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Udgives kun elektronisk 

D143=?.1 

Deadline til næste blad er primo november 2021.  

F/28?31. 

V789  

[ejer: Charlotte Reimer) 

M?. :@.3 <A B/28?31., :9/234.?  

Alle billeder der i ndsendes til konkurrencen om 

månedens  billede deltager i udvælgelsen om at 

komme på forsiden. D u kan uploade dit billede 

direkte via menupunktet ”Gall eri” på klubbens 

hjemmesi de www.bullmas tiffklubben.dk .  
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Redaktøre ns hj ørne  

Sommeren er igen over os, og vi har allerede haft de f ørste dage med hedebølge og 

stegende sol, og selv om det er v armt og hårdt for vores f irbenede v enner, må jeg ind-
rømme, at jeg elsker sol og v arme. Corona’en har også i årets f ørste halv e år fyldt me-
get, med aflysninger, afstand, forbud, håndsprit og mundbind. - Men endelig ser det ud 
til, at lysne i takt med, at f lere og flere bliver vaccineret, og Danmark er er f uld gang 
med, at åbne op igen, og dermed også v ores skønne udstillinger og andre klubaktivite-
ter. Hold op, hvor har jeg sav net det. - Og hv or er det dejligt, at se jer alle igen.  

Udstillingsåret startede f or Hjalmer som 2020 sluttede, han sluttede årets f ørste udstil-
ling som BIM - desværre, v ar det også Hjalmers sidste udstilling.  

Hjalmer er her ikke mere. Uden varsel - Som et lyn fra en klar himmel, f aldt han om 
hjemme på gulv et, der var intet jeg kunne gøre. Hjalmer døde i mine arme.  

Det gør så forf ærdeligt ondt, at miste… Men, hvor er jeg taknemmelig f or de år og de 
oplev elser vi har haft sammen. Hjalmer var en éner, en imponerende hund, der efterla-
der et stort tomrum og et kæmpe sav n.  

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.  

Kicki          

07.04.2015 - 19.05.2021 
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FØRSTE GANG TIL UDSTILLING 

Sidste år i marts fik v i v ores f ørste Bullmastiff Kettners Birla også kaldet Bella. Pla-

nerne v ar store, og f orventningerne endnu større, f or nu skulle v i endelig i gang med at 
udstille. Den drøm fik v i desværre ødelagt med v ores gamle hund, en amerikansk bull-

dog, som var lidt over 1 år, da hundeloven kom, og der dermed ikke længere var udstil-
linger her hjemme. 

Men denne gang skulle vi så løbe ind i en Corona pandemi, hvilket har gjort at der in-
gen hv alpe udstilling har været til os. 

Heldigv is er der jo begyndt at bliv e åbnet op og jeg er blev et vaccineret, så da klubud-
stillingen i Nyborg blev slået op så skulle det v ære. Det v ar en virkelig god dag, som 
lev ede op til alle mine f orventninger og forhåbninger. Med søde mennesker, massere af 
lækre hunde, en masse læring og nogle f ine bedømmelser. 

Men det bedste ved hele dagen, v ar nu altså Bella, jeg vidste at med hende kunne det 
gå i alle retninger, da hun til tider har et meget højt energiniveau, men hun tog det bare 
så f lot. Man kunne slet ikke mærke på hende at det var hendes f ørste gang.  

Så nu glæder vi og til at komme til endnu flere udstillinger og til at se jer alle sammen. 

Rigtig god sommer. 

Caroline og Bella 
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NK6 B24 B186K21=81.  

 

Det f ørste halv e år af 2021 er allerede gået og vi har nu ”levet” med Covid-19 i ov er 

et år. Vi tror ikke på, der var nogle, som sidste år i marts, havde en f orestilling om, hvor 
anderledes v ores hverdag ville være også et år senere. 

MEN nu lysner det heldigvis, vaccinationskalenderen skrider frem, smitten er pt. under 
kontrol, hv ilket har gjort, at regeringen har besluttet, at lukke meget mere op for vores 
samf und igen. 

Udstillingsudv alget har derf or med de gældende restriktioner afholdt 3 klubudstillinger i 

år. Vi har kunne mærke, at alle har haft sav net, at komme i gang og alle udstillinger er 
f orløbet godt. Vi håber at samfundet f orbliver åbent og v i kan af holde resten af de plan-
lagte udstillinger uden f or mange restriktioner. 

Generalf orsamlingen måtte igen aflyses grundet Covid-19 og et f orsamlingsloft på max 
5 personer. 

Vi sender ny indkaldelse med i dette blad, da generalforsamlingen nu af holdes søndag 
den 29. august 10.30. 

Vi håber, at I alle tænker på at sende historier eller billeder ind f ra Jeres hverdag til 
v ores blad og hjemmeside. Vi vil stadig trække lod blandt de indsendte historier og bil-

leder f ra vores medlemmer om et års medlemskab for 2021 på årets sidste udstilling. 

Husk I altid er velkommen til at kontakte bestyrelse og udvalg med ris/ros, ideer, f orslag 
til ny e tiltag mm. Skulle du hav e lyst til at giv e en hånd med i et udvalg eller blot er nys-
gerrig om at høre mere – så kontakt os endelig. 

Vi glæder os til at tage hul på sidste halv del af 2021 og håber vores hv erdag bliv er me-
re og mere ”normal” og vil glæde os til at se Jer alle igen. 

 

Til sidst v il v i i bestyrelsen ønske alle en rigtig god sommer, pas godt på Jer selv, hin-
anden og hundene i v armen ;o) 

Bestyrelsen 
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W1M213456721. 

Så kom udstillingsåret endelig i gang. Det betyder at efter et meget 

stille år på webf ronten, er der endelig gang i pointlisterne og BIR / BIM 
billeder igen, og point He v æret regnet og kommet på siden inden for 1 
uge, så det kunne ikke være bedre.  

Dog savner jeg nogle billeder til ”Månedens billede”, det er gerne de 
samme 3 - 4 stykker der sender billeder ind, det kunne være super dej-
ligt, hvis lidt f lere v ille sende ind, så det ikke er de samme hunde v i har 
på f orsiden hele tiden.  

Det samme gælder historier til bladet, nu er jeg jo en del af bladredaktio-
nen også, og her kunne det også v ære rigtig dejligt, hvis v i engang imel-
lem f ik en historie eller 2 tilsendt. Det behøv er ikke være nogle lange 
f ortællinger, det kan v ære i har haft en sjov, underlig, anderledes eller 
sørgelig oplev else, som i gerne v il dele med os andre. Det skal ikke fylde 
4 sider (men må gerne), men find meget gerne nogle billeder frem og 
send med.  

HUSK, når i sender billeder og historier ind, så deltager i samtidig i lod-
trækningen om 1 års medlemskab af klubben.  

 

 

 

 

 

I ønskes en rigtig god sommer 

Karina Kettner  

NK6 B 24 U394=>1. 1  
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NK6 B 24 U394=>1. 1  

R40121<2O81.64.6 /> B/2P?3=?.> 

Venter du / har du fået hv alpe kan du få dit kuld på v ores 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 

f ordelagtige ”hvalpe-pris” á 175 kr f or enkeltmedlemsskab og 265 kr f or 
parmedlemskab.  

Er du i den uheldige situation, at din hund skal omplaceres? På v ores 
hjemmeside under "Avl & Opdræt" at f inde punktet "Omplacering", hvor 
du kan sende oplysninger til mig om hunden der skal omplaceres. 

God sommer til alle 

Lone Atzen Gade 

ASU 

Vi f år løbende henvendelser hos ASU, som v i f orsøge at besvare så 

hurtigt som muligt. 

 

Vi er glade for at klubbens medlemmer bruger ASU og den tillid der  
derigennem udv ises. 

 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer  

ASU 
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A56?9?6168@394=>16 

Året 2021 er f ortsat ramt af  Cov id-19. 

Der er stadig restriktioner, der har gjort det umuligt, at af holde v ores 
arrangementer. 

Men en ting er sikkert – v i  er meget klar på at arrangere vores tilbage-
v endende begiv enheder i 2022. 

Vi v il slutte med at ønske Jer alle en rigtig dejlig sommer. 

Aktivitetsudvalget 

NK6 B 24 U394=>1. 1  
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NK6 B 24 U394=>1. 1  

U386?==?.>8@394=>16 

SÅ ly kkedes det endelig at komme i gang igen med af holdelse af ud-

stillinger. 

I marts kunne v i af holde årets f ørste klubudstilling – det var en meget 

kold og blæsende fornøjelse og en meget anderledes udstilling, da vi var 
underlagt rigtig mange Covid-19 restriktioner og et forsamlingsloft på 
max 25 personer. Vi syntes selv udstillingen forløb f int trods mange ny e 
tiltag. 

Da der hele tiden har været ny e meldinger v edr. Cov id-19, måtte vi til 

sidst tage en beslutning om udstillingerne i Vildbjerg. Da ingen kunne 
spå særlig langt f rem, måtte v i desværre aflyse udstillingen og de inv ite-
rede dommere, da det v ar f or usikkert om de kunne komme til Danmark 
og om vi måtte afholde noget fællesspisning mm. 

I stedet gik v i i gang med at planlægge, at af holde de 2 udstillinger sam-
me dag, f or der ikke skulle køres 2 dage i træk og f å inv iteret nogle af 
v ores danske dommere, som vi var sikre på kunne komme frem. Det 
ly kkedes os at få aftale med 2 dommere, som v ar ledige samme dag, det 

v ar muligt at få adgang til Nyborg fritids- og idrætscenter, v alget faldt på 
det sted, da udstillingerne skulle ligge på den side af Storebæltsbroen, 
nu det var Vildbjerg, som v ar af lyst. 

Vi sy ntes, vi havde en rigtig dejlig dag og det var så skønt at f orsam-

lingslof tet udenfor blev afskaffet dagen f ør, så alle v ar v elkomne også 
tilskuere. 

Vi f ølger f ortsat udviklingen med Covid-19 og ser f rem til at afholde årets 
sidste udstillinger med de restriktioner vi evt. skal ov erholde. 

Som skrev et på f acebook er det lykkedes os, at hoppe med på en udstil-
ling mere med Dansk Mastiff Klub, så udover udstillingen i Korsør den 
11. september, er der udstilling den 2. oktober i Vejen hallen og årets 
sidste klubudstilling af holdes som altid i Herlufmagle og det er den 27. 

nov ember. Vi glæder os, til at se Jer alle, til disse udstillinger. 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021   11 

PR-5/.64561. 

V?= >12.1 7.851 4==1 

1. >/3 8/PP12  
 

NK6 B 24 U394=>1. 1  

Vi v il gerne takke alle vores f antastiske sponsorer, trods Corona har 
v ores sponsorer sørget f or super f lotte gav eborde og vi henviser til v ores 
hjemmeside, hvor vi linker til deres hjemmesider, så I har mulighed for at 

handle deres dejlige produkter. 

Rigtig god sommer, vi ses i Korsør, pas godt på Jer selv og Jeres hunde 
indtil da.  

Udstillingsudvalget 
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Formand Mads Poulsen 

Illerup Gyde 1 

8660 Skanderborg 

f ormand@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 51 24 51 02 

 

Næstformand Rasmus Jønsson  

Hornbækvej 544 

3080 Tikøb 

naestf ormand@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 

besty relsesmedlem@ bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 22 39 39 53 

 

1. Suppleant  

Karina Kettner 

 

2. Suppleant 

Charlotte Reimer 

 

K9V8WX8 

IVY9Z[W879V 

B 
\]8^Z\_]\V 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021   13 

PR-Kontakt 
Mette L. Sørensen 

pr@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 24 80 68 35 

Udstillingsudv alg 

Rikke Andersen 

Gitte Andersen 

Charlotte Reimer 

udstilling@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 51 25 12 71 

Sponsor kontakt 

Gitte Andersen 

Charlotte Reimer 

Sponsor@bullmastiffklubben.dk 

Av l- & Sundhedsudv alg 

Mette Durrani 

Rikke Andersen 

Maja Low 

asu@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 24 80 68 35 

 

 

 

 

Webredaktør 
Karina Kettner 

web@bullmastiffklubben.dk 

Aktiv itetsudv alg 

Rikke Andersen 

Maria Jønsson 

aktiv itet@bullmastiffklubben.dk 

+45 29 26 46 82 

Bladredaktør 
Kicki Desirée Wiberg Bjergv ang 

Caroline Kiellerup Bruun Larsen 

Karina Kettner 

blad@bullmastiffklubben.dk 

+45 51 27 73 91 

Racerepræsentant & formidling 

Lone Atzen Gade 

bullmastiff@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 22 39 39 53  
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B��� I R�	�
 (BIR)  	�� 
B1264M16/. 

 
B��� I M����� (BIM) 

T:1 N?>:68:?B68 D4.01 T?== Y/@ D2/< 

Klubudstilling i Aunslev 20. marts 2021Klubudstilling i Aunslev 20. marts 2021Klubudstilling i Aunslev 20. marts 2021Klubudstilling i Aunslev 20. marts 2021    

Dommer: Lars Christiansen, (Danmark)Dommer: Lars Christiansen, (Danmark)Dommer: Lars Christiansen, (Danmark)Dommer: Lars Christiansen, (Danmark)    
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BIR BABY I RACEN  

BEDSTE HVALP I RACEN 

BEDSTE VETERAN I RACEN 

Cani Felici Bulls Duchess of Kurek  
Ace Of Beton's Highlight  
Librrani’s Framework Fresco  

2. bedste han 

CK 2.BHK - Klub CERT 

3. bedste han 

CK 3.BHK J.CERT - Klub.J.CERT - CERT  

4. bedste han 

CK 4.BHK  

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK - R.CERT 

3. bedste tæve 

CK 3.BTK—Klub.CERT 

 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK  

Irresistible Pride Gummy Bear  
 

Kettners Baelish  

 

Librrani’s Framework Fresco  

 

 

Newf-Dreams Joy Of Life  

 

Cane Guardiano Neptune Of The  

Galax 

 

Cassandra 
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Dommerudtalelse 

Nyborg 2021 - Dommer Lars Christiansen 

Fra udstiller til udstillingsdommer 

Det var en lidt kold og lidt blæsende dag i det fynske, hvor de lange underbukser gjorde 
gav n, men også en længe ventende dag jeg hav de glædet mig utroligt meget til! 

Spændene v ar det, men også lidt specielt pludselig at stå der på den anden side af 
"stregen". Det var dog ikke noget problem for mig overhov edet:-) 

For jer der ikke kender mig hedder jeg Lars Christiansen, er 48 år. Har udstillet i en del 
år i DK og Norden samt lidt i Europa er det også blev et til. 

I 2009 fik jeg kennel mærket BullCujo, hv or jeg har opdrættet et par kuld fra siden. 
I 2019 blev jeg uddannet eksteriør dommer på racen Bullmastiff - samme år blev jeg 
v algt ind i Dansk Kennel Klub´s kreds bestyrelse. 

Jeg har stor interesse i racer af mastiff og molos  typen og søger hele tiden dy bere og 

mere v iden om disse ty per. 
Mit hjerte banker for Bullmastiffen, men også bla. Mastiff, Broholmer og DDB ligger mig 
nært. 

Race dommer eller allround dommer, hv ad er forskellen så? 

Allround dommer har stor bred viden generelt om alle racer, deres anatomi og bevægel-
sesmønster og v il hav e stor erfaring som dommer. 
Race dommer har ty pisk haft racen selv i en del år og bør have større og dy bere v iden 
om den specifikke race - kender baggrunden og historien bag racen - egenskaber og 

helt specif ikke race kendetegn. 
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Den ene dommer er ikke bedre end den anden alene på den baggrund - men race dom-
mer eller race specialister, som nogle kalder dem bliver i sær v ærdsat blandt opdrætte-
re, særligt hvis det er en erf aren race dommer:-) 

Udstillingen i Ny borg hav de et f ornuftigt fremmøde, hvor det også var dejligt at se en del 
ny e ansigter og deres hunde. 
Stemningen var god og alle så ud til at have en god dag, trods restriktioner og f orsam-
lingslof t. 

De f remmødte hunde havde general god kv alitet. Især i tæv e rækken. 

Bedste Champ han, som også blev min BIM udmærkede sig ved en super f ront, god 
dy be i brystkassen og god skridtlængde og fraskub i bev ægelse, som afslører at hun-
dens anatomi er sat godt sammen. 

Bedste åben tæve blev min BIR, tæt f or f uldt af mellem tæve vinder. Begge af særdeles 
god kv alitet begge med gode lige og brede front - god konstruktion og harmoniske be-
v ægelser. Hovedtypen på 2 eren v ar en kende bedre, men til syvende og sidst blev 
åben tæv e mit valg, da hun v ar bedre udviklet allover og stadig adræt. 

Også den unge junior tæv e v inder f angede min opmærksomhed. Hun v ar af særdeles 
god ty pe med mange kvaliteter. Desv ærre v ille hun kun momentv is vise sine bev ægel-
ser på dagen, men har f remtiden f or sig - hv is hun fortsætter sin udvikling. 

Sluttelig vil jeg gerne takke DBK for  

inv itationen og ikke mindst den gode og 
v enlige f orplejning. Tak f ordi I v ar med til  
at gøre denne længe v entende dag til en 
super oplev else for mig. 

 

 

Mange hilsner  

Lars 
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Medlemskontingent	for	foreningsåret	1.	januar	-	31.december	-	2021	

Par medlemskab  530,00 kr. 

Enkelt medlemskab  350,00 kr. 

Hv alpekøbere indmeldt gennem opdrætter får  
½ pris det f ørste år.    

Hel sides annonce Forbeholdt sponsorer 

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

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

Av ls- og hv alpeannoncer, 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  

K/.6?.>1.612 /> 4../.01-

F
o

to
: M

å
n

e
d

e
n

s b
ille

d
e

 m
a

j 2
0

2
1 –

 T
in

k
a

 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021   19 

Udstillingsgebyrer Web Manuel 

Babyklasse 280,00 kr. 308,00 kr. 

Hv alpeklasse (6 - 9 mdr.) 280,00 kr. 308,00 kr. 

Championklasse (f ra 24 mdr.) 408,00 kr. 445,00 kr. 

Juniorklasse (9-18 mdr.) 408,00 kr. 445,00 kr. 

Mellemklasse (15-24 mdr.) 408,00 kr. 445,00 kr. 

Åben klasse (fra 15 mdr.) 408,00 kr. 445,00 kr. 

Veteranklasse (fra 8 år) 280,00 kr. 308,00 kr. 

Vedr. webtilmeldinger: 
2. hund samme ejer 334,00 kr. / 3. og efterfølgende hund med samme ejer 280,00 kr.  

Vedr. manuelle tilmeldinger : 
2. hund samme ejer  381,00 kr. / 3. og efterfølgende hund med samme ej er 334,00 kr.  

U386?==?.>8>1MK212 

Gældende pr. 1. januar 2021 
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NYE JUNIOR KLUBCHAMPIONS 

1. Junior Klub CAC  20.03.2021 Klubuds� lling i Nyborg (Lars Chris�ansen) 

2. Junior Klub CAC  12.06.2021 Klubuds� lling i Nyborg (Carsten Birk) 

Kettners Baelish 
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NYE JUNIOR KLUBCHAMPIONS 

1. Junior Klub CAC  20.03.2021 Klubuds� lling i Nyborg (Lars Chris�ansen) 

2. Junior Klub CAC  12.06.2021 Klubuds� lling i Nyborg (Carsten Birk) 

The'60 Music Delilah  

For Librrani OYOBull  



 

22  DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021   23 

NY KLUBCHAMPION 

1. Klub CAC  23.03.2019 Klubuds�lling i Aunslev (Birgi$e Schjøth) 

2. Klub CAC  01.06.2019 Klubuds�lling i Vildbjerg (W. G. Warren) 

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

4. Klub CAC  20.03.2021 Klubuds�lling i Nyborg (Lars Chris�ansen) 

Irresistible Pride Gummy Bear  



 

24  DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021 

B��� I R�	�
 (BIR) CAC 
L?M224.?’8 L?91 L?B1 T/ T:1  

F@==186 

 
B��� I M����� (BIM)  

L?M224.?’8 F24P1Z/25 F2180/ 

CAC WINNER Show i Nyborg 12. juni 2021CAC WINNER Show i Nyborg 12. juni 2021CAC WINNER Show i Nyborg 12. juni 2021CAC WINNER Show i Nyborg 12. juni 2021    

Dommer: Jørgen Hindse (Danmark)Dommer: Jørgen Hindse (Danmark)Dommer: Jørgen Hindse (Danmark)Dommer: Jørgen Hindse (Danmark)    
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BIR BABY I RACEN  

BIR HVALP I RACEN 

BIR VETERAN I RACEN 

Boulevard of Fame s Jagger  
- 

Librrani’s Framework Fresco  

2. bedste han 

CK 2.BHK - Klub.CERT 

3. bedste han 

CK 3.BHK  
4. bedste han 

CK 4.BHK J.CERT - Klub.J.CERT - CERT  

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK - Klub.CERT 

3. bedste tæve 

CK 3.BTK - R.CERT 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK  

Poseidon II For Nestor Notabilis  
 

TEAM-AHLEHOFFs Seal the Deal  

 

Ace Of Beton's Hole in One  

 

 

 

Berthabeton  
 

Newf-Dreams Joy Of Life  

 

Kettners Astrid  

BIR Veteran: Librrani’s Framework Fresco / BIM Veteran: BettyBoop 
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DOMMERUDTAGELSE FRA  

JØRGEN HINDSE 

 

Endelig igang igen. Det 
var vist den følelse man-

ge af os havde en for-
blæst lørdag den 12.Maj i 
Nyborg. Men glæden ved 
at udstille (og dømme) 

igen var tydelig. Stemnin-
gen var super fin; hunde-
ne var gode og blev frem-

vist som de skulle.  
 

 

 

Jeg vil ikke kommentere de en-
kelte hunde. Det har jeg gjort ved 
at beskrive dem individuelt.  

 

 

 

 

Jeg vil derimod give et par gene-

relle kommentarer om min opfat-
telse af racens "stade" p.t. i Dan-
mark.  
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I er "godt kørende" med Jeres materiale. Størrelse og substans er generelt i or-
den, og det er vigtige pejlemærker for en race , der tilhører gruppen Molosser-
hunde af Mastiff-type, sådan som Bullmastiffen gør. I denne gruppe af hunde er 

hovederne meget vigtige for race- karakteristika, og her har i enkelte problemer. 
Standarden siger, at næsepartiet skal være kort- - men det skal ikke være FOR 
kort, og det var det på nogle stykker. Næsepartiet skal udgøre ca.  1/3 af hove-
dets totale længde og de skal helst have tangbid; et let underbid er ti lladt, men 

ikke ønskeligt.  

Man skal formentlig  ikke være professor i  anatomi for at "regne ud", at bliver 
næsepartiet for kort og underkæben har de rette proportioner, så bliver underbid-
det ikke bare let; så bliver det rigeligt stort, og dem så jeg nogle stykker af, bl.a. 

på en i øvrigt aldeles fremragende Junior han.  
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Bevægelser og tempera-

menter var uden an-
mærkninger - og navnlig 
det sidste kan ikke roses 
nok ; specielt på en så 

stor og stærk race som 
Jeres.  

 

 

I BIR konkurrencen var 
den ene hund 3 gange 
så gammel som den 

anden - men sikke dog 
et par herlige hunde. 
Den "gamle" måtte til 
sidst se sig besejret af 

"hvalpen" - men det op-
levede jeg at der var fuld 
forståelse for.  

 

 

 

Til slut tak for en god hundedag - og held og lykke 

videre frem med Jeres dejlige race og Jeres gode 
klub.  

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Hindse 
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Helle Nielsen  

Julie Skotte Korfitzen  

Carsten Møllenbach  

Nanna Odder Villadsen  

Karoline Carlsen  
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Aktivitetskalender 2021 

Mere inf ormation kan f indes på klubbens website www.bullmastiffklubben.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig klubbens arrangementer online. 

Husk at holde øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden  
- den v il bliv e løbende opdateret! 

Dato Sidste tilmeld. Begivenhed 

01.08.2021 30.06.2021 CAC show i Brørup (kreds 4) - DKK 

14.08.2021 12.07.2021 CAC/CACIB Show på Bornholm - DKK 

15.08.2021 12.07.2021 CAC/CACIB Show på Bornholm - DKK 

11.09.2021 08.08.2021 CAC Klubudstilling i Korsør - DBK 

19.09.2021 16.08.2021 CAC/CACIB Show i Ballerup (KBHV-21) - DKK 

12.11.2021 11.10.2021 CAC/CACIB Show i Herning - DKK 

14.11.2021 11.10.2021 CAC/CACIB Show i Herning (DKV-21)  - DKK 

27.11.2021 24.10.2021 CAC Jule-Klubudstilling i Herlufmagle - DBK 

02.10.2021 28.08.2021 CAC Klubudstilling i Vejen - DBK 

16.10.2021 20.09.2021 CAC Nordisk Show i Aars (kreds 7) - DKK 

13.11.2021 11.10.2021 CAC Nordisk Show i Herning (NORDV-21) - DKK 
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B��� I R�	�
 (BIR)  
K��� J�
�� CERT, J�
�� CERT, CERT 

K166.128 B41=?8: 

 
B��� I M����� (BIM) CERT 
N1ZB-D214P8 J/K OB L?B1 

    CAC Show i Nyborg 12. juni 2021CAC Show i Nyborg 12. juni 2021CAC Show i Nyborg 12. juni 2021CAC Show i Nyborg 12. juni 2021    

Dommer: Carsten Birk (Danmark)Dommer: Carsten Birk (Danmark)Dommer: Carsten Birk (Danmark)Dommer: Carsten Birk (Danmark)    
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BIR BABY I RACEN  

BIR HVALP I RACEN 

BIR VETERAN I RACEN 

Boulevard of Fame s Joli Coeur  
- 

Librrani’s Framework Fresco  

2. bedste han 

CK 2.BHK - Klub Cert 

3. bedste han 

CK 3.BHK  
4. bedste han 

CK 4.BHK - R.Klub.J.CERT, R.J.CERT, 

R.CERT 

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK - Klub J.CERT, J.CERT, 
R.CERT 
3. bedste tæve 

CK 3.BTK - R.J.CERT 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK -  

TEAM-AHLEHOFFs Seal the Deal  
 

Poseidon II For Nestor Notabilis 

 

Boulevard of Fame I'm always by your 

side  

 

 

The'60 Miusic Delilah For Librrani Oyo 
Bull  

 

Ace Of Beton's Highlight  
 

Cassandra 

BIR Veteran: Librrani’s Framework Fresco / BIM Veteran: BullCujo Amiee Is Beautiful  
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Generalforsamling 2021  

Hermed ny indkaldelse til Generalforsamling 2021, materiale mm til gene-

ralforsamlingen er tidligere fremsendt på mail, da den måtte aflyses/

udskydes pga. Cov id-19.  

Dansk Bullmastiff Klub indbyder hermed til den årlige generalforsamling 

 Søndag den 29. august 2021 kl. 10.30  

Nyborghallerne, Halv ej 1, 5800 Nyborg  

Mødelokale 2  

Dagsorden ifølge Dansk Bullmastiff Klubs Love §12.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens 
formand Mads W. Poulsen, Il lerup Gyde 1, 8660 Skanderborg eller klubbens 

se kretær Charlotte N Hegelund, Salbrovad 29, 5610 Assens, i hænde mindst 4 
uger før generalforsamlingen.  

På valg er følgende:  

Gitte Andersen (modtager genvalg)  
Charlotte N Hegelund (modtager genvalg)  

Rasmus M Jønsson (modtaget genvalg)  

Skriftlige forslag til kandidater ti l bestyrelsen skal være klubbens formand eller 

se kretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. §8 stk. 6 (dvs. at 

forslaget skal sti lles af mindst 3 medlemmer)  

Stemmeberettigede er medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem 

af klubben og som ikke er i kontingentrestance pr. 10. februar 2021.  

På gensyn  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 



 

DBK-NYT NR. 1 - JULI 2021   41 
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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. 

  Kaldenav n: - 

Fødselsdato:  - 

Farv e:  - 

Reg.nr.: - 
Mentaltestet: - 

HD:  -  AD:  - 

Hjerte:  - 
Kontakt:  

  Navn 

Postnummer 

  Tlf:  - 
Mail:  - 

Web: - 

Få din hanhund på listen 

 

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 

Få billedet af din 

hanhund her! 
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Hanner 

1. Kettners Baelish  6 udst. 187 point 178 point 

2. Irresistible Pride Gummy Bear  4 udst. 148 point  148 point  

3. TEAM-AHLEHOFFs Seal The Deal  5 udst. 125 point  125 point  

4. Librrani’s Framework Fresco  3 udst. 84 point 84 point 

5. Ace Of Beton’s Hole In One  5 udst. 78 point  78 point 

6. TEAM-AHLEHOFFs A Warrior’s Call  3 udst. 33 point 33 point 

7. Castello  2 udst. 11 point  11 point 

Tæver 

1. Berthabeton  6 udst. 210 point  195 point  

2. Newf-Dreams Joy Of Lif e  6 udst. 150 point  139 point 

3. Cane Guardiano Neptune Of The Galax  4 udst. 118 point  118 point  

4. The  60 Miusic Delilah For Librrani 
Oy oBull FCI 

 6 udst. 124 point  113 point 

5. Ace Of Beton’s Highlight  5 udst. 69 point 69 point 

6. Librrani’s Liv e Lif e To The Fullest  3 udst. 59 point 59 point 

7. Cassandra  3 udst. 57 point 57 point 

8. Enemossens Lady Of The Lake  4 udst. 53 point 53 point 

9. Affinity’s Hazel Goes To Denmark  4 udst. 51 point 51 point 

10. Kettners Astrid  2 udst. 28 point 28 point 

T 

OP 10 listen 

KLBV-21 

OBS: Disse top 10 lister er opdateret til og med 

DKK udstillingen i Vejen. De 5 bedste resultater 
står yderst ti l højre. 

2
0
2
1

 

Resultater til og med DKK udstillingerne i Vejen 2021 
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Veteran 

1. Librrani’s Framework Fresco 3 udst. 96 point 96 point 

2. Betty Boop 2 udst. 33 point 33 point 

3. BullCujo Amiee Is Beautyful 2 udst. 26 point 26 point 

4. Weinreich’s I’ve Got No Strings 1 udst. 9 point 9 point 

Avlshund 

1. Librrani’s Looking For Trouble  318 point   

2. Ace Of Beton’s Dancing Mimi 
Aki 

 210 point  

210 point  

 

3. Kettners Astrid  194 point   

4. Ace Of Beton’s Fair Player 
Sotarbackens Vagabond 

 174 point 

174 point   

 

5. Bullgrin’s Four Reasons 

Librrani’s Framework Fresco 

 158 point 

158 point  

 

6. Librrani’s Liv e Lif e To The Fullest 
T-Boldt’s To Protect And Serve 

 150 point 

150 point 

 

7. Irrisistible Pride Glamour Girl 
Kublaikhan Of The Bumble Barns 

 148 point 

148 point 

 

8. Skyf all Adele OYOBull FCI  124 point  

9. Black Sabbath At Ardhub Ambr Dream 

Cane Guardiano Knocking On Heav en’s 

 118 point 

118 point 

 

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

Bullgrin’s Here Is Trouble 

 84 point 

84 point 

 

 T 

OP 10 listen Årets 

Veteran & Årets  

Avlshund 

OBS: De 5 bedste resultater f or v eteranerne står y derst 
til højre. 

2
0
2
1

 

Resultater til og med DKK udstillingerne i Vejen 2021 
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Opdrætter 

1. Kettners (DK)  222 point  

2. Benjamin Nissen (DK)  210 point  

3. Ace Of Beton (DK)  182 point 

4. Cane Guardiano (GR)  171 point  

5. TEAM-AHLEHOFF (DK)  158 point  

6. Newf-Dreams (DK)  150 point 

7. Irresistible Pride (NL)  148 point 

8. Librrani (DK)  143 point  

9. OYOBull FCI (PL)  124 point 

10. Nestor Notabilis (PL)  61 point 

T 

OP 10 listen Årets 

Opdrætter 
 

2
0
2
1

 

Resultater til og med DKK udstillingerne i Vejen 2021 



 

 

 

OPDRÆTTERLISTEN 
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Ace Of Beton  
V/ Helle & Arne Dyrlund  

5700 Svendborg  

T: 41 43 93 54  

Mail: aceofbeton@aceofbeton.dk  

Web: www.aceofbeton.dk  

 

Boulevard Of Fame 

v/ Helle Hansen 

4690 Haslev  

T: 27 82 32 59  

Mail: boulevard_of_fame@hotmail.com  

Web: www.boulevardoffame.dk  

 

Bullharmony 

v/ Iben Bremer 

7100 Vejle  

T: 24 90 19 46 

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 

 

Kurek’s 

v/ Susan Kurek & Jimmy G. Jensen 

4760 Vordingborg 

T: 25 61 01 02 

Mail: susan@kurek.dk  

Web: https://www.facebook.com/

groups/762146357736858 

 

Librrani 
v/ Mette Sørensen & Imran Durrani 

4180 Sorø 

T: 24 80 68 35 

T: 81 74 75 95 

Mail: librrani@gmail.com 

Web: www.librrani.dk  

 

Serup’s 

v/ Kamilla Serup Jacobsen 

9230 Svenstrup 

T: 28 59 96 38 

Mail: kamillaserup@gmail.com 

Web: https://

serupbullmastiff.wixsite.com/0000 

 

Du kan også kontakte opdrætterne 

direkte via klubbens hjemmeside: 

www.bullmastiffklubben.dk ->Av l & 

opdræt -> ”Opdrætterlisten” 


