlemmerne hertil.  

Ad punkt 11 Intet herunder.  

    Der er tydeligt tegn på at klubbens medlemmer er tilfredse med  

    bestyrelsens arbejde . Set ud fra de fremmødte til generalforsamlingen. 

    Dirigenten takker for god ro og orden.  

    Med venlig hilsen 

    Bestyrrelsen 

    Dansk Bullmastiff Klub  
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HanhundelistenHanhundelistenHanhundelistenHanhundelisten    

Hanhunde med HD-status på A, B eller C og en AD-status på 0 eller 1 kan op-

tages på "Hanhundelisten".  Alle medlemmer kan benytte denne mulighed så-

fremt deres hanhund opfylder disse krav. Det koster 100 kr. pr. kalenderår  og 

den kommer både i bladet og på hjemmesiden. 

  Kaldenavn: Sherlock 

Fødselsdato:  25.06.2015 

Farve:  Brindle m/sort maske 

Reg.nr.: DK13314/2015 

Mentaltestet: - 

HD:  A   AD:  0 

Hjerte:  - 

Kontakt:  

  Kamilla & Martin Serup 

9230 Svenstrup J 

  Tlf:  2859 9638 

Mail:  kamillaserup@gmail.com 

Web:  

https://serupbullmastiff.wixsite.com/0000 

Serup’s Mr. Sherlock 

 

Referater fra Bestyrelsen, Udvalg mm. siden sidst er tilgængeli-

ge på klubbens medlemssider. 

Har du glemt dit login eller har du andre problemer med at kom-

me på medlemssiderne, kontakt da kasserer Gitte Andersen på 

mail kasserer@bullmastiffklubben.dk eller på telefon 20 27 09 28 

efter kl. 18.00 
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Hanner 

1. Librrani’s Framework Fresco 11 udst. 387 point 228 point 

2. Irresistible Pride Gummy Bear  7 udst. 165 point  134 point  

3. TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal 11 udst. 215 point  132 point  

4. Bullharmony’s Grand Illusion 11 udst. 202 point 128 point 

5. Bullharmony’s Copy Of  Dad 10 udst. 152 point  127 point 

6. The Nightshift’s Dance Till You Drop  3 udst. 112 point 112 point 

7. Librrani’s Looking For Trouble  2 udst. 76 point  76 point 

8. Librrani’s Keep Smiling  2 udst. 59 point  59 point 

9. Prince Charming Of The Bumble Barns  4 udst. 53 point 53 point 

10. I Have A Dream Joya Delicada  7 udst. 53 point  45 point 

Tæver 

1. Cassandra  8 udst. 248 point  208 point  

2. Ace Of Beton’s Fair Player 11 udst. 234 point  139 point 

2. Cane Guardiano Neptune Of The Galax  6 udst. 153 point  139 point  

4. Bullharmony’s  Good Luck Charm 11 udst. 152 point  122 point 

5. Ace Of Beton’s Go Go  11udst. 117 point 117 point 

6. Librrani’s Live Life To The Fullest  9 udst. 129 point 112 point 

7. Now I’m Here Dei Guardiani Di Windsor  6 udst. 96 point 89 point 

8. Bullgrin’s Sparkle   2 udst. 74 point 74 point 

9. Kettners Astrid  5 udst. 62 point 62 point 

10. Cane Guardiano Stripes & Style  6 udst. 58 point 58 point 

OBS: Disse top 10 lister er opdateret til og med 

DKK udstillingen i Vejen. De 5 bedste resultater 

står yderst til højre. 
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OBS: Disse top 10 lister er opdateret til og med 

DKK udstillingen i Vejen. For Veteranlisten står de 

5 bedste resultater yderst til højre. 

Veteran 

1. Librrani’s Framework Fresco 11 udst. 331 point 160 point 

2. Bullgrin’s Here Is Trouble 1 udst. 30 point 30 point 

3.     

4.     

Avlshund 

1. Game Keeper’s For What Í tts Worth  486 point   

2. Ace Of Beton’s Dante The Daydreamer  472 point   

3. Bullbumpkin’s A-Touch-Of-Nietzsche 

Bullgrin’s Here Is Trouble 

 387 point 

387 point  

 

4. Bullharmony’s Cheerful Soul  354 point    

5. Bullgrin’s Four Reasons 

Librrani’s Framework Fresco 

 264 point 

264 point  

 

6. Bullstock’s The Red Rogue 

Miss Marple 

 248 point 

248 point 

 

7. Ace Of Beton’s Easy On The Eye  238 point  

8. Ace Of Beton’s Bette Midler  234 point  

9. Friisengården’s Den Lille Frk Friis  227 point  

10. Bastion’s Music In The Glen  222 point  

2
0
1
9
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Opdrætter 

1. Librrani (DK)  664 point  

2. Bullharmony (DK)  581 point  

3. Ace Of Beton (DK)  472 point 

4. TEAM-AHLEHOFF (DK)  264 point  

5. Roberto Cesarin (IT)  248 point  

6. Cane Guardiano (GR)  228 point 

7. Irresistible Pride (NL)  165 point 

8. Beets Wesley (BE)  119 point  

9. The Nightshifts (NL)  112 point 

10. The Nightshifts (NL)  96 point  

10. Kettners (DK)  96 point 

OBS: Disse top 10 lister er opdateret til og med 

DKK udstillingen i Vejen. 
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Boulevard Of Fame 

v/ Helle Hansen 

4690 Haslev 

T: 27 82 32 59 

Mail: boule-

vard_of_fame@hotmail.com 

Web: www.boulevardoffame.dk  

 

Bullharmony 

v/ Iben Bremer 

7100 Vejle 

T: 53 12 03 64 

Mail:  bullharmony@gmail.com  

Web:  www.bullharmony.dk 

 

Kettners 

v/ Karina Kettner 
4490 Jerslev 

T: 60 85 87 37  
Mail: karina@kettners-bulldog.dk  

Web: www.kettners-bullmastiff.dk 

 

 

 

 

Librrani 
v/ Mette & Imran Durrani 

4180 Sorø 

T: 24 80 68 35 

T: 81 74 75 95 

Mail: librrani@gmail.com  

Web: www.librrani.dk 

 

Serup 

v/ Kamille Serup Jacobsen 

9230 Svenstrup 

 T: 28 59 96 38 

Mail: kamillaserup@gmail.com 

Web: serupbullma-

stiff.wixsite.com/0000 

OPDRÆTTERLISTEN 

 

Du kan også kontakte opdrætterne direkte via klubbens hjemmeside: 

www.bullmastiffklubben.dk ->Avl & opdræt -> ”Opdrætterlisten” 
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