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22. årgang -  nr. 2 – december 2018 

DBK-nyt er medlemsbladet for D ansk Bullmastiff Klub’s 

medlemmer. Bladet udkommer 2 gange årligt (juni / juli 

måned og december). 

Ikke presserende stof kan udskydes til en senere udga-

ve af DBK-NYT, hvis redaktionen finder det  

hensigtsmæssigt. 

Indholdet i indlæg indsendt af læserne er tr ykt  og  

gengivet for forfatternes  eget ansvar, og skal således 

ikke ses som udtryk for hver ken DBK’s bestyrelses 

eller redaktionens mening eller holdning.  

ANNO NCER  

Annoncerne i bladet er fra de vir ksomheder, som har 

været så venlige at sponsorere til vores udstillinger. 

Bliv sponsor kontakt: udstilling@bullmastiffkl ubben.dk 

REDAKTØR  

Karina Kettner  

Kicki Desirée Wiberg Bjergvang 

blad@bullmastiffklubben.dk 

ANSVARS HAVE NDE REDAKTØR  

Mads Poulsen 

formand@bull mastiffkl ubben.dk 

OPLAG  

Udgives kun elektronisk 

DEADLI NE  

Deadline til næste blad er start juni 2019.  

FORSIDE N  

LOUIE  

[ejer: Charlotte Reimer]  

MIN HUND P Å FO RSIDEN,  HVORDAN?  

Alle billeder der i ndsendes til konkurrencen om  

månedens  billede deltager i udvælgelsen om at komme 

på forsiden. Du kan upl oade dit billede direkte via  

menupunktet ”Galleri” på klubbens  hjemmside 
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Redaktøre ns hj ørne  

Så har mørket og roen endnu engang sænket sig over vores lille hus, her dufter af 

hjemmebag og kanel. Jeg har sagt det før og siger det gerne igen, jeg er vild med julen.  

Allerede start no-

vember bliver Flem-

ming sendt på loftet 

og hente julepynt 

ned - og vi har me-

get, og hvert år får 

der altid sneget sig 

lidt mere ind i huset. 

Vi har juletræ, hvert 
år - og jeg er ude i 

god tid. Vores nabo 

sælger juletræer, og 

han gloede lidt 

dumt på mig, da jeg 

i september var 

forbi ham og reser-

vere årets juletræ.  

I år skal julen holdes hjemme, og jeg glæder mig - det hele skal være perfekt.  

Berta og Hjalmer har det begge godt, synes godt jeg kan mærke at Berta er ved, at 

være en lidt ældre dameD  hendes hørelse og lyst til, at gøre hvad jeg beder om - er 

ikke som den har været. Berta gør rimelig meget, kun det, som hun har lyst til! Og Hjal-

mer, han fjoller stadig bare rundt. Begge hunde nyder hinanden, og det er en fornøjelse, 

at se, hvor stor glæde de har af hinanden.  

Jeg har desværre ikke været på, så mange udstillinger i år, der er kommet alt muligt i 

vejen. Men vi var til juleudstillingen - og hold op, hvor har jeg dog savnet det og jer!   
Jeg glæder mig så meget, til det kommende udstillings år.  

Slutteligt vil jeg komme med endnu en opfordring om, at sende noget materiale ind til 

bladet, alt hvad I har, af gode historier og billeder af jeres skønne hunde.  

Jeg ønsker jer alle, en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.  

Vi ses i 2019  
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NY T  FR A  

BE S T Y RE LS E N 

Snart kan vi tage fat på et nyt år og sige farvel til 2018 – vi fra bestyrelsen vil gerne 

takke for et dejligt år. Endnu engang vil vi gerne takke alle Jer medlemmer, da I jo er 

med til at støtte, så vi stadig kan have vores  egen specialklub og en stor tak til alle, der 

deltager i vores arrangementer. 

Det er ingen hemmelighed, at vi, når vi fra bestyrelsen taler / er sammen med andre 

specialklubber – så er de imponerede over, at vi i så relativ en lille klub, formår at holde 

5 klubudstillinger, gåture og fællesspisninger, men som vi fortæller – så er det her, vi 

nyder fællesskabet allermest. Så igen stor ros til Jer alle, for at bakke op om klubben. 

Som specialklub er det også dejligt, at kunne glæde sig over et år, hvor vi endnu en-

gang kan være stolte af alle de flotte resultater/titler, som hives hjem både herhjemme 

men så sandelig også i udlandet. Det er en fornøjelse, at flere af de inviterede dommere 
giver en generel stor ros, for den høje standard, de ser på vores udstillinger, så endnu 

engang stor ros til alle opdrættere – I kan være stolte af Jeres arbejde. Desuden har vi 

flere gange fået stor ros for de veteraner, der pryder ringen, det er en fornøjelse for alle 

at se på. Udstillingsudvalget har igen i år, efter vores mening, formået at fylde præmie-

bordene med fantastiske præmier til alle på årets 5 udstillinger, hvilket har været til glæ-

de for alle udstillere og deres hunde. Derfor vil vi i bestyrelsen igen rette en KÆMPE tak 

til alle vores dejlige sponsorer. Vi har igen modtaget 2 flotte DBK-nyt, som vores 2 fan-

tastiske bladredaktører laver så super flotte, men husk nu, at bladene kun indeholder, 

hvad vi selv fodre det med – så endnu engang sender vi en opfordring til jer alle:  husk 

nu i 2019 at sende historier, artikler eller andet ind til bladredaktørerne, så der kommer 

endnu mere indhold i de kommende blade.  
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Igen et år, hvor vi i bestyrelsen er rigtig glade for Jeres opbakning og for Jeres deltagel-

se i de aktiviteter, der har været afholdt. Vi ved godt, at vi måtte aflyse en af de lidt me-

re eftertragtede ting, nemlig gåturen på Bakken, men den helt ekstreme sommer gjorde, 

at vi ikke kunne byde hverken os selv og slet ikke vores 4 benede venner, en tur ud i 

heden – men glæd jer – vi har sat dato på både Bakketuren og forårsgåturen i 2019 – 

se mere i aktivitetskalenderen. 

Også vores opdrættere skal have stor ros, for at melde deres hvalpekøbere ind i klub-

ben, dette er med til vi fortsat har et rigtig flot medlemstal, så tusind tak for Jeres opbak-

ning.Til slut skal lyde en tak til alle udvalg og de frivillige for alle de timer, de ligger i 

klubarbejdet, uden Jeres hjælp, arbejde og interesse for klubben – så eksisterede vi 

ikke. 

Bestyrelsen ser frem til 2019, som vi håber bliver et nyt og spændende år, med disse 

ord vil vi gerne ønske alle vores medlemmer, sponsorer og frivillige en rigtig glædelig jul 

og et lykkebringende nytår. Pas godt på hinanden og jeres bullere, på gensyn i 2019! 
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WEBREDAKTØREN 

Det sidste ½år har budt på lidt forskelligt hvad hjemmesiden angår. 

Der er blevet opdateret nogle formularer på hjemmesiden - bl.a. er det 

blevet muligt at sende dommerønsker ind direkte vía hjemmesiden, dette 

håber vi meget i vil benytte jer af.  

Derudover har hele hjemmesiden gennemgået en stor opdatering - dette 

grundet hele kode-sproget skulle opdateres, og hvis vi ikke gjorde det 

ville hjemmesiden være blevet blank pr. 3. december.  

Syntes det lykkedes mig rigtig godt at alle dele opdateret og koderne 

skrevet om, til mindst muligt gene for alle, tænker og håber mange slet 

ikke nåede at opdage hvor ”skrækkelig” hjemmesiden så ud meget kort.  

Derudover syntes jeg det går glidende med at få opdateret siden trods 

mine udfordringer efter blodproppen, vigtigst af alt pointlisterne, at de når 

på så hurtigt som muligt efter en udstilling.  

Skulle i savne noget eller finde nogle mangler nogen steder, så skriv 

endelig, ved fælles indsats bliver siden allerbedst. 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår 

Karina og tøserne 

NY T  FR A UD VAL GE N E  
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NY T  FR A UD VAL GE N E  

RACEREPRÆSENTANT OG FORMIDLING 

Venter du / har du fået hvalpe kan du få dit kuld på vores hjemmeside, 

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

ben senest når hvalpene er 3 måneder gamle. Dette gøres til den fordel-

agtige ”hvalpe-pris” á 175 kr for enkeltmedlemsskab og 265 kr for par-

medlemskab.  

Er du i den uheldige situation, at din hund skal omplaceres? På vores 
hjemmeside har du nu mulighed for under "Avl & Opdræt" at finde punk-

tet "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 glædelig jul  
og et lykkebringende nytår.  
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NY T  FR A UD VAL GE N E  

AKTIVITETSUDVALGET 

Året startede super godt med den årlige forårsgåtur – som i år blev vun-

det at Team Fyn/Jylland, trods Team Sjælland åndede dem i nakken ;o) 

Denne dag er super hyggelig begge steder i landet, og vi kan varmt an-

befale alle at møde op til denne dag i 2019. Vi kan afslører, at Team 

Fyn/Jylland i år har valgt at flytte turen til Jylland, så det bliver spænden-

de om det kommer til at koste sejren eller de kan gentage succesen. 

Den helt ekstreme sommer, men masser af sol og varme, resulterede I, 

at vi selvfølgelig fulgte DKK ś anbefalinger og vores sunde fornuft og 

aflyste den ellers meget populære Bakketur, men det var af hensyn til 

vores bedste venner (Bullerne) og selvfølgelig også af hensyn til os selv. 

Men vi har allerede opdateret aktivitetskalenderen for 2019 med datoer 

for begge ture. 

Desuden afholdte vi igen i år den årlige auktion i Vildbjerg – og succesen 

vil ingen ende tage – vi slog rekord i år, og vi er selvfølgelig klar igen i 

Vildbjerg næste år. 

Så valgte vi, i stedet for en julefrokost i Herlufmagle efter årets sidste 

udstilling, at markere afslutningen af året og fejre årets vindere, ved at 

servere lidt bobler, sodavand, øl, kransekage og chips efter udstillingen 

nede i hallen. Vi fornemmende at det var en succes – så det regner vi 

med at gentage i 2019, men det vender vi tilbage med i det nye år.   

Vi glæder os til at tilbringe mange hyggelige stunder med Jer alle i 2019 

– tusind tak for Jeres store opbakning til alle vores arrangementer – det 
er det, der gør, at vi syntes det er sjovt at blive ved. 

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår, på gensyn i 2019! 

PR-KONTAKTEN  

Intet nyt er godt nyt .  
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NY T  FR A UD VAL GE N E  

UDSTILLINGSUDVALGET 

Årets sidste udstilling er blevet afholdt, som altid i Herlufmaglehallen, 

tilslutningen var stor og på dagen havde vi besøg at et hold antropologi-

studerende samt en journalist, så der var fuld hal. Dagen sluttede vi af 

med at fejre årets vindere og Bestyrelsen havde i år valgt at være vært 

for lidt bobler, øl, vand, kransekage og chips, hvilket var en succes og vi 

håber det kan blive en tradition fremadrettet. 

Vi ser i udvalget tilbage på et år, hvor vi igen kan glæde os over de 5 

afholdte udstillinger, som I har bakket op om, både med tilmeldinger, 

men også bare som tilskuere og med mulighed for at hygge med andre 

bullmastiffejere. F.eks. kan nævnes Vildbjerg, hvor der var flere familier 

med hele weekenden med deres hunde, selvom de ikke deltog i selve 

udstillingerne – igen må vi slå et slag for denne hyggelige weekend – det 

er ikke kun for udstillere, men for alle der har lyst til en weekend i Bull-

mastiffens tegn. 

Karina og Gitte har endnu et år stået i spidsen for at pleje og skaffe vo-

res sponsorer, og præmiebordene har været spækket med mange lækre 

ting, så vi vil gerne takke vores dejlige sponsorer for alle deres fine ga-

ver – I er med til at gøre vores udstillinger helt fantastiske. 

Vi kan allerede nu fortæller, at vi har fået en henvendelse fra et af vores 

medlemmer Anne-Berit, som gerne vil byde ind med hjælp til at skaffe 

sponsorgaver til 2019, det er vi utrolig glade for – alle der har lyst til at 

hjælpe er velkomne – så vi vil i udvalget byde et varmt velkommen til 
Anne-Berit – vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 
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Vores første udstilling i 2019 vil som de foregående år blive afholdt i Aunslevhallen, vi er 

så småt gået i gang med forberedelserne og glæder os allerede til at se Jer igen og by-

de både nye og ”gamle” udstillere velkommen i det nye år. Husk alle er velkommen på 

vores udstillinger, også selvom man ikke selv udstiller, så er både 2- og 4-benede vel-

komne, for at få en hyggelig dag. 

På aktivitetskalenderen er der allerede datoer for alle 5 udstillinger i 2019 og som skre-

vet på facebook er vi så småt i gang med at tænke 2020, hvorfor i via hjemmesiden me-

get gerne må sende dommerønsker ind. 

Med disse ord, vil vi ønske alle en Glædelig jul og godt nytår. 

Julehilsner fra  

Udstillingsudvalget 
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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 

Mette L. Sørensen 

INFORMATION 

B 
ESTYRELSEN 
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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 

Sponsor kontakt 

Gitte Andersen 

Karina Kettner 

Charlotte N. Hegelund 

Anne-Berit Madsen 

Sponsor@bullmastiffklubben.dk 

Avl- & Sundhedsudvalg 

Mette L. Sørensen 

Rikke Andersen 

Maja Low 

asu@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 24 80 68 35 

Webredaktør 

Karina Kettner 

web@bullmastiffklubben.dk 

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 

Racerepræsentant & formidling 

Lone Atzen Gade 

bullmastiff@bullmastiffklubben.dk 

Mobil: +45 22 39 39 53 

INFORMATION 

U 
DVALG 
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Klubudstilling i Korsør 8. september 2018Klubudstilling i Korsør 8. september 2018Klubudstilling i Korsør 8. september 2018Klubudstilling i Korsør 8. september 2018    

Dommer: Kurt NilssonDommer: Kurt NilssonDommer: Kurt NilssonDommer: Kurt Nilsson    
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BEDSTE BABY I RACEN  

BEDSTE HVALP I RACEN 

BEDSTE VETERAN I RACEN 

Bullharmony’s Good Luck Charm 

TEAM-AHLEHOFFs Warrior’s call 

Librrani’s Framework Fresco  

2. bedste han 

CK 2.BHK Klub Veteran CERT 

3. bedste han 

CK 3.BHK  

4. bedste han 

CK 4.BHK CERT 

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK  

3. bedste tæve 

CK 3.BTK Klub CERT 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK CERT 

Librrani’s Framework Fresco  

 

BullCujo Bril liant Boss 

 

Librraniøs Looking For Trouble 

 

 

Bullharmony’s Cheerful Soul 

 

Aleshanee 

 

Optimus Lovely Rita 
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DOMMER UDTALELSE 

Kurt Nilsson 

Lördagen den 8. september hade jag äran och nöjet att döma en specialutställning för 

Dansk Bullmastiffklubb. 

Eftersom Danmark har en oerhört hög kvalitet på rasen så var det extra intressant att 

döma här.     Jag tänker inte räkna upp en massa hundar utan i stället ge en samman-

fattning av mina intryck från dagen. 

Över lag var kvalitén på de deltagande hundarna hög, men det är dock några detaljer 
som kunde vara bättre hos somliga hundar.  Det fans några hundar som var något låg-

ställda, vilket ger felaktiga proportioner. Huvuden och uttrycken var bra, hos hanarna så 

skulle man kunna önska något kraftfullare huvuden. Det var utmärkta nospartier med 

bra haka och utmärkta näsborrar. 
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Vi måste också komma ihåg att Bullmastiff är en atletisk hund med viss elegans jämfört 

med övriga Mastiffer och det kan man säga att flertalet av hundarna uppfyllde. 

De hundarna som mest imponerade på mig va min Bis-hund vilket var en helt fantastisk 

hund med sunda rörelser och anatomi. Härlig utstrålning och vackert huvud som dock 

kunde vara något större. En annan hund som fastnade på näthinnan är den helt fantas-

tiska veteranhanen som slutade som Bis-veteran och 2:a bästa hane, hett  fantastisk 
och med rörelser som en ung hund. Om jag ska uttala mig om någon fler hund så 

måste det bli min bästa tik som även hon var en härlig tik med utmärkt huvud och ut-

tryck. 

Det var en fantastisk dag och jag fick även smörrebröd som är bland det bästa jag vet, 

så tack för en fin dag med er och era fantastiska Bullmastiffer. 

Kurt Nilsson 
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Flere billeder fra en hyggelig dag i Korsør, 

som traditionen tro blev afholdt i selskab 

med Dansk Mastiff Klub 
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Sommerferie 

på 

Bornholm 

Vi har i år holdt noget af vores som-

merferie på Bornholm kombineret 

med udstillingen i Rønne. Det var 

en dejlig tur og mest fordi vi holder 

kun rigtig ferie, når vi har vores 

hund med og så viste solskinsøen 

sig fra sin bedste side vejrmæssigt.  

Vi var en uge derover og det var 

perfekt for Louie. Det kan godt væ-

re meget trættende med så mange 

indtryk for en hvalp på 7 md, så det 

passede f int vi også havde meget 

tid til at lave ingenting.  
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Vi boede i vores campingvogn og det var dejligt for den er Louie dus 

med, så da vi havde fået slået op, kunne vi alle slappe af og det gjorde 

vi bl.a. med små gåture f lere gange om dagen i den smukke natur. Vi 

boede i Allinge lige ud til vandet, så det kunne ikke være mere perfekt. 

Torsdag før udstillingen ankom mange af de andre buller familier.  

Fredag mødtes vi til fællesspisning på en af Allinges restauranter, det 

var en rigtig hyggelig aften, som dog for vores vedkommende fik en brat 

afslutning, da et uvejr passerede ind over Bornholm, så det var bare 

hjem og se til vores campingvogn og godt vi gjorde det, ellers havde vi 

mistet vores fortelt. 
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Lørdag og søndag gik det løs med udstilling, det var rigtig hyggeligt 

men meget varmt, så det var bare retur til buret i skyggen da Louie var 

færdig og af den grund valgte vi ikke at stille Louie i store ring lørdag, 

hvor han blev BIR hvalp. I stedet kørte vi omkring Hasle Røger i for at 

hente frokost, som vi spiste sammen med de andre i Allinge.  

Det var en meget træt Louie der takkede af søndag, hvor bror Xander 

blev BIR hvalp. De sidste dage på Bornholm, blev brugt til mere sight-

seeing og f lere frokost besøg på røgeriet i Hasle.  

I dagene inden udstillingen udforskede vi øen og vi var så heldige, at 

mødes med Louies bror Albert og familie t il en gang hundelege og fro-

kost. De var kommet for at holde lidt ferie, men også for at heppe på 

udstillingen.  
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Mandag aften var der afskedsmiddag med de andre buller familier, det 

var igen rigtig hyggeligt og en fest for Louie, det er fordelen ved at være 

baby, så er man med til det hele, selv om han nu nok gerne havde set 

de andre basser også havde været med ude på græsset og spise. 

Tirsdag var det tid t il at pakke campingvognen igen og så var det retur 

mod Falster med rygsækken fyldt med de dejligste ferieminder.  

Tak t il alle der var med på Bornholm for en god tur. 

Hilsen Louie og familie.  
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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 ej er 321,00 kr.  

UDSTILLINGSGEBYRER 

Gældende pr. 1. januar 2019 
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BEST I RACEN (BIR)  
KLUB VET. CERT/VET. CERT 

LIBRRANI’S FRAMEWORK FRESCO 

 
BEST I MODSAT (BIM)  

CERT/JUN. CERT/KLUB JUN. CERT 
CANE GUARDIANO STRIPES & STYLE 

Juleudstilling i Herlufmagle 24. november 2018Juleudstilling i Herlufmagle 24. november 2018Juleudstilling i Herlufmagle 24. november 2018Juleudstilling i Herlufmagle 24. november 2018    

Dommer: Brigitte ThilemannDommer: Brigitte ThilemannDommer: Brigitte ThilemannDommer: Brigitte Thilemann    
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BEDSTE BABY I RACEN  

BEDSTE HVALP I RACEN 

BEDSTE VETERAN I RACEN 

Boulevard Of Fame Håkon 

Bullharmony’s Good Luck Charm 

Librrani’s Framework Fresco  

2. bedste han 

CK 2.BHK Klub Cert 

3. bedste han 

CK 3.BHK 

4. bedste han 

CK 4.BHK Cert Jun. Cert/Klub Jun. Cert 

 

2. bedste tæve 

CK 2.BTK Klub Cert 

3. bedste tæve 

CK 3.BTK R. CERT 

4. bedste tæve 

CK 4.BTK  

The Nightshift’s Dance Till You Drop 

 

Bullharmony’s Copy Of Dad  

 

TEAM-AHLEHOFFs Seal the Deal  

 

 

Cassandra  

 

Ace Of Beton’s Go Go 

 

Aleshanee 
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Trine Åkesson 

 

Laura Rønnow og Ronni Andersen 

 

Anne-Berit Madsen 
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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. Begiv enhed 

10.02.2019 07.01.2019 CAC/CACIB Show i Fredericia –DKK 

23.03.2019 17.02.2019 CAC Klubudstill ing i Nyborg - DBK 

09.03.2019  Nytårstur, Fyn & Sjælland kl. 11.00 - DBK 

16.03.2019  Generalforsamling - Fyn - Kl. 10.30 

10.05.2019 08.04.2019 CAC Nordisk Show i Roskilde - DKK 

11.05.2019 08.04.2019 CAC/CACIB Show i Roskilde - DKK 

12.05.2019 08.04.2019 CAC/CACIB Show i Roskilde, Crufts Kval - DKK 

01.06.2018 28.04.2019 CAC Winnershow i Vildbjerg (DBKW-18) - DBK 

02.06.2018 28.04.2019 CAC Klubudstill ing i Vildbjerg - DBK 

09.06.2019 13.04.2019 CAC Show i Nykøbing Falster (kreds 10) - DKK 

22.06.2019 20.05.2019 CAC/CACIB Show i Vejen - DKK 

23.06.2019 20.05.2019 CAC/CACIB show i Vejen , Crufts Kval - DKK 

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 Klubudstill ing 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 

03.11.2019 30.09.2019 CAC/CACIB Show i Herning - DKK 

23.11.2019 20.10.2019 CAC Jule-Klubudstilling i Herlufmagle - DBK 

21.06.2019 20.05.2019 CAC Nordisk Show i Vejen - DKK 
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Årets tæve 2018 

Februar i Fredericia 

Den morgen i februar, da 
vi pakkede bilen for at køre 
til Fredericia, var planen 
klar: i 2018 skulle vi kun 
udstille få gange, for året 
var optaget af noget 
istandsættelseshalløj.  

 

 

 

På hjemvejen ændrede vi planen. For bag i bilen sad en hund, som lige var blevet 
Dansk Champion og Bedst i Racen. Ikke nok med det – hun tog også en flot 4. plads i 
gruppen. Vi var ikke til at skyde igennem, og besluttede straks at gå efter flere af den 
slags oplevelser. Så udskiftning af vinduer blev udsat. 
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Klubbens dobbeltudstilling i Vildbjerg er altid noget helt særligt. To 
dage med festligt samvær, fællesspisning og ikke mindst lørdagens 
legendariske auktion.  

En af stedets søde ansatte spurgte: ”er I egentlig i familie med hin-
anden i bullmastiffklubben?” Det er vi jo ikke, men vi synes bemærk-
ningen siger alt om en klub, hvor medlemmerne HYGGER med hin-
anden. 

Og guldmastiffen Holly blev Bedst i Racen begge dage, den lille 

Polo var pakket til bristepunktet med rosetter og sponsorgaver. 

Vild, Vildere, Vildbjerg 
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Årets tæve 

 

Et fantastisk udstillingsår har resulteret 
i titlen årets tæve. Det er vi utroligt 

stolte af, ikke mindst når man ser på 
alle de fantastiske hunde der har  

deltaget i årets udstillinger.  
Holly var aldrig blevet en udstilling 

sstjerne uden sit fabelagtige  
handlerteam  

 

– så kæmpe tak til Fie, Rasmus,  
Daniel og Rikke for jeres indsats. 
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Tak til klubbens udstillingsudvalg for deres store arbejde 
– vi sætter stor pris på det. 
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Årets tæver 2 - 4 2018 

Nr. 2 - 209 Point 

Librrani’s Jasmine 

Touch Of Grace 

Nr. 3 - 146 Point 

Cassandra 

Nr. 4 - 119 Point 

Librrani’s Live Life To 

The Fullest 
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Årets han 2018 

Så er 2018 ved at gå på hæld, og uha, et år, der egentlig skulle have været stille og 

roligt for Innit, blev faktisk mega travlt! Og spændende! 

Innit eller Inse eller Bimse hedder rigtigt Ali Honey Dynasty. Han er opdrættet af Viola 

Grinbarte, kennel Honey Dynasty i Letland, er søn af Librranis High Performance Alon-

so og Harizma White Honey og er hentet hjem til Danmark af kennel Librrani (Imran og 

Mette). I det daglige bor Innit i Brønshøj i København sammen med Stig og Mayanna 

og med sin 8 årige stribede halvonkel, bullmastiffen Bawa. Formelt set ejer Imran og 

Mette ’halvdelen’ af Innit, og det ved Innit godt. For når der er udstilling eller andre festli-

ge ’hundeting’ på programmet, så oplever Innit fed fed lykke ved genforeningen med 

Imran og Mette og uddeler overstrømmende (- lettere slimede) kærlighedserklæringer.  

Innit kom til Danmark i november 2014 omkring 10 uger 

gammel, hvor han traskede lige ind vores hjerter med alle 

sine særheder – fx stenspiseri, klynkende/hylende brokkeri 

og tidlig-morgenmads-plageri. Og hvis der var noget, som 
han ikke rigtig havde lyst til  - fx at gå ud i haven eller kom-

me ind fra haven – så smed han sig på ryggen som i lige på 

stedet. En uvane, der faktisk stadig hænger lidt ved ... 

Innits udstillingskarriere sammen med handler Imran og 

handler Rikke tog allerede fart i begyndelsen af februar 

2015, hvor han til vores store glæde og overraskelse blev 

Best In Show3 baby på DKKs internationale udstilling i Fre-

dericia. Og kun et par uger senere blev han sørme Best In 

Show hvalp ved det store flotte show ’Show of Winners’ i 

Hillerød.  Herfra har Innit deltaget i størstedelen af DKK og 

Dansk Bullmastiff Klubs udstillinger i 2015, 2016 og 2017, og højdepunktet var helt sik-

kert at vinde den ærefulde DKK-titel som ’Årets Hund’ i Danmark i 2017. Efter den titel 

var det så absolut meningen, at Innit skulle på efterløn i 2018 – for hvad mere var der at 

vinde?  
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Og så stod transfervinduet 

pludselig pivåbent!  Innit blev 

omgående tilbudt et skånejob 

med deltagelse i kun ti ud af 

elleve internationale udstillin-

ger. Og sikke et ’skåneår’! 
Innit førte konkurrencen om 

at blive ’Årets Hund 2018’ 

helt frem til den tiende og 

næstsidste udstilling i Her-

ning! Men ak og ve, ungdom-

men lader sig åbenbart ikke 

holde tilbage, og Innit måtte 

se sig slået af en kun 14 må-

neder gammel Amerikansk 

Cocker Spaniel. Vi ved, at 

Innit på dette foto tænker: ”WTF – er det egentlig overhovedet hunde, de to?” 

Meeeen at blive nummer to i ’Årets 

Hund’ konkurrencen 2018 ER super 

flot, og vi ved, at Innit inderst inde er 

meget stolt! Det er vi ihvertfald! Og vi 

ved også, at han føler det som en 

kæmpe ære at være indskrevet på 
samme DKK ’Årets Hund’ mindetavle 

som sin far, Alonso (Alonso (2015) 

øverst og Innit (2017) nederst i ven-

stre kolonne). Det er ’Bullmastiff hi-

storie’!  Og Imran har en helt særlig 

plads i Innits hjerte. Sikke en duo! 

Sikke en rejse de har haft! 

Men så introducerede DKK den nye titel ’Nordic Winner 2018’ i Roskilde, og så var Innit 

tilbage i ringen med Imran, og de vandt ikke bare titlen men også Best In Show!  
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Udover alle udstillingerne har Innit haft sjov med forskellige kreative projekter i 2018. Fx 

var han med sin kusine Holly og sin onkel Ludvig til casting i forbindelse med en Bro-

bizz reklame. Der var mange godbidder, og han fik lov til at køre bil – med lidt hjælp fra 

Stig! Og senere på året ville bladet ’Samvirke’ gerne have en artikel om ’Hund og ejer’ 

med i deres november nummer, og det blev til  en skøn foto-session med farmor 

Trouble og tante Sparkle – igen med masser af godbidder! 

Og så er der jo Bawa! Innits aller- allerbedste ven! Og Bawsen er virkelig er god til at 

bære over med Innits savlende super ego. Deres fælles interesser er pinde, mad og ja, 

mere mad! Altid på pletten ved raslelyde de City Bois! Hold på hat og briller og pas på 

knæ og ankler – der bliver tromlet i gennem, for det gælder jo om at komme først! 
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Og nu er 2018 ved at være omme, og efter fire års intens ’in it to win it’ vender Innits 

udstillingskarriere igen tilbage til ’efterlønsniveau’.  Vi og Innit vil gerne takke alle i og 

omkring team Librrani, der har heppet og støttet og ønsket det bedste de sidste fire år! 

Fanme god stil og sportsånd! Vi har virkelig nydt jeres selskab inde og ude og i sol og 

regn – altid hyggeligt, altid god humor og altid gode snacks! 

Tænk sig, tilbage i 2014 plagede vi Mette og Imran om at få en rød han med et stort, flot 
hoved. Det fik vi – og mere til! 1000 tak for den fjollede og meget smukke dreng! Og en 

stor tak til dig Imran for at få Innit til at shine for vildt! 

Ali for Librrani Honey Dynasty 

Multi Winner, multi BIS, DKCH, SECH, 

DBKCH, DKJCH, DBKJC 

KBHJW ‘15 DKJW '15 NLJW '15 

DBKJUBLW '16  

DKW '15, ‘16, ’17, ‘18 

KBHW  ‘16, ‘17, ‘18  

NORDW ‘18 

BIS hv alp Show of   Winners ‘15 

Supreme Winner, Show of Winners ‘16 

#1 Bullmastiff (DKK) ‘16, ‘17, ‘18 

#1 Bullmastiff han (DBK) ‘16, ‘17, ‘18 

#1 Årets Hund (DKK) ‘17 

#2 Årets Hund (DKK) ’16, ’18 
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Årets hanner 2 - 4 2018 

Nr. 2 - 178 Point 

Librrani’s Keep 

Smiling 

Nr. 3 - 139 Point 

Librrani’s Looking 

For Trouble 

Nr. 4 - 135 Point 

BullCujo Brilliant 

Boss 
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BAKKETUREN 2018 

 

Blev desværre aflyst i år  

Dette skyldes, som det også stod på Facebook, det varme vejr. Hvor der også fra 

Dansk Kennel Klub’s side var sendt advarsler ud i forhold til den flotte, lange og varme 

sommer, hvor de opfordrede til at passe ekstra godt på hundene i varmen.  

Derfor følte vi det også mest korrekt fra Dansk Bullmastiff Klubs side at aflyse  

Bakketuren, da dette ville være unødig for nogen lang køretur for hundene,  

og så varmen derinde i dyrehaven.  

Vi er rigtig glade for den store forståelse og opbakning vi fik tilbagemeldinger med,  

efter offentliggørelsen af vores beslutning 

Vi håber på ”bedre hundevejr” i 2019,  

så vi igen kan mødes til en hyggelig tur på Bakken.  

Dansk Bullmastiff Klub 
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INVITATION TIL FORÅRSGÅTUR 2019 

 

lørdag d. 9. marts 2019 kl. 11.00.  

Til gengæld håber vi på flot vejr til marts, hvor vi traditionen tro arrangeret gåtur på 

Sjælland og Fyn./Jylland  

Kom og vær med til et par super hyggeligt timer, og støt op om teamet på din side af 
Storebæltsbroen, så det måske bliver Jer der kan hive den prestige fulde sejr i hus  

og vinde håneretten om flest deltagere. 

Gåturene afsluttes med et fællesbillede som bevis. Medbring egne drikkevarer og  

meget gerne kage, og mød op til en gåtur i Bullmastiffens tegn! 

Man behøver ikke at være medlem af klubben for at deltage - og alle størrelser kan 

være med!  

Alle hunde skal føres i snor og husk poser til uheld! 

Fyn/Jylland: 

BEMÆRK NY ADRESSE 

Ved Bildsø Sø 

8680 Gl. Ry 

Kort med nærmere location  

kommer på vores Facebookside 

Sjælland: 

Hedeland 

Roskildevej 37 

4030 Tune 
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HØJSÆSON FOR LOPPER PÅ VEJ. FOREBYG I TIDE OG 

UNDGÅ UBEHAGELIGE OVERRASKELSER!  

Regn og fugt er optimale væktsbetingelser for lopper. Forebyg mod lopper på din 

hund eller kat og undgå problemer i det fugtige efterår. Heldigvis er der både 

hjælp og gode råd at hente for alle hunde- & katteejere.  

Du tjekker din hund eller din kat for lopper fordi den klør sig manisk og får dig en ubeha-

gelig overraskelse. Den har lopper! For mange dyreejere er lopper i pelsen et fast tilba-

gevendende problem i familien, men du kan faktisk undgå det med en forebyggende 

loppebehandling.  

Hvad er lopper?  

Lopper er blodsugende insekter. De har 4 forskellige stadier i deres udvikling nemlig 

æg, larve, puppe og voksen. Levestederne for de voksne lopper og for de øvrige stadier 

er helt forskellige. De voksne lopper lever på hunden eller katten, mens æg, larver og 

pupper lever i revner og sprækker eller nede i gulvtæppet, i de rum, hvor loppernes 

værtsdyr, hunden eller katten, færdes.  

Loppeekspert Anette Morgen fortæller:  

”Loppesæsonen begynder i foråret og byg-

ger sig op henover sommeren, hvor den 

ved efteråret når sit højeste. Milde vintre 

uden længere perioder med frostgrader 

giver gode betingelser for lopperne og for-

værrer problemet næste år. Tendensen, at 

vi til stadighed oplever mildere vintre, gør 

at det er blevet nødvendigt at holde fokus 

på forebyggelse og behandling af lopper i 

højere grad end tidligere. De fleste, der har 

prøvet det, ved at hvis man først har fået et 

loppeproblem inden døre, så kan det være 

vanskeligt at komme af med igen.” - Anette 

Morgen, KSL Consulting.  

Gode råd når du behandler: 

1: Brug den dosering af loppemiddel, der 

passer på dyrets vægtklasse. Et loppe-

middel købes i en pakke med et antal 

pipetter målrettet hundens/kattens vægt. 

2: Et spot on middel skal påføres helt ne-
de ved huden i nakken, hvor dyret ikke 

kan slikke det væk. Det er meget vigtigt, 

at hele pipettens indhold kommer ind på 

huden, og ikke lander i pelsen, for så vir-

ker midlet ikke optimalt. 

3: Undlad at bade hunden eller katten 

først. Loppemidlets virkning afaf, at dyret 

har et intakt lag hudfedt, og hvos di vasker 

din hund eller kat med shampoo vasker 

du hudfedtet væk. Efter behandlingen skal 

du vente 48 timer før du bader dit dyr. 

4: Husk at behandle alle husets kæledyr 

på én gang. 
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Hvordan finder man ud af om katten eller hunden har lopper? 

Et godt tegn på lopper er at din hund eller kat klør eller slikker og bider sig mere end 

normalt. Tjek i så fald din kat eller hund ved at stille dyret på en avis og red derefter 

dyrets pels igennem med en tættekam. Hæld det, der er faldet af på avisen op på et 

fugtigt, hvidt stykke køkkenrulle. Hvis der viser sig rød-brune plamager på papiret, kan 

det være loppeekskrementer. Altså et tegn på at din hund eller kat har fået lopper. 

Ved korrekt brug af loppemidler kan man hurtigt komme til bunds og bekæmpe et eksi-

sterende loppeproblem. En del hunde- eller katteejere vælger at behandle deres dyr 

forebyggende, hvilket betyder at der som regel ikke opstår problemer med lopper, hvis 

de altså behandler korrekt året rundt. 

Lopper kan med fordel bekæmpes og forebygges med de udbredte spot on loppemid-

ler, der forebygger og behandler både flåter, lus og lopper. Det mest solgte er Frontline, 

men der findes flere varianter at vælge i mellem. 

For mere information angående lopper henvises til:  

Anette Morgen, Loppeekspert, am@ksl.dk, telefon +45 4871 2862 
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Fornyelse af kontingent for 2019. 

Kære medlemmer. 

Så er atter et år gået og jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et 

godt nytår.  

Der er 2 slags medlemskaber og I vælger selv, hvilket I ønsker:  

Enkeltmedlemskab ko ster kr. 350,00 og giver ret ti l 1 stemme ved valg mv. 

Parmedlemskab ko ster kr. 530,00 og giver ret til 2 stemmer ved valg mv. 

Beløbet for det ønskede medlemskab skal være indbetalt  

SENEST 10. FEBRUAR 2019.  

HUSK!!!! v ed for sen indbetaling mistes stemmeretten ti l den ordinære  

generalforsamling. 

Såfremt kontingentet ikke ses indbetalt senest den 10. marts 2019, betragtes 

dette som udmeldelse af klubben jf. klubbens love. 

HUSK!!!! Fornyelsen af kontingentet sker v ia klubbens hjemmesiden, I 

skal logge jer ind på medlemssiderne og i brugermenuen, er der en ”pind” til 

fornyelse af kontingentet. 

Der sendes ikke girokort ud. 
Dette skal betragtes som opkrævningen, 

desuden sendes en mail ud om fornyelse 

af kontingentet i januar måned  

Såfremt der er spørgsmål, eller hvis I har glemt 

login eller adgangskode mv. er I velkomne til at 

kontakte undertegnede på  

mail: kasserer@bullmastiffklubben.dk  

eller på telefon 20 27 09 28. 

God jul og godt nytår 

På bestyrelsens vegne 

Gitte Andersen, Kasserer 
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Crazy Grace, Grazeeee, eller bare Grace! Jamen det er faktisk ligegyldigt, hvad vi kald-
te hende, hun kom alligevel kun, når vi sagde >>se her<<. Grace var en meget vilje-
stærk pige og viljen var i den grad indstillet på mad og godbidder, og hjemme hos os 
betyder >>se her<< godbidder hver gang, fordi det er sådan vi træner hundene til at 
holde kontakt. Grace havde altid travlt, travlt, travlt ... og vi så hende sjældent vandre 
langsomt gennem huset. Når Grace var i bevægelse, var det altid fuld fart uanset af-
standen, og nogen gange kunne det gøre hende til noget af en mundfuld at leve sam-
men med. Men vi ved jo nu, hvor svær hun er at leve uden, fordi hun var altid glad, og 
hun var den mest kærlige pige.  
 

 

Hun var hvad man vil kalde en "funny-

bunny", der kan hoppe med alle fire ben 
fra jorden og dreje rundt i luften samtidig. 
Hun var rigtig god med alle hunde, og 
bød alle velkommen med et åbent sind. 
Hvis en fremmed hund ikke kunne lide 
hende, vendte hun sig bort.  

Årets avlshund 2018 

Vi mistede desværre Grace kort før hun blev 8 år og derfor er det både med stolthed, 

men også vemod at vi skriver denne præsentation. 
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Vi har jo gennem tiden haft et en del hvalpe her i huset, og normalt modnes de jo men-
talt med tiden, men ikke Grace. Og hvis man er en hvalp kan man jo slippe afsted med 
det meste, det var i hvert fald noget hun troede. Grace var en utrolig sund hund både i 
krop og sjæl og hun var den perfekte blanding af sin mor og far. 

Grace var den hund herhjemme som 
”vedligeholdte” de andre i flokken. Det vil sige 
at når de gik til ro om aftenen, så udvalgte 
hun sig én hun synes trængte til lidt vedlige-
holdelse og startede derefter med at slikke fra 
den ene ende og sluttede først når hun når 
hun var nået til den anden ende. Hun puffede 
endda sit ”offer” om på ryggen når hun ikke 
kunne komme ordentligt til, på maven, inderlår 
og under ”armene”. Det lader til at hendes 
”ofre” kunne lide det lige så meget som Gra-
ce, de faldt nemlig ofte i søvn undervejs. 

Grace har gennem tiden vundet rigtig meget 
både i Danmark og i udlandet og i 2013 fik 
hun den fornemme titel som Årets Mest Vin-
dende Tæve i Dansk Bullmastiff Klub og i 
2017 blev hun Årets Avlshund, hvilket vi er 
meget stolte af. 

 

I år kan Grace endnu engang tilføje den fine 
titel som Årets Avlshund 2018 til sin meritter 
og det er vi utroligt stolte af. Grace er mor til 
to kuld, Librrani’s J og K-kuld, og hun har væ-
ret en fantastisk morD ligesom hendes mor 
var før hendeD og hendes mors mor var før 
hende. De tre afkom der har vundet point til 
Grace som årets avlshund er Frida (fra vores 
J-kuld), som blev nr. 2 på tæve top10 listen 
og Jooks (fra vores K-kuld) som blev nr. 2 på 
han top10 listen og Sugar (fra vores K-kuld), 
som blev nr. 9 på tæve top10 listen og Ludvig 
(fra vores J-kuld) som blev nr. 8 på han top10 
listen. Tusind tak til Frida, Jooks, Ludvig og 
Sugars ejere som har stillet op og deltaget 
hele året. 
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Vi har valgt nogle billeder af Grace , 
i hendes mere stille stunder...  

for udover at være en  

speedy-conzales 

var hun også en  

stor hygge-prut. 
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ÅRETS OPDRÆTTER 2018 

Kennel Librrani 
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Årets veteran 2018 

Først vil vi rette en KÆMPE tak til Fresco´s opdrætter Imran og 

Mette Durrani (kennel Librrani) for at vi i 2010 fik mulighed for at 

blive medejer at denne fantastiske dreng. 

Da Fresco flyttede ind på Fynshovedvej, var alt lykke og idyl, en 
mere rolig og lærenem hund skulle vi lede længe efter ;o)) Vi 
havde på daværende tidspunkt haft flere bullmastiffer – og var 
derfor vant til nogle udfordringer ved de hvalpe, så Fresco over-
raskede os virkelig positivtDDDDDD.. Det første årDD.. For 
så skal vi da love for, at der kom gadedreng over unghunden – 
hold da op han gav os dagligt sved på panden – med alle de nar-
restreger han kunne finde på og gør det stadig trods sine nu 8 år 
– men uanset hvad – så har han fundet en helt speciel plads i vo-
res hjerter <3 
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Det skulle hurtig vise sig, at Fresco og resten af hans søskende 

godt kunne lide at udstille, så de første år kom Fresco med rundt i 

det ganske danske land og han nød det.  

Men også i udstillingsringen, skulle det vise sig, at Fresco var en 
noget af en udfordring, for nogle af handlerneDD. Lad os sige 
det sådan, at havde han en dag, hvor han ikke ville vise f.eks. 
tænder – ja så gjorde han det ikkeDD. Men vi føler, at alle hand-
lere og Fresco er rigtig gode venner nu ;o))) 

Fresco har sporadisk været med på udstillingerne siden hen og 
hver eneste gang nydt det, har vi pakket udstillingstaske og bil 
uden at tage ham med – så kunne vi da være helt sikre på, at det 
var en fornærmet herre vi kom hjem til og der skulle meget til at tø 
ham op ;o)) 
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Sidste år fik han også fornøjelsen af at være med i Junior-

handling på DKK ś udstillinger, også her gav han den gas 

med Daniel de Silva. Det var en fornøjelse at se på. 

Et af de største øjeblikke i Fresco ś tid var i februar, hvor 
han bl.a. blev far til 12 skønne hvalpe, men også at Mette 
og Imran havde tilmeldt ham årets Show Of Winners – det 
skal siges, at Fresco har været tilmeldt tidligere år, da han 
elsker at være i centrum og de fleste år, har han formået at 
komme til semifinalerne, hvilket er utrolig flot – men i år gav 
han den fuld gas med Imran og de gik hele vejen og vandt 
Show Of Winners 2018 – det var en fantastisk dag. 
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Nu er Fresco fyldt 8 i september og dermed blevet veteran, men 
derfor vil han stadig gerne med på udstilling og han var med i Kor-
sør, i Herning og på sidste udstilling i Herlufmagle, her imponere-
de han dommeren så meget, at han blev bedst i racen denne dag 
og dermed endte han også som årets veteran i Dansk Bullmastiff 
Klub 2018, hvilket han og vi er meget stolte af, dog er han meget 
ydmyg over, at det var hans mor Trouble, han måtte slå af pinden, 
for at få titlen – hun er stadig et imponerende syn i ringen <3 

Vi vil gerne slutte med at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt og lykkebringende nytår – tusind tak for 2018 – vi ser frem til 

at møde jer alle rundt om i landet i 2019. 

 

Pas godt på hinanden og vovserne ;o)) 
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NYE KLUBCHAMPIONS 

1. Klub CAC 24.03.2018 Klubudstilling i Aunslev 

(Jan Sonne-Schmidt) 

2. Klub CAC 02.06.2018 Klubudstilling i Vildbjerg  

(Peter Meyers) 

3. Klub CAC 03.06.2018 Klubudstilling i Vildbjerg  
(Arne Foss) 

4. Klub CAC 08.09.2018 Klubudstilling i Korsør 
(Kurt Nilsson) 

ALESHANEE 
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Invitation til: 

Generalforsamling 2019 

  Dansk Bullmastiff Klub indbyder hermed til  

den årlige generalforsamling 

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 10.30 
Aunslev hallen, Kertemindevej 50, 5800 Nyborg  

 

Dagsorden ifølge Dansk Bullmastiff Klubs Love §12. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal væ-
re klubbens formand Mads W. Poulsen, Illerup Gyde 1, 8660 

Skanderborg eller klubbens sekretær Charlotte N Hegelund, Sal-
brovad 29, 5610 Assens, i hænde mindst 4 uger før generalfor-

samlingen. 

 
På valg er følgende: 

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

Rasmus M Jønsson (modtaget genvalg) 
 

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klub-
bens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før general-
forsamlingen, jf. §8 stk. 6 (dvs. at forslaget skal stilles 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 2019. 
 

På gensyn 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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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. 

 
 Serup’s Mr. Sherlock 

  Kaldenav n: Sherlock 

Fødselsdato: 25.06.2015 

Farv e: Brindle m/ sort maske 

Reg.nr.: DK13314/2015 

Mentaltestet: Nej 

HD: A   AD: 0 

Hjerte: Ikke undersøgt 

Kontakt: Kamilla & Martin Serup 

   

 

  Tlf:  +45 28 59 96 38  

Mail: kamillaserup@gmail.com  

Web:  

https://serupbullmastiff.wixsite.com/0000  

 

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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NYE VETERAN KLUBCHAMPIONS 

1. Veteran Klub CAC  
08.09.2018 

Klubudstilling i 
Korsør 

(Kurt Nilsson) 

2. Veteran Klub CAC  
24.11.2018 

Klubudstilling i 
Herlufmagle 

(Brigitte Thilemann) 
 

LIBRRANI’S 

FREMEWORK FRESCO 

NYE JUNIOR KLUBCHAMPIONS 

1. Klub CAC 
24.03.2018 
Klubudstilling i 
Aunslev 

(Jan Sonne-

Schmidt) 

2. Klub CAC 
08.09.2018 
Klubudstilling i 
Korsør 

(Kurt Nilsson) 

SERUP’S ICE PEACHES 
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Hanner 

1. Ali Honey Dynasty 12 udst. 601 point 270 point 

2. Librrani’s Keep Smiling 16 udst. 391 point  178 point  

3. Librrani’s Looking For Trouble 16 udst. 357 point  139 point  

4. BullCujo Brilliant Boss 9 udst. 210 point 135 point 

5. Librrani’s Framework Fresco (veteran) 4 udst. 128 point  128 point 

6. Bullharmony’s Copy Of Dad 3 udst. 82 point 82 point 

7. Prince Charming Of The Bumble Barns 6 udst. 66 point  61 point 

8. Librrani’s Jazz N Jive 2 udst. 54 point  54 point 

9. Immortal Zimova Aura 3 udst. 48 point 48 point 

10. Serup’s Mr. Sherlock 3 udst. 48 point  48 point 

Tæver 

1. Aleshanee 14 udst. 425 point  232 point  

2. Librrani’s Jasmine Touch Of Grace 17 udst. 424 point  209 point 

3. Cassandra 6 udst. 168 point  146 point  

4. Librrani’s Live Life To The Fullest 14 udst. 188 point  119 point 

5. Bullgrin’s Sparkle 5 udst. 98 Point 98 point 

6. Serup’s Ice Peaches 9 udst. 116 point 94 point 

7. Bullgrin’s Here Is Troiuble (veteran) 4 udst. 82 point 82 point 

8. Bullharmony’s Diamond 3 udst. 67 point 67 point 

9. Librrani’s Kiss Me Kiss Me 5 udst. 64 point 64 point 

10. Bullgrin’s Deep Thought 5 udst. 61 point 61 point 

. 

OBS: De 5 bedste resultater for veteranerne står 

yderst til højre 
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OBS: De 5 bedste resultater for veteranerne står 

yderst til højre. 

Veteran 

1. Librrani’s Framework Fresco 4 udst. 128 point 128 point 

2. Bullgrin’s Here Is Trouble 4 udst. 126 point 126 point 

3.     

4.     

Avlshund 

1. Librrani’s Face Of Grace  933 point   

2. Bastion’s Music In The Glen  635 point     

3. Harizma White Honey                          

Librrani’s High Preformance Alonso                                   

 601 point 

601 point  

 

4. Librrani’s Jasmine Touch Of Grace  553 point  

5. Librrani’s Freestyle Tango  520 point  

6. Ace Of Beton’s Dante The Daydreamer  488 point  

7. Nietzshe Des Orchis D’orable  378 point  

8. Gameguard Yukon  455 point  

9. Holy White Honey  425 point  

10. Ace Of Beton’s Easy On The Eye  341 point  
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Opdrætter 

1. Librrani (DK)  1488 point  

2. Honey Dynasty (LT)  601 point  

3. Ace Of Beton (DK)  488 point 

4. Annika Malkki (FI)  378 point  

5. Cane Guardiano (GR)  266 point  

6. Bullgrins (FI)  258 point 

7. BullCujo (DK)  210 point 

8. Bullharmony (DK)  199 point  

9. Roberto Cesarin (IT)  168 point 

10. Serup’s (DK)  164 point  
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En særlig tak til alle vores sponsorer  

der har været med til at gøre 2018 til 

et fantastisk udstillings år! 
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Vi er meget taknemmelige for støtten og interessen I alle  

udviser i vores klub og for vores race, vores flotte  

præmieborde er ene og alene takket være Jer sponsorer. 

Vi håber på et fortsat godt samarbejde i 2019.  



 

 

 

OPDRÆTTERLISTEN 
Boulev ard Of Fame 

v/ Helle Hansen 

Dalager 9 

4690 Haslev  

T: 32 59 17 25  

Mail: boule-

vard_of_fame@hotmail.com  

Web: www.boulevardoffame.dk  

 

 

Kettners 

v/ Karina Kettner 

Jerslev 

T: 60 85 87 37 

Mail: karina@kettners-bulldog.dk  

Web: www.kettners-bullmastiff.dk 

 

 

Serup’s 

v/ Kamilla Serup Jacobsen 

Gunderupvej 399 

9230 Svenstrup 

T: 28 59 96 38 

Mail: kamillaserup@gmail.com 

Web: https://

serupbullmastiff.wixsite.com/0000  

 

 

 

Bullharmony 

v/ Iben Bremer 

Vesterbakken 17, Grejs 

7100 Vejle  

T: 53 12 03 64 

Mail: bullharmony@gmail.com  

Web: www.bullharmony.dk 

 

 

Librrani 

v/ Mette Sørensen & Imran Durrani 

Sorø 

T: 24 80 68 35 

T: 81 74 75 95 

Mail: librrani@gmail.com 

Web: www.librrani.dk  

 

Du kan også kontakte opdrætterne direkte via klubbens hjemmesid e: 

www.bull mastif fklubben.dk ->Avl & opdræt -> ”Opdrætterlisten” 
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