
NORSK BULLDOG KLUBB’s ÅRSMØTE 2018

Det innkalles herved til ÅRSMØTE i Norsk Bulldog Klubb

Dato: Fredag 18. Mai 2018
Tid: Klokken 18.00
Sted: Bø Camping, Bø i Telemark
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3 - ÅRSBERETNING

Til : Årsmøtet i Norsk Bulldog Klubb
Fra: Styret
Emne: Årsberetning 2017

Årsmøtet 2017
Dette ble avholdt i Bø fredag 19. Mai 2017.

Ved Årsmøtet ble følgende tillitspersoner valgt:
Leder : Steinar Eriksen ( 2 år)
Nestleder : Asgeir Ree ( 2 år)
Leder avd Engelsk : Liv T Wadkin ( 1 år)
Styremedlem : Jan Arve Kvåle ( 2 år)
Styremedlem : Elise Stokseth Berge ( 2år)
1.Varamedlem : Ikke valgt 
2.Varamedlem : Ikke valgt
Valgkomite Leder : Øydis Gullikstad ( 2 år)
Valgkomite medlem : Bitten Oldereide ( 2 år)
Valgkomite medlem : Bente Sørlie ( 2 år) 
Valgkomite medlem : Camilla Tollefsen ( 2 år)
Revisor : Geir Østlie ( 2 år)
Vara revisor : Geir Martin Ramselien ( 2 år)

Styret i 2017 har bestått av følgende:
Leder : Steinar Eriksen
Nestleder : Asgeir Ree
Kasserer : Jan Arve Kvåle
Leder avd. Fransk: Frank-Arild Normanseth
Leder avd. Engelsk: Liv T Wadkin
Sekretær : Ole Kristian Løkken
Styremedlem : Elise Stokseth Berge
Varamedlemmer : -
Valgkomite : Øydis Gullikstad (Leder), Bente Sørlie, Bitten Oldereide og Camilla Tollefsen
Vara-valgkomite : Tone Nicolayson
Revisor : Geir Østlie
Vara Revisor : Geir Martin Ramselien

Medlemmer pr. 31.12.2017
Æresmedlemmer :     3
Hovedmedlemmer : 592
Familiemedlemmer :   38
I alt 633 medlemmer som er en nedgang på 44 medlemmer fra 2016. 
Medlemslisten har ikke vært trykket i Bulletinen, pga NKKs pålagte taushetsplikt. 

Styremøter:
Det er blitt avholdt 6 styremøter alle som webex-møter. Møtereferatene har vært trykket i Bulletinen.

Styrets arbeid:
Styret har jobbet bra sammen gjennom året. Belastningstester har fortsatt gjennom sommer og høst. Det har blitt arrangert tester i 
Trondheim, Drammen, Kristiansand og Harstad. Dessverre var det ingen som meldte sin interesse for å delta i Harstad. Totalt har nå 
65 engelske og 81 franske bulldoger deltatt i klubbens belastningstest. Med de anbefalte restitueringstider som ble vedtatt på Årsmøtet 
i 2017, henholdsvis 12 minutter for engelsk bulldog og 8 minutter for fransk bulldog, så er strykprosenten 3.7% for fransk bulldog og 
3.1% for engelsk bulldog. 
Det har vært jobbet med å få startet fødselsprosjektet. Etter veldig positive signaler fra NVH i starten, ble det en nedtur da beskjed 
kom at de trakk seg fra det hele da de mente at klubben ikke ville klare å stille med det nødvendig antall selvfødende tisper! Dette sier 
litt om den «standing» våre raser har og dette har også kommet til uttrykk gjennom en henvendelse Mattilsynet har gjort via NKK. I 
den forbindelse måtte klubben lage en oppsummering av de tiltak klubben jobber med for å forbedre rasenes helse. Dette viser at det 
blir veldig viktig framover at vi alle må jobbe sammen. 
På Årsmøtet i 2016 ble det vedtatt at klubben skulle søke NKK om at det skulle være et krav om kjent patella, HUU og hjertestatus for
engelsk bulldog og patella status for fransk bulldog for å få registrert valper. Dette er nå på plass bortsett fra hjertestatus som ikke ble 
akseptert av NKK i den form som klubben benyttet. Styret har fulgt opp dette i ettertid og det foreligger et eget forslag til Årsmøte 
vedrørende dette. 



Styret har fulgt opp vedtaket fra Årsmøte 2017 om at det skal være mulig å informere på websiden om «planlagte kull» og «kull 
ventes». Skjema og regler er utarbeidet. Det er imidlertid ikke vært noen respons fra noen om å bruke disse tilbudene.
Klubben har vært representert ved Steinar Eriksen i NKKs Brachycephalråd. (tidligere NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede 
hunderaser) 

Økonomi:
Styret har fortsatt å ha fokus på utgiftene i klubben, og regnskapet viser et solid overskudd på over kr 33000,- 
Styret forslår ingen økning av kontingenten i år.

Sunnhetsutvalgene:
Sunnhetsutvalgene har bestått av: Avd. Fransk Frank-Arild Normanseth (Leder)

Lotte Lysa
Jan Arve Kvåle
Hege Kristine Hult
Steinar Eriksen

Avd. Engelsk Liv T Wadkin (Leder)
Ole Kristian Løkken
Asgeir Ree
Liss Bodil Olsen
Steinar Eriksen

Sunnhetsutvalget avd Fransk
Det ble i 2017 født 64 kull med fransk bulldog, totalt 250 valper. Utviklingen fra 1996 til 2017 er vist i diagrammet nedenfor



Det ble innregistrert 25 importer i 2017.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall importer 29 68 76 27 37 48 30 47 38 38 25

De 25 importene i 2017 fordelte seg som følger:
Litauen 5
Polen 4
Sverige 3
Finland 2
Brasil 2
Russland 2
Slovakia 1
Ungarn 1
Tsjekkia 1
Kypros 1
Danmark 1
Latvia 1
England 1

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" fra 16 av de 64 kullene (60 av de 250 valpene). Det framgår av de mottatte skjemaene at 
omfanget av keisersnitt i 2017 er 80,0 %. Mot 85,2 % i 2016. 

Den gjennomsnittlige valpevekt de siste årene synes å være stabil på ca 200-240 gr.

Valpedødeligheten de siste årene er gitt i tabellen nedenfor:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16,5 % 23,3 % 18,5 % 23,7 % 15,3 % 6,1% 15,7%

Gjennomsnittlig innavlsgrad for alle kull i 2017 var på 1.23 %. Historikken fra 1996 til 2017 er vist i tabellen under.
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Antall kull 10 12 8 14 9 11 13 13 14 17 15 25 28 48 63 51 62 59 77 70 77 64

Antall kull                   = 0% 8 5 6 8 5 7 7 6 11 6 12 13 14 33 39 30 28 31 41 33 34 27

Antall kull              # < 6.25% 2 6 1 6 4 3 5 7 3 9 3 12 14 14 19 20 33 26 34 32 41 34

Antall kull         6.25 < # < 12.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 2 3 1 3

Antall kull       12.5% < # < 25% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Antall kull              # > 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gjenomsnittlig innavlsgrad 0,33 2,44 2,50 0,73 0,49 1,76 2,33 1,73 1,03 2,79 0,52 0,76 0,89 1,09 1,09 0,81 0,83 0,72 0,65 0,81 0,79 1,23



Bruk av hannhunder siste 3-års periode er vist i tabellen nedenfor.

2015 2016 2017 Totalt
Antall valper totalt 281 334 250 865

Antall kull totalt 70 77 64 211
Body Soul Vestris 29 2 6 37 4,3 %
Alexander De Los Toitos 6 25 2 33 3,8 %
Hard Black Jack Alfa Romeo 3 22 25 2,9 %
Zecudas Yes Man 5 15 20 2,3 %
Blue Fjord's Bonaparte 8 11 19 2,2 %
Gombler Globalmasters De Fortuna Si 5 14 19 2,2 %
Zecudas Encore 18 18 2,1 %
Sivchadu Celius 6 11 17 2,0 %
Halfpenny Diamond Forest 12 4 16 1,8 %
Lovelife's Do It 15 15 1,7 %
Magik-Boy Du Domaine De Chanez 15 15 1,7 %
Sopianae Imperator Marcello 10 5 15 1,7 %
Yuventini Iz Sibiri 15 15 1,7 %
Hercules De Noire Beatitude 14 14 1,6 %
Thorleif 3 9 2 14 1,6 %

%-vis

Status på ryggprosjektet for fransk bulldog.

Prosjektet pågikk i hele 2017.
Resultatene pr 1. April 2018 omfatter 99 undersøkte hunder og resultatet er vist i tabellene nedenfor. Totalt har 9 hunder tidligere hatt 
et ryggproblem, mens 5 hunder hadde ingen anmerkning av noe slags vertebra i ryggvirvlene.

Hunder som tidligere har hatt et ryggproblem.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7

Hemivertebra 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 4 1 1 1 1
Butterfly vertebra 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1
Block vertebra 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Transitional vertebra 1 1 1 2

Cervikal Thorakal Lumbar

Hunder som tidligere aldri har hatt noe problem

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7

Hemivertebra 1 1 7 8 13 17 27 18 30 25 18 15 11 10 4 2 2 2 1
Butterfly vertebra 2 4 4 4 5 9 12 13 13 19 10 5 2 2
Block vertebra 1 1 2 1 3 8 13 14 13 15 13 10 10 9 4 1 1 1
Transitional vertebra 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1 6

Cervikal Thorakal Lumbar



Sunnhetsutvalget avd Engelsk

Det ble i 2017 født 37 kull med engelsk bulldog, totalt 164 valper. Diagrammet nedenfor viser utviklingen fra 1996 til 2017.

Det ble innregistrert 15 importer i 2017.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antall importer 23 23 25 5 15 21 17 17 15 17 15

De 15 importene i 2017 fordelte seg som følger:
Polen 7
Spania 3
Ungarn 2
Serbia 1
England 1
Sverige 1

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" for 20 av de 37 kullene (91 av de 164 valpene). Det framgår av de mottatte skjemaene at 
omfanget av keisersnitt i 2017 var 75% mot 72.7% i 2016 og 93.3 % i 2015. 

Den gjennomsnittlige valpevekt de siste årene synes å være stabil mellom ca 300-400 gr.

Valpedødeligheten de siste årene er gitt i tabellen nedenfor:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19,6 % 14,1 % 13,33 % 23,9 % 11,1 % 23,0% 22,2%



Bruk av hannhunder siste 3-års periode er vist i tabellen nedenfor:

2015 2016 2017 Totalt
142 128 164 434
26 28 37 91

Del Papiol World Wide Meljane 17 8 17 42 9,7 %
Bernweiler's Henry 9 17 26 6,0 %
U-Turns U R Number Fifteen 8 7 9 24 5,5 %
Sealaville He's Aston 20 3 23 5,3 %
Safian Team Christopher 12 9 21 4,8 %
Sealaville Jayzee Man 9 6 4 19 4,4 %
CKbulldogs You R Calvin 5 4 10 19 4,4 %
Stardust History In A Moment 16 1 17 3,9 %
Exeline's Dark Warrier 8 7 15 3,5 %
Fat Puppys Kaffir 8 6 14 3,2 %
Bellomis Christoffer Caries 14 14 3,2 %
Ira´s Bulls Captain Gianni V 8 5 13 3,0 %
Valby Bulldogs Henry Hill the Kid 6 6 12 2,8 %
Cobrabull's Albert Tiger Of Denmark 11 11 2,5 %
Del Papiol Floki 11 11 2,5 %

%-vis

Avdeling Engelsk
Gode dialoger og samtaler har gjort at samarbeidet innad i avdelingen, har fungert veldig bra. Det har kommet på plass flere " 
kontaktpersoner" så nå er vi 9. Retter en stor takk til dere alle for at dere er med og det er alltid plass for flere rundt om i distriktene.
NBK`s Facebook-side har vært styrt med dyktig hånd og mange har benyttet anledning til å komme med spørsmål/ søk hjelp, om 
rasen(e) ol. Siden er godt besøkt. Registrering av HUU-status og Patella-status inn til NKK, startet 1 juli 2017.
Belastningstester har vært utført rundt om i landet, takk til dere som har stilt opp for å få dette gjennomført.og takk til dere som har 
deltatt, jo flere jo bedre. Sunnhetsutvalget EB, har sendt ut 9 diplomer etter 1 januar 2018, vi gratulerer alle og håper flere vi benytte 
seg av dette framover. 
Sunnhetsutvalget anbefaler sterkt at der testes for : CYSTINURIA = for høye verdier av aminosyren Cystin i urinen

- Medfødt genetisk defekt 
- nedarving likner HUU
- valper er født med tilstanden, men kan ikke bli utviklet før valpene modnes
- kan gi steindannelse i nyrer og blære, som igjen kan føre til delvis eller hel blokkering av urinrør,
  nyresvikt, store smerter eller også død som følge av ruptur, er mulig utfall

Ved bestilling av nye HUU - prøver, kan det også krysses av for Cystinuria test, på samme skjema fra LABOKLIN
DNA fra tidligere innleverte HUU - prøver kan brukes for analyse, blodprøven ligger lagret hos Laboklin, 
utgifter til veterinær faller da bort. Klubben anbefaler at avlshunder testes for dette, slik at lidelsen kan utryddes.

NBK avd engelsk
v/ leder Liv T Wadkin

Avdeling Fransk
Antall kontaktpersoner for Fransk bulldog er nå 11 fordelt over hele landet som svarer på spørsmål om rasen, organiserer turer i 
nærområdet og står på for rasen vår. Tusen takk til alle sammen. Ønsker du å være vår kontaktperson i ditt nærområde? Ta kontakt 
med oss. 

Det har gjennom 2017 kommet inn følgende henvendelser til avd Fransk:
- Kjøp av valp: 36
- Helserelaterte spørsmål: 15
- Kontaktperson: 12
- Utstilling: 9
- Diverse spørsmål: 42 (parring, registrering av hund kjøpt i utlandet, rabiesvaksiner, mulig kjøp av smuglerhund osv).

Klubben prøver og å være til stede på de fleste utstillinger hvor fransk og engelsk bulldog er representert. Dette for å svare på 
spørsmål, bistå nye og gjerne litt uerfarne valpekjøpere og handlere med tips og råd samt generell medlemskontakt.
Vi har gjennom året god dialog med Mattilsynet ift smuglervalper på finn.no og andre steder - samt våre gode hjelpere som sørger for 
å koordinere / svare på alle de spørsmål om rasen vår som kommer inn på diverse "fransk bulldog" sider på FB. 



Det har også vært fokus på smuglervalper i media inkl "fargemiks" samt helseutfordringer for rasen vår - her har klubben stilt opp og 
bistått etter beste evne. 

Ønsker alle et godt årsmøte!

Frank-Arild Normanseth
Leder avd. Fransk

Norsk Kennel Klub:
Samarbeidet med moderorganisasjonen har fungert greit. På NKK’s Representantskaps møte i november 2017 stilte Øydis Gullikstad 
som representant for klubben. 

Samarbeidende klubber.
Vi har hatt liten kontakt med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark.  

Bulletinen

Bulletinen utkom med 4 nummer i 2017. Roy Tyskeberget var redaktør for de første to nummere, mens Elise Stokseth Berge tok over 
redaktøransvaret for de to siste. 

Websiden

Ny websiden har kommet har kommet på plass

Regionale kontaktpersoner

Fransk Bulldog:
Nord-Norge : Britt Hilde K. Arild, Sørkjosen  
Trøndelag : Torild Reiten Larsen, Jonsvatnet   

: Aina M. Lyngstad, Heimdal  
Oslo : Øydis K. Gullikstad  
Østfold : Grethe Aasgaard, Askim
Drammen : Wenche Vaaga
Hedmark og Oppland (Innlandet) : Tone H Larsson, Lillehammer
Rogaland : Aud Elise Gudmestad, Varhaug 
Hordaland : Nina Holtar, Bergen
Møre og Romsdal / Sogn- og Fjordane : Bente Sørlie, Frei
Aust og Vest-Agder : Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand

Engelsk Bulldog:
Nord-Norge : Ole Kristian Løkken, Ankenes
Trøndelag : Ingar Lillemo, Flornes
Rogaland : Asgeir Ree, Bryne
Vestfold og Buskerud : Kai Henriksen, Horten
Oslo  : Øydis Gullikstad
Østfold : Sandra Lenander Kristoffersen, Rolfsøy
Hedmark og Oppland (Innlandet) : Lena Haugland, Løten 
Hordaland : Bente Stokke Vold, Bergen
Aust og Vest-Agder : Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand



Utstillinger
Vår årlige Bulldog Spesial gikk av stabelen lørdag 20. Mai på Bø Camping. Årets dommere var for engelsk bulldog Sonia Saxon, 
mens Irene Tribbeck dømte de franske valper og hannhunder og Chris Zeniou dømte de franske tispene. 
Årets Bulldog Spesial hadde totalt 197 katalognummer, som fordelte seg med 117 franske og 80 engelske.

Resultater Fransk Bulldog
BIR: Norheimtunets I Am The Iceman
BIM: Zecudas Explain This
BIR Junior: Excuse My French C'est La Vie
BIM Junior: Chien Royal Ethos Attitude
BIR Veteran: Hercules De Noire Beatitude
BIM Veteran -
BIR valp: Norheimtunets Quality Design 
BIM valp: My Heart To You
BIR baby: Zebrasomas Albert
BIM baby Aroyal's Lucia

Resultater Engelsk Bulldog
BIR: Del Papiol This Is Ska
BIM: Shaka Savoy De Wesbasian 
BIR Junior: Shaka Savoy De Wesbasian
BIM Junior: Hallingdalens Nils
BIR Veteran: -
BIM Veteran -
BIR valp: Schønemann Butch The Bulldog
BIM valp: Lotsofdog's Martha
BIR baby: Helga Von Hinton Av Wesbasian
BIM baby Sir Stuart Strange Av Wesbasian

Også i år arrangerte vi klubbutstilling dagen etter. Dommere på denne utstillingen var Trudi Ferguson for engelsk mens Chris Zeniou 
dømte de franske valper og hannhunder og Irene Tribbeck dømte de franske tispene. Antall katalog nummer var her 180, som fordelte 
seg med 105 franske og 75 engelske.

Resultater Fransk Bulldog
BIR: Chien Royal Carolina Herrera
BIM: Zecudas Xfactor
BIR Junior: Norheimtunets Princess Pearl
BIM Junior: Askelepions
BIR Veteran: Hercules De Noire Beatitude
BIM Veteran - 
BIR valp: Norheimtunets Quality Design
BIM valp: Norheimtunets Queen Julia
BIR baby Bjarki Thor Av Shabianca
BIM baby Zecudas It's Now Or Never

Resultater Engelsk Bulldog
BIR: Shaka Savoy De Wesbasian
BIM: U-Turns U R Number Fifteen
BIR Junior: Shaka Savoy De Wesbasian
BIM Junior: Dangerous Bad To The Bone
BIR Veteran: - 
BIM Veteran -
BIR valp: Schønemann Butch The Bulldog
BIM valp: Lotsofdog's Martha
BIR baby: Sir Stuart Strange Av Wesbasian
BIM baby: Helga Von Hinton Av Wesbasian



Det ble også arrangerte klubbutstilling for både Fransk Bulldog og Engelsk Bulldog på Nærbø i forbindelse med NKK’s utstillingen på
Orre i september. Dommer for de franske var Malcolm Trevis, mens Sally Tearle dømte de engelske. Antall katalog nummer var her 
116, som fordelte seg med 43 engelske og 73 franske.

Resultater Fransk Bulldog

BIR: Go-Lunå's Juvel
BIM: Norheimtunets I Am The Iceman
BIR Junior Joy Of Willy Wonka 
BIM Junior Norheimtunets Princess Pearl
BIR Veteran: Zecudas Fantom
BIM Veteran -
BIR valp: Aroyal's Lucia
BIM valp: Norheimtunets Rio
BIR baby: Ardeck's Tox
BIR baby: -

Resultater Engelsk Bulldog

BIR: Reestyle's Arnold The Terminator
BIM: Reestyle's Arrow The Queen Quality
BIR Junior Memobulls Amigo
BIM Junior Reestyle's Bella Castella
BIR Veteran: Jofro-Bulls Mylady
BIM Veteran -
BIR valp: Jofro-Bulls Ferrari Feeling
BIM valp: Jofro-Bulls Final Fantasy
BIR baby: Sandypearls Lady Aaliyah
BIR baby: Kanikula's Inner10er Hell's Hemm'at

Mestvinnende konkurranser

Årets mestvinnende Franske Bulldog og mestvinnende hannhund:
Norheimtunets I Am The Iceman
Eier: Steinar Eriksen, Oppdretter: Vaaga Wenche/ Kvåle Jan Arve

Årets mestvinnende Fransk Bulldog tispe:
Zebrasomas Ylva
Eier: Nyheim, Bjarte, Oppdretter: Folvik, Hege

Årets veteran Fransk Bulldog:
Mixed Color’s Gomer
Eier: Torild E Reiten Larsen, Oppdretter: Eva Vestermark 

Årets oppdretter Fransk Bulldog: 
Kennel Babybull v/Kari Bjørnsen

Årets mestvinnende Engelske Bulldog og mestvinnende tispe:
Shaka Savoy De Wesbasian
Eier: Gareid, Line Beate, Oppdretter: Lura Britt Helen og Mona

Årets mestvinnende Engelske Bulldog hannhund:
Reestyle’s Armani
Eier: Østvold, Elin, Oppdretter: Asgeir Ree

Årets mestvinnende Engelske Bulldog veteran:
Jofro-Bulls Mylady
Eier/Oppdretter: Jorun Rosander

Årets oppdretter Engelsk Bulldog: 
Kennel Reestyle v/ Asgeir Ree 



Norske Utstillings Champions - 2017

Engelsk Bulldog
Impressive Bull Lordbaersk
Dangerous Ann Cevita 
Zebrasomas Soa Gemma Teller Morrow
Marta 
Jofro-Bulls Tsar Temtation
Reestyle's Armani 
Reestyle's Arrow The Queen Quality 
Arcticbull The North Star
Arcticbull Ice-crystal

Eier: Haagensen, Gry
Eier: Nordfjellmark, Gina J
Eier: Bjorland, Heidi Skånvik
Eier: Jørgensen, Linda
Eier: Engmann, Morten André
Eier: Østvold, Elin
Eier: Ree, Asgeir
Eier: Martina Niemi
Eier: Løkken, Ole-Kristian

I tillegg er det 6 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.

Fransk Bulldog
Dauløkke´s Ideelle La Blance
Zecudas X'press Train
Amazing Felix Of Villa Cajumo
Amazing Dina Of Villa Cajumo 
Tessmira's Avril La Premiere
Mixed Color's Gomer
Babybull's Franz
 

Eier: Rasmussen, Tove
Eier: Oseth, Mari Aannestad
Eier: Harestad, Monica Tvedt
Eier: Harestad, Monica Tvedt 
Eier: Stensund, Kirsten
Eier: Reiten Larsen, Torild E 
Eier: Berge, Elise Stokseth

I tillegg er det 22 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem. 

Inventarliste/eiendeler:
1 utstillings monter/stand
1 stiftelsesprotokoll
1 MAC PC
2 nye utstillings telt / 1 stort party telt  
10 utstillingsbord / 15 stoler for østlandet
6 utstillingsbord / 10 stoler for vestlandet
1 skaptilhenger
Div klips/klubbmerker/jubleumsbøker

 Steinar Eriksen
            (Sign)

Frank-Arild Normanseth     Liv T Wadkin      Asgeir Ree      Ole Kristian Løkken      Jan Arve Kvåle     Elise Stokseth Berge
         (sign)         (sign)                 (sign)       (sign) (sign) (sign)



4 Regnskap



5 Innkomne saker

Sak nr 1 - Oppdaterte lover for NBK (forslag fra styret)
NKK har pålagt klubbene og oppdatere sine lover etter en ny lov mal som ble vedtatt på RS møtet i 2017.
Forslag til oppdaterte lover for NBK for godkjenning på årsmøtet er vedlagt innkallingen som eget dokument. 
Forandringer fra dagens lover er gul merket i dokumentet. Til informasjon er også den nye lov malen vedlagt 
innkallingen. 

Sak nr 2 – Krav om hjertestatus for avlsdyr (forslag fra styret)
a) Årsmøte 2016 vedtok at vi skulle søke NKK om å få krav om kjent hjertestatus (klubbens undersøkelse) på 

foreldredyr skal være registrert på dogweb for å få registrert valper. 

Dette ble avslått av NKK da de på det tidspunktet hadde under utarbeidelse en hjerteundersøkelse som skulle 
være identisk for alle raser. 

I ettertid har styret fått tilbakemelding om det nå er mulig å kunne få hjertestatus registrert på dogweb. Dette er
imidlertid en langt mer omfattende hjerte-undersøkelse enn hva klubben har som krav. Kostnaden er også langt 
høyere    (~3000-4000 kr) og på samme måte som for patella undersøkelse kan undersøkelsen kun utføres av 
godkjente veterinærer. Pr i dag er det få godkjente veterinærer i Norge. Det er uklart for styret om denne 
undersøkelsen vil være en engangs-undersøkelse, eller om den må gjentas ved gitte mellomrom. Det vil heller 
ikke være mulig å legge inn noen begrensninger hos NKK for eksempel at hunder med grad 1 eller 2 kun skal 
pares med hunder med grad 0. Kun status kan legges inn.

Styret finner det derfor naturlig at årsmøte på ny tar stilling til vedtaket fra 2016:

Styret anbefaler at vi fortsetter med krav hjertesjekk slik vi har i dag, men styret  foreslår at det skal være krav 
om sjekk hvert annen år i stedet for hvert år som er dagens krav. Bakgrunnen for dette er at vi har mottatt 
totalt 205 attester siden 2013 og absolutt ingen har noen annen anmerkning enn «Ingen Bilyd». 
Dette tyder på at det ikke vil ha noen negative helsemessige konsekvenser å forandre til annen hvert år.

b) Styret foreslår at ordlyden i punkt 16 i de Etiske grunnregler forandres. 

Dagens ordlyd "Alle hunder som benyttes i avl skal på paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på 
paringstidspunktet ikke er eldre enn……………." foreslås forandret til "Alle hunder som benyttes i avl med unntak 
ved bruk av frossen sæd skal på paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke 
skal være eldre enn…………….". 
Videre foreslås at unntaket ved bruk av frossen sæd skal kun gjelde hvis tispa har gr 0 "Ingen bilyd" og videre skal
bruk av frossen sæd (uten kjent hjerteauskultasjon) være dokumentert av veterinær som inseminerte.



Sak nr 3 - Hannhund liste over godkjente hannhunder (forslag fra Liss Bodil Olsen)
Ønsker at det blir ei liste over godkjente Engelsk Bulldog hanner til avl på hjemmesiden. Det gjør det lettere for 
tispeeiere å finne fram til hanner som har tatt dei nødvendige testene i forhold til krav fra klubben og Nkk.  
Det bør være bilde av hunden, reg nr, stamtavlenavn, navn og evt tlf nr til eier. Resultat trenger nødvendigvis ikkje stå, 
da dei må registreres på Dogweb
Mvh Liss Bodil Olsen

Styrets innstilling: 
Dette vil bli en administrativ utfordring og en umulig oppgave for styret. Hjerteattester som foreldes er en ting 
men hannhunder kan også bli «oppbrukt» pga antall avkom og styret vil kanskje ikke bli informert om nye kull 
før valper er 10 uker. Dette siste betyr at styret aldri vil kunne sikre til hver tid å ha en oppdatert liste over 
godkjente hannhunder. Styret mener at dette må være en sak mellom hannhund eier og tispe eier hvor en 
tispeeier om nødvendig må sikre seg skriftlig bevis/underlag før en parring foretas.

Sak nr 4 Liste over hannhunder med godkjent hjertes attest (fra Lena og Morten Haugland)
I dag ligger det ute oversikt på klubbens hjemmesider over HUU-testede hunder.
Foreslår at dette også innføres ift hannhunder med godkjent hjerteattest.

Dette vil gjøre det enklere for tispeeier å se hvilke hanner som er godkjent for avl/ forsikre seg om at de nødvendig 
attester er på plass før hannhund bestemmes.

Styrets innstilling:
Tilsvarende argumentasjon som for Sak nr 3. Ei liste over innkomne hjerteattester kan legges ut, men det må imidlertid 
være tispeeier selv som sjekker hvilke hannhunder som er tilgjengelig, dvs har en hjerteattest som er gyldig.

Sak nr 5 – Endring av pkt 16 (fra Lena Haugland og Morten Haugland)
Forslag om endring i klubbens etiske retningslinjer, Pkt. 16; Foreslår at punktet spesifiseres på lik linje med Pkt. 15 og 18 
med hensyn på bruk av utenlandske hunder frossen sæd etter døde hunder.
Slik punktet står i dag åpner det for feiltolkninger og utelukker bruk av sæd etter døde hunder.

Alternativt til sak nr 5; Foreslår at klubbens sunnhetsutvalg ser på muligheten for å forenkle dokumentasjonskrav ved 
bruk av utenlandske og døde hannhunder, ved f. eks å gi fritak for helseattest på disse om tispe er fri på alle punkter. 
Samtidig er det nødvendig å ikke utelukke muligheten for å bruke utenlandske og døde hannhunder på tisper som har 
anmerkninger.
Da det er viktig å kunne hente inn nytt blod til rasen også i form av bruk av utenlandske hanner, er det veldig greit om 
det ikke er for komplisert.
I mange andre land har de ikke de samme helsekrav som her i landet, og det kan vanskeliggjøre å skaffe de nødvendige 
attester fra enkelte av disse landene. I enkelte land vet jeg også at disse attestene ikke nødvendigvis er "ekte" heller, så 
man kan faktisk ikke stole på at hannen man bruker er fri.

Styrets innstilling: 
Se styrets forslag Sak nr 2b. 
Styret har heller ingen mulighet til å sjekke om en hund er død eller ikke



Sak nr 6- Forskjellbehandling av oppdrettere (fra Lena & Morten Haugland).
Vi opplever at oppdrettere forskjellsbehandles når det gjelder påståtte brudd på klubbens etiske grunnregler. Vi er pr. i 
dag utestengt fra klubbens oppdretterliste, valpeformidling og lister over klubbens årlige mestvinnende konkurranser, 
dette pga påstand om for sent innkommet hjerteattest på utenlandskeid hannhund. Vi har dokumentasjon på at andre 
oppdrettere ikke har levert noen form for attester i det hele tatt ved bruk av utenlandskeide hannhunder, uten at det 
har medført noen form for aksjoner/ konsekvenser. Vi vil på ingen måte ødelegge for andre oppdrettere, men finner 
dette svært urettferdig, og stiller oss undrende til hvorfor vi blir straffet etter noe som i verste fall er en misforståelse 
mellom tre parter, med innsendt og plettfri attest, når vi på den andre siden ser at dette ikke gjelder for andre hvor 
attest ikke er sendt inn i det hele tatt.

Styrets kommentar:
Styret har eller har aldri hatt noen annen oppfatning enn at alle skal behandles likt hva regelverk angår. Vi ser imidlertid 
at styret muligens har gjort en antagelse som tydeligvis fra tid til annen er feil. Vi har antatt at når vi får inn 
"Egenmeldingsskjema for valpekull"  hvor det er krysset av for bruk av frossen sæd, så er dette pga at hunden er død. 
Dette er tydeligvis ikke korrekt i alle tilfeller. Se også styrets forslag 2b som forhåpentligvis gjør ting klarere

Sak nr 7 - Helsesjekking  (fra Lena & Morten Haugland):
Vi er selvfølgelig for at avlshunder skal helsesjekkes før paring og synes klubben har gjort og gjør en 
kjempe jobb ifht helse!
 Klubbens formål (hentet fra hjemmeside) er bl.a. å:
 Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund
 Ivareta medlemmenes kynologiske interesser
Vi føler at klubben i noen tilfeller gjør det stikk motsatte, og på bakgrunn av «flisespikkeri»  gjør ting 
unødvendig vanskelig for oppdrettere som absolutt har rasens fysiske, psykiske helse og bruksegenskaper i 
fokus.
Det står også i protokollen fra 2016 at målet med å få helseattester inn i dogweb er at; "Dette vil gjøre
det mye enklere for valpekjøpere å orientere seg om hvem som faktisk følger opp" 
Ved å ekskludere seriøse oppdrettere for ting som oppfattes som «flisespikkeri» og særdeles firkantet 
regelverksforståelse fremstår klubben absolutt ikke som støttende og utviklende for sine oppdrettere. Det vil 
heller virke litt demotiverende. Og det gjør det absolutt ikke lettere for potensielle valpekjøpere å orientere seg 
frem til seriøse oppdrettere. 
Det må da noen ganger være mulig å kunne bruke litt skjønn? 
Savner også veiledning og forklaring om man gjør noe feil. Er ikke alltid lett å forstå alle punkter om man er ny 
oppdretter.
Fint om vi kan få en debatt rundt dette på årsmøtet.
Med vennlig hilsen
Lena & Morten Haugland

Styrets kommentar:
Se kommentarer til sak 6. Som nevnt det er styrets holdning at alle skal behandles lik. Styret vil også nok en 
gang poengtere at det er bedre å stille spørsmål i forkant av en paring enn å  vente til etterpå og da forsøke å 
forsvare hva som er gjort.

Sak nr 8 – HUU status (forslag fra styret)
Utifra hva styret kan se har NKK åpnet for at valper der begge foreldredyrene har status HUU clear, kan få 
status som «HUU Clear basert på avstamming». Skal klubben tillate dette eller klubben fortsatt kreve HUU 
attest for alle avlsdyr? Det å be NKK om å forandre sin praksis vil nødvendigvis ikke føre fram.

Sak nr 9 - 100 årsjubileet (forslag fra styret)
Styret ønsker at Årsmøtet tar stilling til om vi skal leie Telemarkshallen til 100-årsjubileet. Total kostnad ca 40 
000 for helga. En slik løsning vil garantere stabile «værforhold» under helga . 



Sak nr 10 – Forslag til belønningssystem for fransk bulldog (fra sunnhetsutvalget Fransk)
Bronse
•  MinimumVery good fra utstilling
• Kjent patellastatus i nkk (gr 0 eller 1)
• Kjent hjertestatus (gr 0 eller gr 1)

Sølv
•  MinimumVery good fra utstilling - tidligst i unghundklassen
• Patella (gr 0 eller gr 1)
• Hjertestatus (gr 0)
• kjent øyenundersøkelse fra NBK
•       Gjennomført belastningstestmed restitusjonstidpå maksimum8 minutt

Gull
• minimum 2 Exc fra 2 forskjellige dommere etter fylte to år 
• Patella (gr 0/0)
• Hjertestatus (gr 0)
• Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 6 minutter
• Øyeundersøkelse FRI – enten NBK eller NKK sin. 
• Innsendt ryggrøntgen bilder og skjema til klubben iht til ryggprosjektet

Forslag til krav om at diplomene skal offentliggjøres på hjemmesiden

Sak nr 11 Belønningssystem engelsk bulldog (fra Sunnhetsutvalget engelsk bulldog)
Det foreslåes et nytt ekstra nivå (diamant) med følgende krav:
- Kjent HUU status (Fri) 
- Kjent Cystinuria status (Fri)
- Kjent Patella status (gr 0) 
- Kjent Hjerte status (gr 0) 
- NUCH
- Veterinærkontroll av øyne u.a (Gjelder entropion, ektropion og feilstilte øyehår) 
- Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 5 minutter  

Videre foreslås at restitusjonstid for sølv nivå settes ned til 10 minutter og for gull nivå ned til 
8 minutter. For gull nivå foreslås også at Cystinuria status skal være kjent.
Det foreslås også at liste over de som har fått diplom av en eller annen valør legges ut på websiden. Det foreslås 
at dette skal være gjeldende fra 1/1-2019.

Sak nr 12 – Fødselsprosjektet (forslag fra styret)
Styret har forsøkt å få til et samarbeid med Norges Veterinær Høyskole om at fødselsprosjektet kunne kjøres 
som en prosjektoppgave av en eller to studenter. En slik løsning ville kunne være en kostnadsbesparende måte å 
kjøre prosjektet på. Nå har imidlertid Norges Veterinær Høyskole trukket seg det hele, pga at de anså det ikke 
som sannsynlig at vi kunne fremskaffe det nødvendige antall selvfødende tisper som ville være nødvendig. 
Det alternativet som nå er aktuelt er å finne en veterinær klinikk som kan/er interessert i å kjøre et slik prosjekt. 
Dette vil høyst sannsynlig bli en dyrere løsning en hva en prosjektoppgave blant studenter ville blitt.
Styret foreslår derfor at klubben går inn med det samme beløp 75 000 NOK som ble bevilget fra Dyrelege 
Smidts Legat, slik at styret har totalt 150 000 NOK tilgjengelig til prosjektet.

Sak nr 13 – Fullcert ordningen (forslag fra styret)
NKK RS møte i november 2017, åpnet for at det skal være opp til raseklubbene å bestemme om de fremdeles 
ønsker at fullcert ordningen fremdeles skal gjelde for deres raser. Hvis en raseklubb ikke ønsker ordningen for 
sine raser, må dette vedtas av klubbens årsmøte. Et vedtak vil gjelde for tre år og kan tidligst starte 1/1-2019
Styret overlater helt og holdent til årsmøte å ta en avgjørelse rundt dette.



6 Budsjett (inkl kontingent fastsettelse for 2019)

Inntekter
Kontingent 160000
Utloddning 15000
Annonser Bulletinen 1000
Påmeldingsavgift Utstilling 210000
Inntekter utstilling 10000

396000

Utgifter
Møte/Kurs utgifter 15000
Utgifter utstilling (inkl leie av hall) 200000
Avgifter NKK 25000
Kontor/Rekvisita 5000
Revisjon Regnskap 0
Trykking/Porto Bulletinen 70000
Porto 3000
Gebyrer 1500
Websiden 4000
Diverse utgifter (Jubileumsgave) 15000
Diverse utgifter (rygg prosjekt FB) 21300
Diverse utgifter (fødselsprosjektet) 150000
Nytt partytelt 6000
Overskudd/underskudd -119800

396000

Styret anbefaler ingen økning av kontingenten for 2019, noe som er nedfelt i budsjettet over



7 Valg
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2018

Leder avd. Fransk: Jan Arve Kvåle        2 år
Leder avd. Engelsk: Ole kristian Løkken 2 år

Styremedlem: Liss Bodil Olsen 2 år

Varamedlem: Linda Jørgensen 1 år
Varamedlem: Lena Haugland 1 år

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Øydis K. Gullikstad sign.___________________
Bitten Oldereide             sign.___________________
Camilla Tollefsen            sign.___________________
Bente Sørlie                  sign.___________________
vara. Tone Nicolaisen            sign.___________________

Presentasjon av kandidatene

OLE KRISTIAN LØKKEN - Valgkomiteens kandidat til Leder Avd. Engelsk Bulldog

Jeg og min samboer, Vera Olaussen, er bosatt på Virak, en liten bygd utenfor Narvik i Nord-Norge.

Jeg er ansatt som avdelingssykepleier i Narvik kommune hvor jeg har vært siden 1992 men arbeider pr tiden med 
trygghetsalarmer og hjelpemidler i brukernes hjem.

Vi er innehavere av kennelnavnet Arcticbull og har drevet med Engelsk bulldog siden 2006. Siden oppstart har vi 
hatt noen få kull og reiser også endel på utstillinger i både inn og utland, fortrinnsvis i sommerhalvåret. Vi har
 importerte såvel som “egenproduserte” hunder blant de som bor hjemme i dag og har etterhvert opparbeidet oss 
et godt kontaktnett.

Jeg er medlem av Sunnhetsutvalget for Engelsk bulldog og har blant annet fått være med på og bidra til 
ferdigstillingen av vårt RAS-dokument. Jeg har også vært styremedlem og sekretær siste år.

Når jeg har sagt meg villig til å stille som kandidat for ledervervet innenfor Engelsk bulldog er det fordi jeg håper å 
kunne bidra med genuin interesse for rasen, et ønske om å gjøre rasen bedre og håp om å kunne påvirke ift den 
motbør vi møter hos enkelte miljøer.

Skal vi komme opp og fram må vi stå samlet i det som kanskje er den mest krevende tiden våre raser har stått overfor.
Med vennlig hilsen Ole-Kristian Løkken

JAN ARVE KVÅLE - Valgkomiteens kandidat til Leder Avd. Fransk Bulldog
Jeg, Jan Arve har blitt spurt om å stille til valg som Leder for Avd. Fransk ved årets Generalforsamling. Dette har jeg svart 
ja til.
Mange av dere kjenner meg igjen fra utstilling, med lopper i blodet og både 1, 2 og 5 hunder på slep. Jeg har hatt Fransk 
bulldog i noen år og er kennel Norheimtunet. Jeg storkoser meg sammen med mine firbente venner.
For noen år siden overtok jeg mitt barndomshjem. Her driver jeg et lite småbruk, og her storkoser hundene seg. Fra 2014
har jeg hatt æren av å være medlem av Sunnhetsutvalget avd. Fransk i Norsk Bulldogklubb. Og har nå vært styremedlem 
siden 2015 som Kasserer for NBK. Jeg håper på at våre medlemmer vil gi meg ytterligere 2 nye år. Slik at jeg kan være 
med på å gjøre en god jobb for NBK, og bidra til et godt og positivt miljø.
Husk at vi er alle sammen utrolig glade og stolte over våre små firbente venner.
GODT VALG ALLE SAMMEN! Med vennlig hilsen Jan Arve



LISS BODIL OLSEN - Valgkomiteens kandidat til Styremedlem Engelsk Bulldog
Mitt navn er Liss Bodil Olsen, eg er 45 år, har 2 sønner og noen hunder � �
Eg er fra Jåstad i Hardanger, og jobber som hjelpepleier på ein sjukeheim.
Min første engelske bulldog kjøpte eg i desember 2011 av Camilla, kennel Hallingdalen. Med Frida begynte eg å gå på 
utstilling og interessere meg for rasen. Ho er mor, bestemor og oldemor til hundene eg har hjemme no. Eg reiser fortsatt
en del på utstilling, men at hundene fungerer i hverdagen er viktigst for meg. Hundene mine er ein del av familien � �
Siden i fjor har eg vert med i sunnhetsutvalget avd engelsk, noe som er spennende og lærerikt. Eg gleder meg til å følge 
rasen videre dei neste årene, og håper me alle klarer å jobbe sammen om å bevare og forbedre den herlige rasen vår. 
Mvh Liss Bodil

LINDA JØRGENSEN - Valgkomiteens kandidat til varamedlem Fransk Bulldog
Hei.
Mitt navn er Linda Jørgensen, jeg er 44 år, samboer og har 3 jenter på henholdsvis, 24, 15 og 13 år.
Jeg jobber som avdelingsleder ved Maxbo Stormarked Lier.
Jeg er opprinnelig fra Karmøy på Vestlandet, men har vært bosatt på Østlandet i 18 år, de siste 10 årene har jeg bodd i 
Lier/Drammen. Jeg har drevet oppdrett i 20 år under kennelprefixet Aroyal, da jeg begynte drev jeg med Rottweiler og 
Amerikansk Cocker Spaniel. 
For 13 år siden kom den første Fransk bulldogen i hus og for 4 år siden fikk vi vår første Engelsk bulldog.
I dag har vi 3 hunder boende hjemme, en Fransk, en Engelsk og en Rottweiler.
Jeg har hatt mange forskjellige tillitsverv i raseklubber og brukshundklubben tidligere ( Norsk Rottweiler klubb, Norsk 
Spaniel klubb og Notodden Trekk og Brukshundklubb), så jeg er godt kjent med klubbarbeid.
Jeg har også tatt Nkk`s organisajons kurs.
Jeg er aktiv med hund både innenfor trening og utstilling. Jeg er meget opptatt av helse, mentalitet og selvfølgelig 
eksteriør og synes det er viktig med raseklubber som engasjerer seg for å jobbe for dette. Synes det er veldig positivt at 
klubben har fått til så mye  rundt helsesjekker og tester. Dette var litt kort om meg og mine � �
Mvh Linda Jørgensen

LENA HAUGLAND - Valgkomiteens kandidat til varamedlem Engelsk Bulldog
Hei hei :) Mitt navn er Lena Haugland, født i Oslo for 45 vintre siden, nå bosatt i Løten. Gift med Morten, vi har 4 barn og 
det første barnebarnet på vei. 
Min yrkeserfaring er innen salg/service og fra helsesektoren, men er nå hjemme på fulltid. Innen organisasjonsarbeid har
jeg noen års erfaring som leder av Løten Hestelag.
Dyr har alltid vært min store interesse, har hatt dyr så langt tilbake jeg kan huske. Vår første hund, en Groenendael, kom 
i hus da jeg var 9 år. Hadde 2 av disse før jeg flyttet hjemmefra og kjøpte min første egne hund, en Rhodesian Ridgeback.
Nå har vi 6 Engelske Bulldog (med stort og smått), så kan vel trygt si vi er bitt av bullebasillen.
Hundene er først og fremst familiemedlemmer, men vi synes både utstilling og avl er veldig spennende og artig. Vi er 
innehavere av Kennel Kalagera, som vi opprettet i 2002. 
Synes NBK gjør en super jobb innen helse, og da avl har stor interesse hos meg, er selvfølgelig helse delen, både den 
mentale og fysiske, viktige faktorer. 
Jeg synes genetikk er veldig spennende, liker å lese meg opp på forskjellige utfordringer som man kommer over, og lærer
hele tiden noe nytt. 
Dette er da litt om meg og mitt :)  Ha et godt valg! 


