NORSK BULLDOG KLUBB’s ÅRSMØTE 2019
Det innkalles herved til ÅRSMØTE i Norsk Bulldog Klubb
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3 - ÅRSBERETNING
Til :
Fra:
Emne:

Årsmøtet i Norsk Bulldog Klubb
Styret
Årsberetning 2018

Årsmøtet 2018
Dette ble avholdt i Bø fredag 18. Mai 2018.
Ved Årsmøtet ble følgende tillitspersoner valgt:
Leder
: Ikke på valg
Nestleder
: Ikke på valg
Leder avd Engelsk
: Ole Kristian Løkken
Leder avd Fransk
: Ingen ble valgt
Styremedlem
: Ikke på valg
Styremedlem
: Ikke på valg
Styremedlem
: Liss Bodil Olsen
1.Varamedlem
: Lena Haugland
2.Varamedlem
: Linda Jørgensen
Valgkomite Leder
: Ikke på valg
Valgkomite medlem
: Ikke på valg
Valgkomite medlem
: Ikke på valg
Valgkomite medlem
: Ikke på valg
Revisor
: Ikke på valg
Vara revisor
: Ikke på valg

( 2 år)

( 2år)
( 1 år)
( 1 år)

Da det ikke lykkes å få valgt Leder avd Fransk på det ordinære årsmøte, måtte et ekstra ordinært Årsmøte arrangeres. Dette ble
arrangert 1. juli 2018 på Kampen Bistro.
Her ble Jan Arve Kvåle valgt som Leder for avd Fransk

Styret i 2018 har bestått av følgende:
Leder :
Nestleder
:
Kasserer
:
Leder avd. Fransk:
Leder avd. Engelsk:
Sekretær
:
Styremedlem
:
Styremedlem
:
Varamedlemmer :
Valgkomite
:
Vara-valgkomite :
Revisor
:
Vara Revisor
:

Steinar Eriksen
Asgeir Ree
Jan Arve Kvåle
Jan Arve Kvåle
Ole Kristian Løkken
Elise Stokseth Berge
Liss Bodil Olsen
Lena Haugland (fast medlem av styre da Jan Arve Kvåle ble Leder avd Fransk)
Linda Jørgensen
Øydis Gullikstad (Leder), Bente Sørlie, Bitten Oldereide og Camilla Tollefsen
Tone Nicolaysen
Geir Østlie
Geir Martin Ramselien

Medlemmer pr. 31.12.2018
Æresmedlemmer
: 3
Hovedmedlemmer
: 592
Familiemedlemmer
: 35
I alt 630 medlemmer som er en nedgang på 3 medlemmer fra 2017.
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. Det har blitt arrangert belastningstester i Harstad og på Løten.. Totalt har nå 83 engelske
og 99 franske bulldoger deltatt i klubbens belastningstest. Det har vært jobbet med å få startet fødselsprosjektet, men foreløpig har vi
ikke kommet i mål, dvs startet prosjektet. Styret er gått inn i en kolliasjon som kalles 'Raseklubbenes Felles Allianse'' som har som
hovet mål at raseklubbene skal stå mer samlet spesielt inn mot jakthund miljøet innen NKK, spesielt også inn mot det årlige RS og
saker som kommer opp der. Klubben var representert på RS 2018 ved Øydis Gullikstad. Klubben har vært representert ved Steinar
Eriksen i NKKs Brachycephalråd. (tidligere NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser). Styret av ved et par anledninger vært

representert i debatter som har vært direkte sendt på VG-TV og NRK Ukeslutt. Styret har også vært representert i møter med
NKK/Mattilsynet vedrørende aksjonen fra Dyrebeskyttelsen i form av ''bekymringsmeldinger'' som ble sendt Mattilsynet i etterkant av
Dogs4All 2018.

Økonomi:
Styret har fortsatt å ha fokus på utgiftene i klubben, men regnskapet viser et bra overskudd
Styret foreslår en kontingent økning med 25 kr til 275 kr.

Sunnhetsutvalgene:
Sunnhetsutvalgene har bestått av:

Avd. Fransk
Avd. Engelsk

Jan Arve Kvåle (Leder)
Hege Kristine Hult
Steinar Eriksen
Ole Kristian Løkken (Leder)
Gunn Mari Høyem
Lena Haugland
Liss Bodil Olsen
Steinar Eriksen

Sunnhetsutvalget avd Fransk
Det ble i 2018 født 68 kull med fransk bulldog, totalt 288 valper. Utviklingen fra 1996 til 2018 er vist i diagrammet nedenfor

Det ble innregistrert 31 importer i 2018, utviklingen de siste 12 årene er vist nedefor.

2007
29

Antall importer

2008
68

2009
76

2010
27

2011
37

2012
48

2013
30

2014
47

2015
38

2016
38

2017
25

2018
31

De 31 importene i 2018 fordelte seg som følger:
Ungarn
Sverige
Polen
Russland
Latvia
Litauen
Ukraina
Kazakstan
Spania

10
8
4
3
2
1
1
1
1

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" fra 19 av de 68 kullene (73 av de 288 valpene). Det framgår av de mottatte skjemaene at
omfanget av keisersnitt i 2018 er 81% mot 80,0 % i 2017 og 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

2018

16,5 %

23,3 %

18,5 %

23,7 %

15,3 %

6,1%

15,7%

16,0%

Innavlsgrad - Fransk Bulldog
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Gjennomsnittlig innavlsgrad for alle kull i 2018 var på 0.83 %. Historikken fra 1996 til 2018 er vist i tabellen under.

Antall kull

10

12

8

14

9

11

13

13

14

17

15

25

28

48

63

51

62

59

77

70

77

64

68

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

34

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

33

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

0

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

1

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

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

0.83

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

2016
334
77

Antall valper totalt
Antall kull totalt
Zecudas Encore
Blue Fjord's Bonaparte
Alexander De Los Toitos
Magik-Boy Du Domaine De Chanez
Thorleif
Zecudas Demolition Man
Zecudas Yes Man
Hard Black Jack Alfa Romeo
Etro De Cimabull
Tiny Tank Jp's Takelu
Yuventini Iz Sibiri
Body Soul Vestris
Lovelife's Do It

8
25
9
5
22
8
6

2017
250
64
18
11
2
15
2
10
15

2018
283
66
21
13

1

10
11
2
7

11
14
15
5

15
6
15

2

Totalt
867
207
39
32
27
26
25
25
25
22
19
17
17
15
15

%-vis
4.5 %
3.7 %
3.1 %
3.0 %
2.9 %
2.9 %
2.9 %
2.5 %
2.2 %
2.0 %
2.0 %
1.7 %
1.7 %

Status på ryggprosjektet for fransk bulldog.
Prosjektet pågikk i hele 2018.
Resultatene pr 10. Mars 2019 omfatter 110 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.
Cervikal
1

2

3

4

5

Thorakal
6

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3
1
1

3
2
1

3
1
1

3
1
2

1

1

1 1
1 1 1
1

1
2
1
1

1
2

3
3
1

4
2

1
2

1
1
2 1 1

4

5

6

9

10

11

12

1 1

Hemivertebra
Butterfly vertebra
Block vertebra

2

Lumbar

7

Transitional vertebra

1
1

2

3

4

5

6

7

1
1
1 2

Hunder som tidligere aldri har hatt noe problem
Cervikal
1

Hemivertebra

2

3

4

5

Thorakal
6

7

1

Butterfly vertebra
Block vertebra
Transitional vertebra

1 1
1 1

1

2

1 7
1
2 2
2 2

3

7

8

Lumbar

8 14 19 28 22 33 29
2 5 5 4 7 9 12
5 10 17 19 15 16 15
2 2 2 2 3 3 3

23
14
12
4

13

18 12 11
17 20 11
10 9 4
1 1

1

2

3

4

4 2 3 2
6 2
2
1
1

5

6

7

1 2
1 1
6

Sunnhetsutvalget avd Engelsk
Det ble i 2018 født 25 kull med engelsk bulldog, totalt 117 valper. Diagrammet nedenfor viser utviklingen fra 1996 til 2018.

Det ble innregistrert 15 importer i 2017.

Antall importer

2007
23

2008
23

2009
25

2010
5

2011
16

2012
21

2013
16

2014
17

De 22 importene i 2018 fordelte seg som følger:
Serbia
Ungarn
Polen
Ukraina
Spania
Danmark
Finland
Litauen
Montenegro
Slovenia

7
3
2
2
2
2
1
1
1
1

2015
16

2016
17

2017
15

2018
22

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" for 17 av de 25 kullene (82 av de 117 valpene) født i 2018. Det framgår av de mottatte
skjemaene at omfanget av keisersnitt de siste årene er som vist i tabellen nedenfor.
2015
2016
2017
Antall kull hvor valpeskjema er
16
11
20
sendt klubben
Keisersnitt
6
6
12 (60.0%)
Naturlig fødsel
1
3
5 (25.0%)
Keisersnitt i forløpet*
8
2
3 (15%)
• Med keisersnitt i forløpet menes at minst en valp er født naturlig før keisersnitt ble nødvendig

2018
17
12 (70.6%)
3 (17.6%)
2 (11.7%)

Det har også vært tatt kontakt med NKK for å få ut statistikk over omfanget av innrapporterte keisersnitt i forbindelse med kull
registrering.
For 2017 : Keisersnitt - 52.8%, Naturlig - 27.8%, Keisersnitt i forløpet - 19.4%
For 2018 : Keisersnitt - 63.9%, Naturlig - 25.0%, Keisersnitt i forløpet - 11.1%
Dette viser bare at det er viktig at klubben får inn så mange valpeskjemaer som mulig da tallene fra NKK viser at omfanget av
keisersnitt er vesentlig lavere enn for de kullene klubben har fått inn valpeskjemaer for.
Den gjennomsnittlige valpevekt de siste årene synes å være stabil mellom ca 350-400 gr.
Valpedødeligheten de siste årene er gitt i tabellen nedenfor:
2011

19,6 %

2012
14,1 %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13,33 %

23,9 %

11,1 %

23,0%

22,2%

16.3%

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

Antall valper totalt
Antall kull totalt
Del Papiol World Wide Meljane
Safian Team Christopher
Bernweiler's Henry
Stardust History In A Moment
U-Turns U R Number Fifteen
Bellomis Christoffer Caries
CKbulldogs You R Calvin
Fat Puppys Kaffir
Jofro-Bulls Quality
Dangerous Bad To The Bone
Reestyle’s Brutus
Valby Bulldogs Henry Hill the Kid
Vilnius Molosse Antique Gamtos Isda
Del Papiol Floki
Del papiol this is Ska

2016
128
28
8
9
17
16
7
4
8
1

6
2

2017
164
37
17

2018
117
25
9

1
9
14
10
6
5

6
5
11
2

8
13
13
5
9

Totalt
409
90
25
18
17
17
16
14
14
14
14
13
13
12
12
11
11

%-vis
6.1 %
4.4 %
4.2 %
4.2 %
3.9 %
3.4 %
3.4 %
3.4 %
3.4 %
3.2 %
3.2 %
2.9 %
2.9 %
2.7 %
2.7 %

Avdeling Engelsk
Styrets arbeide har fungert godt siste år. Spesielt for akkurat dette året har vært forberedelser til 100-års jubileet.
Det har vært mye planlegging og forberedelser som forhåpentligvis krones med en flott og stor jubileumshelg sist i Mai.
Som leder for Engelsk Avdeling på første året har jeg personlig fått erfare at det er mange interesser som skal ivaretas og at det som
tidligere har stått klart for meg hvordan skulle angripes kan ha flere fasetter som må tas hensyn til.
Dette har f.eks gitt seg utslag i større debatter omkring forleverandør hvor vår hovedsponsor Royal Canin gjorde seg upopulær hos
deler av utstillingsmiljøet. Denne saken utløste større diskusjoner hvor det hele kulminerte med at leverandøren har spesifisert at det
nettopp er de seriøse oppdretterne i raseklubbene de ønsker å støtte opp om.
Debatten som har figurert i sosiale medier presser også forleverandører de feiltrinn og uheldige handlinger tydeligvis men det vil
utvilsomt være ugunstig å kutte forbindelsene til det selskap som i størst grad sponser raseavl og utstillingsvirksomhet.

Det er også på sin plass å bemerke at ildspåsettere og hatere har en utrolig tilpasset plattform å boltre seg på via FB og at en mere
formell henvendelse til klubb via våre vanlige kanaler fremdeles er den mest fruktbare og hensiktsmessige form for samarbeide.
Apropos FB så gjør Elise Stokseth Berge en formidabel jobb med å holde siden til klubben på et høyt nivå noe som bekreftes via høye
besøkstall og tidvis utrolig stort nedslagsfelt.
Vi har eksempler på at f.eks innslaget om våre tall fra Laboklin i.f.t Cystinuria førte til en større debatt i Russiske miljøer hvor det ble
belyst at dette er et felt som åpenbart nyter godt av at informasjon kommer ut.
Sunnhetsutvalget har jobbet videre med de problematikker som rasen står overfor.
Vi mangler fremdeles input fra medlemmer m.h.t. hvilke områder vi bør vektlegge men det drypper inn forslag innimellom.
I dagens situasjon hvor et forholdsvis omfattende testregime er etablert og anbefalt er det hyggelig at Norsk Bulldogklubb trekkes fram
av NKK som et godt eksempel på aktivt helsearbeid.
Våre helsesertifikater ble på en Avelsrådskonferanse grundig presentert som et eksempel til etterfølgelse. Det har vært delt ut 24 av
disse i forskjellige valører siste år.
Vi har vært representerte på Avelsrådskonferansen og i tillegg vært med på møter med NKK, med NKK/Mattilsyn og på debatter i.f.t.
avl i ulike fora.
Årets største sak har utvilsomt vært aksjonen Dyrebeskyttelsen kjørte mot flere av klubbens medlemmer hvor det ble meldt inn til
Mattilsyn bekymringsmeldinger som resulterte i flere tilsyn.
Jeg hadde selv den tvilsomme fornøyelse å være gjenstand for det første.
Mye er skrevet og mange er de som har engasjert seg i denne debatten på FB. Tilsynene er ikke ferdigstilte så vidt vi vet men
foreløpige resultater kan tyde på at Dyrebeskyttelsen ikke kommer styrket ut av dette.
Vi har forespurt NKK om muligheter for å registrere DNA-resultater for Cystinuria på nytt og igjen fått negativt svar. Vi vil fortsette å
trykke på etterhvert som mere dokumentasjon i.f.t. utbredelse blir tilgjengelig.
RAS-dokumentet skal fornyes i tiden som kommer og dette vil kreve stor innsats fra kompetente styre og sunnhetsutvalgsmedlemmer
med innsikt i rasene og deres utfordringer.
I den forbindelse er det utvilsomt et stort tap for klubben at vår mangeårige leder har valgt å trekke seg tilbake. Steinar har vært
grunnsteinen i vår virksomhet gjennom lang tid og hans innsikt, systematiseringsevner og nitidige statistiske nedtegnelser vil kreve sin
mann eller dame og vel så det.
Vi har med andre ord mye å se fram til videre og må fremdeles være like fokuserte på helseproblematikk som før. Det skal vi klare!.
NBK avd engelsk
v/ leder Ole-Kristian Løkken

Avdeling Fransk
Antall kontaktpersoner for Fransk bulldog er nå 10 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 2018 kommet inn følgende henvendelser til avd Fransk:
- Kjøp av valp: 9
- Helserelaterte spørsmål: 8
- Kontaktperson: 10
- Utstilling: 7
- Diverse spørsmål: 28 (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!
Jan Arve Kvåle
Leder avd. Fransk

Norsk Kennel Klub:
Samarbeidet med moderorganisasjonen har fungert greit. På NKK’s Representantskaps møte i november 2018 stilte Øydis Gullikstad
som representant for klubben. Steinar Eriksen har vært representert i NKK's Brachycephale Råd

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

Bulletinen
Bulletinen utkom med 4 nummer i 2018. Elise Stokseth Berge har hatt redaktøransvaret gjennom hele året.

Websiden/Facebook siden
Elise Stokseth Berge har hatt ansvaret for websiden/Facebook siden. Det har vært et titalls annonseringer av valpekull og en håndfull
annonseringer av ''planlagte kull/ kull ventes''. Det tyder på at slik annonsering er i ferd med å ta seg opp etter hvert som det er blitt
kjent.

Regionale kontaktpersoner
Fransk Bulldog:
Nord-Norge
Trøndelag

Hordaland
Møre og Romsdal / Sogn- og Fjordane
Aust og Vest-Agder

: Britt Hilde K. Arild, Sørkjosen
: Torild Reiten Larsen, Jonsvatnet
: Aina M. Lyngstad, Heimdal
: Øydis K. Gullikstad
: Grethe Aasgaard, Askim
: Wenche Vaaga
: Tone H Larsson, Lillehammer
: Aud Elise Gudmestad, Varhaug
: Torgeir Harestad, Kopervik
: Frank-Arild Normanseth
: Nina Holtar, Bergen
: Inger Blikeng Kvalvik
: Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand

Engelsk Bulldog:
Nord-Norge
Trøndelag
Rogaland
Vestfold og Buskerud
Oslo
Østfold
Hedmark og Oppland (Innlandet)
Hordaland
Aust og Vest-Agder

: Ole Kristian Løkken, Ankenes
: Ingar Lillemo, Flornes
: Asgeir Ree, Bryne
: Kai Henriksen, Horten
: Øydis Gullikstad
: Sandra Lenander Kristoffersen, Rolfsøy
: Lena Haugland, Løten
: Bente Stokke Vold, Bergen
: Ragnhild Nicoline Hansen, Kristiansand

Oslo
Østfold
Drammen
Hedmark og Oppland (Innlandet)
Rogaland

Utstillinger
Vår årlige Bulldog Spesial gikk av stabelen lørdag 20. Mai på Bø Camping. Årets dommere var for engelsk bulldog Maria Taylor,
mens Jasminka Knezevic dømte de franske valper og hannhunder og Peter Mag Akkad dømte de franske tispene.
Årets Bulldog Spesial hadde totalt 175 katalognummer, som fordelte seg med 108 franske og 67 engelske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
Store Linde's Willm Crément Alsace
BIM:
Norheimtunets I Am The Iceman
BIR Junior:
Nellissima Zomiranos
BIM Junior:
Game Keeper's Goldwyn
BIR Veteran:
Hercules De Noire Beatitude
BIM Veteran
Babybull's Østa
BIR valp:
Bäring Nords Valdemar Viking
BIM valp:
Joy Of Xanadou
BIR baby:
Babybulls Lunar Eclipse
BIM baby
Zecudas Just A Gigolo
Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
Bernweiler's Burger Berit
BIM:
Sir Stuart Strange Av Wesbasian
BIR Junior:
Shaka Savoy De Wesbasian
BIM Junior:
Kallumbulls Queen
BIR Veteran:
BIM Veteran
BIR valp:
Zendream's Call Me Buddy
BIM valp:
BIR baby:
Pradera's Snowflake
BIM baby
Shaka Savoy King Of Norway

Også i år arrangerte vi klubbutstilling dagen etter. Dommere på denne utstillingen var Jackie Gee for engelsk mens Peter Mag Akkad
dømte de franske valper og hannhunder og Jasminka Knezevic dømte de franske tispene. Antall katalog nummer var her 160, som
fordelte seg med 100 franske og 60 engelske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
Norheimtunets I Am The Iceman
BIM:
Duvera's Arizona Rose
BIR Junior:
Game Keeper's Goldwyn
BIM Junior:
Nellissima Zomiranos
BIR Veteran:
Hercules De Noire Beatitude
BIM Veteran
Babybull's Østa
BIR valp:
Bäring Nords Valdemar Viking
BIM valp:
Annabell Av Selfi The Frenchie
BIR baby
Turi's Little Lion's Game Of Throns
BIM baby
Turi's Little Lion's Gabby
Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
Dangerous Bad To The Bone
BIM:
Arcticbull Ice-Crystal
BIR Junior:
Sandypearls Lady Aleesha
BIM Junior:
Dangerous Bad To The Bone
BIR Veteran:
BIM Veteran
BIR valp :
Zendream's Call Me Buddy
BIM valp:
BIR baby:
Shaka Savoy Spanish Queen
BIM baby:
Shaka Savoy King Of Norway
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 begge raser var Heidi Leibundgut. Antall katalog nummer var her 100, som fordelte seg med 23
engelske og 77 franske.
Resultater Fransk Bulldog
BIR:
BIM:
BIR Junior
BIM Junior
BIR Veteran:
BIM Veteran
BIR valp:
BIM valp:
BIR baby:
BIM baby:

Joy Of Victor
Norheimtunets Rhianna
Bäring Nords Valdemar Viking
Babybull's Karma
Sleepy Hollow's Angelus
Joy Of Royal Diamond
Zebrasomas Gøte
Zebrasomas Hey'di
Babybull's Mille
-

Resultater Engelsk Bulldog
BIR:
BIM:
BIR Junior
BIM Junior
BIR Veteran:
BIM Veteran
BIR valp:
BIM valp:
BIR baby:
BIM baby:

Dangerous Ann Cevita
Dangerous Bad To The Bone
Jofro-Bulls Hertug Herman
Ckbulldogs You R Felicity
Shaka Savoy Spanish Queen
Lolli´s Wilma Av Wesbasian
Reestyle's Charlie Chaplin

Mestvinnende konkurranser
Årets mestvinnende Franske Bulldog og mestvinnende hannhund:
Joy Of Victor
Eier: Bente Ølberg, Oppdretter: Astrid G Haugsgjerd
Årets mestvinnende Fransk Bulldog tispe:
Joy Of Victory
Eier/Oppdretter: Astrid G Haugsgjerd
Årets veteran Fransk Bulldog:
Sleepy Hollow's Darla
Eier/Oppdretter: Lotte Lysa
Årets oppdretter Fransk Bulldog:
Kennel Joy Of v/Astrid Haugsgjerd
Årets mestvinnende Engelske Bulldog og mestvinnende tispe:
Bernweilers Burger Berit
Eier: May Rita Johansen, Oppdretter: Eva M Olsrud
Årets mestvinnende Engelske Bulldog hannhund:
Dynnastuen's Captain Morgan
Eier: Anita Wangen, Oppdretter: Kjetil Bentestuen
Årets mestvinnende Engelske Bulldog veteran:
Årets oppdretter Engelsk Bulldog:
Kennel Dangerous v/Gina Nordfjellmark

Norske Utstillings champions 2018
Engelsk Bulldog
Kalagera's Erna
Bernweiler's John Hugo
Zebrasomas Soa Piney Winston
Hallingdalens Nådeløse Missy
Bernweiler's Lille Petruska
Ckbulldogs You R Cain
Reestyle's Brutus
Reestyle's Bella Castella
Bernweiler's Burger Berit
Dangerous Bad To The Bone
Hallingdalens Lisa
Reestyle's Arnold The Terminator

Eier: Haugland, Lena Iren Notstad
Eier: Linda Flesvik
Eier: Bente Sannø
Eier: Aspnes, Jannicke
Eier: Johansen, May Rita
Eier: Moldal, Ivar
Eier: Ree, Asgeir
Eier: Ree, Asgeir
Eier: Johansen, May Rita
Eier: Nordfjellmark, Gina J
Eier: Lillemo, Cathrine Olsen
Eier: Ree, Asgeir

I tillegg er det 7 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.

Fransk Bulldog
Dauløkke's N'Avalon
Rola'na Saltinio Versme
Excuse My French Always A Gentleman
Zecudas Encore
Chien Royal Candy Crush Saga
Zebrasomas Gg Dan
TESSMIRA's Bienvenue
Excuse My French C'est La Vie
Joy Of Victor
Joy Of Victory
Aroyal's Jean D`arc
Mating of the King Dante

Eier: Holm, Kjersti
Eier: Larsson, Tone Haverstadløkken
Eier: Rasmussen, Therese
Eier: Gjersrud, Merethe
Eier: Røyseth, Ann-Christin
Eier: Hansen, Anneka
Eier: Stensund, Kirsten
Eier: Rasmussen, Therese
Eier: Ølberg Bente
Eier: Haugsgjerd, Astrid G
Eier: Jørgensen, Linda
Eier: Larsen, Torild Elisabeth Reiten

I tillegg er det 8 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.

Inventarliste/eiendeler:
1 utstillings monter/stand
1 stiftelsesprotokoll
1 MAC PC
2 pulsbelter til belastningstest
2 utstillings telt / 3 party telt
10 utstillingsbord / 15 stoler for østlandet
6 utstillingsbord / 10 stoler for vestlandet
1 skaptilhenger
Div klips/klubbmerker/jubleumsbøker

Steinar Eriksen
(Sign)
Asgeir Ree
(sign)

Ole-Kristian Løkken
(sign)

Jan Arve Kvåle
(sign)

Elise Stokseth Berge
(sign)

Liss Bodil Olsen
(sign)

Lena Haugland
(sign)

4 Regnskap

5 Innkomne saker
Sak 1

Styrets innstilling
Klubben har ikke lenger noen midler i dette prosjektet så det er ikke lenger mulig å få refundert noe av
utgiftene. Det betyr imidlertid ikke at styret anbefaler at oppdretterne skal slutte å røngte ryggene på sine
franske bulldoger. Styret ønsker også at det ryggskjema som ble utviklet i første fase av ryggprosjektet skal
fortsatt benyttes slik at en for en enhetlig måte å sjekke ryggene på. Styret ønsker videre at kopi av utfylte
skjemaer fortsatt skal sendes klubben. Styret er ellers enige i forslaget over og at dette er noe Sunnhetsutvalget
avd Franks må jobbe med videre. Klubben har et unikt materiale som kan benyttes i et videre arbeid.

Sak 2

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget

Sak 3
Sunnhetsutvalget avd EB foreslår følgende endringer ift Etiske Grunnregler.
Punkt 19: Kravet til Engelsk Bulldog endres fra dagens 12 minutter til 8 minutter.
Begrunnelse:
Våre resultater fra belastningstestene viser at det er grunnlag for en innstramming på tidskravet for EB til et nivå
på linje med FB’s krav og vi får dermed også en mere enhetlig forståelse av hva en belastningstest innebærer.

Sak 4
Sunnhetsutvalget avd EB foreslår nytt punkt i de Etiske grunnregler:
Punkt 20:
DNA-test for Cystinuria (Gjelder kun Engelsk Bulldog). Hunder som benyttes i avl bør ha kjent status ift
Cystinuria.
Begrunnelse:
Statistikk fra Laboklin klubben har fått oversendt viser at Cystinuria-problematikken synes å være større enn
HUU-utbredelsen. Klubben ønsker derfor at dette punktet tilføyes som en BØR-regel og ikke et krav foreløpig
da ytterligere kartlegging og mulighet for å få resultatene registrerte i Dogweb behøves for å fremme det som
krav.

Sak 5
Sunnhetsutvalget avd EB foreslår at tidskravene (Belastningstesten) for å få utstedt Helsesertifikater for Engelsk
bulldog endres på følgende punkter:
Sølv-nivå: 7 min.
Gull-nivå: 6 min.
Diamant-nivå: 5 min.
Begrunnelse: Våre belastningstester er nå gjennomført i et slikt antall at statistisk grunnlag for å stramme inn
kravene er tilgjengelig. Klubbens positive arbeide med å tilpasse disse bemerkes også fra eksempelvis NKKhold og en innstramming vil ytterligere motivere til økt fokus på god pust blant våre avlsdyr.

Sak 6
Forslag fra Sunnhetsutvalget (forslag til ny tekst i punkt 16 er merket i gult):
Krav til hjerteauskultasjon (gjelder kun Engelsk Bulldog). Alle hunder som benyttes i avl skal på
paringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke er eldre enn 24 måneder og første
sjekk skal ikke foretas før hunden er minst 12 måneder gammel. Hunder som har GRAD 3 eller høyere skal ikke
benyttes i avl. Hunder med GRAD 1 eller GRAD 2 kan benyttes i avl , men kun hvis partneren har GRAD 0.
Frossen sperm brukt på GRAD 0 tispe unntas regelen. Ved undersøkelsen kan NBK’s skjema
”Hjerteauskultasjon” benyttes og resultatet av undersøkelsen skal være klubben i hende senest innen valpene er
10 uker gamle.
Begrunnelse:
Våre etiske regler skal fylle flere funksjoner.
Blant disse er:
1 De skal sikre helsemessig kvalitet.
2 De skal være greie å forstå.
3 De skal være mulige å håndheve på en grei måte
4 De skal kunne håndheves i framtiden også av ledere uten detaljinnsikt på alle områder.
5 De skal være til hjelp for oppdrettere og ikke vanskeliggjøre eller øke muligheten for misforståelser med
påfølgende disiplinære reaksjoner.
6 De skal vise vår moderorganisasjon og omverdenen at vi vektlegger helsetesting av våre avlsdyr.

Vi har i dag et så vidt komplisert og omfattende regelverk at den fulle oversikt kan være vanskelig å inneha.
Byråkratiseringen av både språk, innhold og omfang oppfattes av flere som krevende.
For å forsøke å lette dette noe foreslås endring av denne regel.
Frossen sperm er ikke mulig å kontrollere nøyaktig. Innfrysningstidspunkt kan spenne over mange år.
Vi kan ikke ha regler med tilbakevendende kraft.
Reglen har tidligere vært misforstått og praktisert ulikt.
Ved å godta frossen sperm bare på Clear tisper ivaretas helsegevinsten.
«Ingen» vil importere sperm fra en hanne som ikke har bevist kvalitet over tid og skulle en av disse ha Grad 3 eller verre
vil dette svært sannsynlig ikke bli vurdert som egnet til hverken utstilling eller videre avl.
Testmetodikken og forståelsen av denne synes også å være noe ulik da de fleste land ikke praktiserer dette i utstrakt
grad ifm avlsvurdering.
Vi kjenner ikke til enhetlig dokumentasjon på dette.
NKKs avlsrådseminar fra 2019 anbefalte hjerteundersøkelser på kun 2-3 raser som screeningskrav ifm avl og da av helt
annet omfang en «lyttetest» En forenkling av reglene vil være svært gunstig for oppdretternes muligheter til å greit
kunne sette seg inn i disse.
Antall feiltolkninger og påfølgende svært belastende sanksjonerings-Saker vil reduseres.
En ny ledelses mulighet til å administrere et tidvis meget komplekst system lettes betydelig.
Sist men ikke minst vil det ved Clear kravet på tispene ikke ha helsemessig innvirkning av betydning.
Det er også viktig å påpeke at omfanget av denne importen er meget begrenset selvfølgelig av økonomiske hensyn.

Sak 7

6 Budsjett (inkl kontingent fastsettelse for 2020)
Inntekter
Kontingent
Utloddning
Annonsering (Bulletinen/Katalog)
Påmeldingsavgift Utstilling
Inntekter utstilling

175000
15000
2000
160000
5000
357000

Utgifter
Møte/Kurs utgifter (inkl oppdretter seminar)
Utgifter utstilling
Avgifter NKK
Kontor/Rekvisita
Revisjon Regnskap
Trykking/Porto Bulletinen
Porto
Gebyrer
Websiden
Div ifb 100-års jubileet
Diverse utgifter (fødselsprosjektet)
Overskudd/underskudd

30000
180000
22000
2500
0
75000
2000
1500
6000
70000
150000
-182000
357000

Styret anbefaler en økning av kontingenten på kr 25,- for 2020, noe som er nedfelt i budsjettet over

7 Valg
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2019
Leder:

Arne Øygarden

2 år

Nestleder:

Asgeir Ree

2 år

Styremedlem:
Styremedlem:

Elise Stokseth Berge
Linda Jørgensen

2 år
2 år

1. vararepresentant:
2. vararepresentant:

Lena Haugland
Merethe Gjersrud

1 år
1 år

Valgkomite Leder:
Valgkomite medlem:
Valgkomite medlem:
Valgkomite medlem:
Valgkomite varamedlem:

Lasse Gareid
Bitten Oldereide
Frank-Arild Normanseth
Vera Sandal
Øydis K. Gullikstad

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Revisor:
Vara Revisor:

Geir Østli
Geir Martin Ramselien

2 år
1 år

Valgkomiteen har bestått av:
Øydis K. Gullikstad (Leder)
sign.

Bitten Oldereide
sign.

Bente Sørli
sign.

Tone Nicolaisen
sign

INNKOMNE FORSLAG TIL VALGKOMITEEN FRA MEDLEMMER:
26.01. kl 15:33
Vil foreslå Håkon Larsen som medlem av valgkomiteen.
Han har sagt seg villig til å stille.
Mvh Arne Øygarden
12.03. kl 21:18
Vi ønsker med dette å foreslå Arne Øygarden til vervet som ny leder i norsk bulldog klubb. Han er selvsagt
forespurt og har takket ja. Han har ikke eget oppdrett og vil i tillegg til sitt engasjement være samlende for de
fleste medlemmer.
Mvh Frank-Arild Normanseth, Steinar Eriksen, Roy Tyskeberget
17.03. kl 22:48
Ingar Lillemo er en trivelig og seriøs oppdretter. Han er engasjert og trivelig. En mann som bidrar til fellesskap
og samhold. Absolutt en god representant for Engelsk Bulldog. Jeg ønsker han inn i styret som Leder for
Klubben.
Vennlig hilsen Merete Jørvum
26.03. kl 21:20
Jeg foreslår Torgeir Harestad til formann i Norsk bulldogklubb, fordi jeg mener han er kompetent til vervet.
Med vennlig hilsen Mette K. Sundene

04.04. kl 19:29
Foreslår Pernille Kalland Hove, i vervet som nytt styremedlem i NBK,hun er forespurt og har takket ja.Hun har
det som behøves av erfaring for å tre inn i styreverv og mener hun vil være en ressursperson for NBK
Mht Lise Wadkin
10.04. kl 16:33
Kommer med dette med forslag til kandidat til lederstillingen for valgkomiteen.
Mitt forslag er Lasse Gareid.
Han er forespurt og har takket ja til dette valget. Lasse har god kunnskap og kjennskap til bulldog, og er
engasjert i rasen, noe som er en stor fordel. Han er hyggelig og tar ting på alvor. Han har også et stort nettverk
og et gjennomgående engasjement, derfor synes jeg han ville være perfekt som leder i denne sammenheng. Jeg
er sikker på at han vil videreføre arbeidet i bulldog-klubben på en svært god måte.
Mvh Linda Frankrig.
10.04. kl 16:48
Jeg Monica Tvedt Harestad, ønsker å fremme Sverre Sand som nestformann i Norsk Bulldog Klubb. På
bakgrunn av Sverres lange erfaring innen for å sitte i styrer, oppdrett og eksteriør dommer, samt at han er en
organisasjons person og har god kjennskap til NKK.
Mvh Monica T Harestad
11.04. Kl 11:30
Jeg vil foreslå Skjalg Fjellheim som vararepresentant for styret i Norsk bulldog klubb.
Han innehar kompetanse som vil være nyttig for klubben.
Som politisk redaktør har han kunnskap om kommunikasjon og er samfunnsengasjert. Som eier av både fransk
og engelsk har han også innsikt i rasenes utfordringer og gledene ved å ha bulldog i hus.
Skjalg er spurt om han kan tenke seg styreverv i klubben og har sagt ja til det.
Med vennlig hilsen Ragnhild Hansen, kontaktperson for fransk og engelsk bulldog i Agder
11.04. kl 17.11
Forslag til styremedlem: Marianne Ankjær-jensen
Er en ung dame på 28 år som bor på sotra og jobber milijøfagarbeider
Hun er samboer med Daniel Sletvold ,de har 2 franske bulldog gutter
Marianne er en som opptatt av helse gemytt ,at rasen skal få vær fransk med helsemessige forbedringer .Hun er
videre en dame som er veldig kreativ ,kunnskapsrik og lærevillige
Ei som vil være nyttig for klubben
Hilsen Turi Gelin
19.04. kl 19:29
Jeg foreslår Lena Haugland som kandidat til styremedlems-vervet.
Hun har sagt seg villig til å å ta på seg dette vervet.
Mvh May Rita Johansen
19.04. kl. 19:38
Jeg ønsker og foreslå May Rita Johansen, som kandidat til vervet varamedlem i valgkomitéen. Hun er forespurt
og takket ja.
Mvh. Hanne Bjørnstad

PRESENTASJON AV KANDIDATER:
Arne Øygarden (Foreslått av Frank-Arild Normanseth, Steinar Eriksen, Roy Tyskeberget og Valgkomiteen)
Jeg har hatt hund så å si hele livet. For 10 år siden kom bulldogen inn i livet mitt. Har hatt en hannhund og har
nå ei tispe. Er opptatt av dyrevelferd, helse og private sine rettigheter og plikter i et hundehold. Jeg har sittet i
styret i NBK som nestleder i 2 år (2015-16). Jeg er opptatt av at vi skal ha kontinuitet i styre og utvalg og at man
på den måten kan få fortsette å gjøre klubbens arbeid vedr helse, oppdrett og det å eie en bulldog videre kjent.
Som eier av bulldog og medlem av NBK har enhver av oss en plikt til å fremme vår rase på best mulig måte.
Derfor har jeg sagt ja til å gå inn som Leder for NBK.. Jeg er en praktiker og får ting gjort. Har vært med på å
arrangere Spesialen med sponsing, transport og div. utstyr.
Jeg er 53 år og bor i Sandnes . Har vært selvstendig næringsdrivende innen kjøp og salg. Personal og logistikk
erfaring, samt daglig leder og nå salgssjef innen bilbransjen.
Godt Valg
Asgeir Ree: (Foreslått av Valgkomiteen som Nestleder)
Asgeir Ree heter jeg og driver et lite oppdrett : Reestyle Bulldogs på Bryne.
Jeg har hatt 2 års verv som nestleder i NBK og har fått god erfaring og lært mye av det. Jeg har mange gode
ideer og er motivert til å fortsette.
Bor sammen med 3 døtre og 4 buller. Jeg har alltid holdt på med dyr, alt fra hest, kaniner høns og sau. Men fra
jeg var liten gutt var drømmen om en egen Bulldog og for 7 år siden ble drømmen en realitet.
Jeg hadde ikke store planer om eget oppdrett men etter at vi prøvde oss litt på utstilling ble vi bitt av basillen.
Jeg er kontaktperson for NBK Rogaland, og har gruppen Bulletreff på FB.
Har blitt spurt om å stille til valg som nestleder i 2 år til og takker ja til det.
Mvh Asgeir Ree .
Elise Stokseth Berge: (Foreslått av Valgkomiteen som styremedlem)
Hei! Jeg heter Elise Stokseth Berge, og er født på Søre Sunnmøre i 1990. I 2011 flyttet jeg med familien til
Trøndelag og har bodd her siden. Hittil har jeg sittet i styret i 2 år, er redaktør for Bulletinen, ansvarlig for
utarbeiding av hjemmesiden, samt administrator av facebooksiden. Trives godt med de oppgavene, spesielt
Bulletinen er en givende utfordring. Jeg er utdannet innen Reklame og Merkekommunikasjon. Fransk bulldog
og oppdrett ligger hjertet mitt nært, det har utviklet seg til en lidenskap, og er noe jeg bruker mye av fritiden på.
Apropos det, så eies jeg per i dag av 4 franske bulldoger, i 2016 registrerte jeg kennelnavnet Duvera og har hatt
to kull hittil.
Jeg gleder meg til et eventuelt videre samarbeid med klubben, og å fremstille og jobbe for de verdiene som har
blitt opparbeidet gjennom årene.
Linda Jørgensen: (Foreslått av Valgkomiteen som styremedlem)
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 Franske 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,
NorskSpaniel klubb og Notodden Trekk og Brukshundklubb), så jeg er godt kjent med klubbarbeid.
Jeg har også tatt Nkk`s organisajonskurs. 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: (Foreslått av Valkomiteen som 1. vararepresentant og som styremedlem av May Rita
Johansen)
Mitt navn er Lena Haugland, født i Oslo for 46 vintre siden, nå bosatt i Løten. Gift med Morten, vi har 4 barn og
1 barnebarn.
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.
Jeg har nå sittet i styret, først som varamedlem, deretter vikariert som styremedlem det siste året. Jeg er også
med i sunnhets utvalget.
Jeg synes det har vært veldig spennende og interessant. Jeg har lært mye og har forsøkt å bidra med de
erfaringer jeg selv har gjort meg.
Jeg håper jeg kan få tillit til å sitte neste periode også, da jeg vet at vi står overfor oppgaver som f.eks. RASrevidering. Det er fortsatt mye mer jeg både ønsker å lære og også bidra med.
NBK gjør en super jobb innen helse. Siden avl har stor interesse hos meg er selvfølgelig helsedelen av
grunnleggende betydning.
Jeg synes genetikk er veldig spennende og liker å lese meg opp på forskjellige utfordringer som man kommer
over og lærer hele tiden noe nytt.
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 egen
hund, en Rhodesian Ridgeback.
Nå bor vi på småbruk hvor vi har høns, katt, hest og hund. Vi har nå 6 Engelske Bulldog (med stort og smått), så
kan vel trygt si vi er bitt av bulle basillen.
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.
Merethe Gjersrud: (Foreslått av Valgkomiteen som 2. vararepresentant)
Merethe Gjersrud, 47 år og bosatt på et småbruk i Tomter.
Jobber som sykepleier på sykehjem & assistent på veterinærkontor.
Har hatt Fransk bulldog i 15 år og er eier av Zecuda kennel. Vært aktiv med hund i 28 år, og har tidligere
erfaring som både Formann og styremedlem i Norsk Rottweilerklubb.
Er selvutnevnt nerd når det gjelder bulldog, og jeg ønsker å delta i klubbens videre arbeid & utfordringer.
Mvh Merethe
Lasse Gareid: (Foreslått av Linda B. Frankrig og Valgkomiteen som Valgkomite Leder)
Jeg har blitt forespurt om lederstillingen i valgkomiteen, og har takket ja til å stille til valg.
Mitt navn er Lasse Gareid, jeg er 48 år gammel, er gift og bosatt i Trøgstad.
Vi har et oppdrett av Engelsk Bulldog som heter Wesbasian, i vårt oppdrett er vi opptatt av å gjøre vårt beste for
å få fram sunne og rasetypiske hunder, som fungerer godt både hos familien og på utstilling.
Jeg har et ønske om at klubben vil videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort, og
spesielt i disse dager er det viktig at klubben og medlemmene kan stå sammen med tanke
på det negative mediebildet som nå er skapt.
Jeg ønsker å bidra til at vi fortsatt vil ha en sammensveiset klubb, hvor nye og gamle medlemmer føler seg
velkommen.
Med vennlig hilsen Lasse Gareid

Bitten Oldereide: (Foreslått av Valgkomiteen som valgkomite medlem 1)
Jeg heter Bitten Oldereide og har hatt fransk bulldog siden 1988 - Kennel Convivial. Jeg bor i Stavanger med
min familie. Hunder - spesielt fransk bulldog selvfølgelig, utstilling, stamtalver og foto er min store interesse og
hobby! Vi har ikke hatt så mange kull, det har stort sett bare blitt når vi selv ønsket å beholde en valp. I dag har
jeg tre franske boende hjemme hos meg. Har sittet i valgkomiteen i fire år.
Frank-Arild Nordmanseth: (Foreslått av Valgkomiteen som Valgkomite medlem 2)
Jeg er kanskje kjent for mange av dere etter å ha vært valgt som leder for avd fransk i NBK for 2 perioder dvs
totalt 4 år i perioden 2014 – 2018. Er en voksen kar i slutten av 50 åra, bosatt på Rennesøy nord for Stavanger,
aktiv i frivillig arbeid og i kommunestyret/politikk og til daglig ansatt i et lokalt rekrutteringsselskap. Er gift
med samme partner på det 39. året . Vi har 3 franske bulldoger, en på 4 år, og 2 på hhv snart 8 og 9 år. Kjenner
klubben godt og mange av dere flotte og aktive medlemmer og oppdrettere over store deler av landet gjennom
10 år som bulldog eier og aktiv utstiller de fleste av disse årene. Nå er det straks 100 års jubileum – gratulerer til
klubben. Jeg stiller gjerne opp i valgkomiteen om dere som medlemmer ønsker meg med der. Uansett – godt
valg!"
Vera Christin Sandal: (Foreslått av Valgkomiteen som Valgkomite medlem 3)
Hei mitt navn er Vera Christin Sandal , 38 år , opprinnelig fra Bergen men har bodd de siste 19 årene i
Kvinesdal i Vest Agder. Har en sønn på 12 år. Har jobbet i Europris kjeden i 11-år nå , 3 av de som butikksjef ,
driver i tillegg som hundefrisør og frisør på ett aldershjem. Er oppvokst med katt og hund, og kjøpte min første
hund som var en schæfer for konfirmasjons-pengene mine. Har etter den hatt en schæfer til og en rottweiler. I
mai 2013 fikk jeg endelig kjøpt engelsk bulldog. Han ble kjøpt i Horten av kennel CKbulldogs. Utstilling hadde
jeg ikke tenkt å skulle begynne med da jeg hadde vært på det med min schæfer og miljøet der var helt ufyseligt.
Men skulle nå gi det en sjanse, så havnet på trippelutstilling i Skien, og det ble full pott , og da var det gjort. Har
hatt ett fantastisk eventyr men min flotte CKbulldogs You R Cole som har resultert i flere Champion titler og
vinner titler, og håper på flere. Fikk kennel-navn for 2 år siden , kennel Sandypearls , og hadde mitt første kull
for 2 år siden og 2 kull etter det., og har pdd 7 herlige engelske bulldoger. Har vært i sunnhetsutvalget i noen år
som jeg synes var kjempe morro.
Øydis Gullikstad: (Foreslått av Valgkomiteen som valgkomite varamedlem:)
Jeg kom inn i bulldogklubben i år 2000. Da fikk vi vår første EB. Har sittet i styret i en periode (2003-04). Er
snart 56 år, har sittet i Valgkomiteen siste 6 år, og er kontaktperson i Oslo for Engelsk og Fransk bulldog.
Håkon Larsen: (Foreslått av Arne Øygarden som valgkomite medlem)
Valgkomiteen har spurt Håkon Larsen om presentasjon, men ikke mottatt.
Ingar Lillemo: (Foreslått av Merete Jørvum som Leder NBK)
Ingar Lillemo er navnet. Jeg er 48 år, gift og bor på Flornes, ei lita bygd i trøndelag. Jobber som faglig leder.
For snart fem år siden fikk vi en herlig Engelsk Bulldog tispe i hus, og da var det gjort. Tross en del advarsler
fra andre hundemiljøer, fant jeg fort ut at ikke alle vet hva de snakker om. Herlig rase med sjarm og en god
porsjon stahet. Har siden vi skaffet oss to Rottweilere vært aktiv i utstillingsringen, så dette er blitt videreført til
Bulldog’en med gode resultater. For litt over to år siden fikk vi vårt første kull med Bulldog valper (Kennel
Mjølnirheim). Vurderer nå et kull på ei tispe som vi beholdt etter det første. Holder i disse dager på med
innsending av blodprøver, samt gjennomgang av de andre testene som klubben anbefaler. Synes klubben har
gjort et godt arbeid angående krav opp imot avl. Kan kort nevne at jeg har holdt på med hund siden
konfirmasjonsalderen, deriblant aktiv trening i regi av NRH med en av Rottweilerne.
I styresammenheng har jeg de siste 20 årene hatt en del verv innen frivillige organisasjoner, som 4H, Flora IL
og lignende. Styreleder og daglig leder i jobbsammenheng. Hvis jeg blir valgt til leder av Norsk Bulldogklubb
vet jeg at det vil bli et godt samarbeid med styrene i de to avdelingene. Fokus på det gode arbeidet med å
fremme helsen på våre raser er viktig.
Ingar Lillemo

Torgeir Harestad: (Foreslått av Mette K. Sundene som Leder NBK)
Jeg ble forespurt om å stille til valg som formann i Norsk Bulldog Klubb og takker ja til dette.
Jeg er gift med Monica og har 4 barn og to bonusbarn. Jeg ble introdusert for rasen da mine svigerforeldre
kjøpte en Fransk Bulldog. Jeg forelsket meg helt i rasen, og deres unike personlighet.
Min kone Monica har drevet oppdrett med Chihuahua i flere år, og har dratt på utallige utstillinger med denne
rasen. Vi bestemte oss ved et tidspunkt å selv kjøpe vår første Fransk Bulldog. Slik kom den første franske
bulldoggen inn i mitt liv.
Vi fortsatte å dra på utstillinger men, forskjellen nå var at jeg hadde min bulle med. Etterhvert kom Felix og
Dina. Utstillinger har for meg og Monica blitt en livsstil. Her blir vi kjent med mange flotte mennesker som
deler vår lidenskap for hund.
Vi ble her kjent med medlemmer i klubben, og satte stor pris på det.
Jeg er utdannet som Vernepleier og jobber som bruker teamansvarlig for mennesker med sammensatte
diagnoser og utfordrende adferd her er det essensielt med god kommunikasjonsevne, tydeliggjøring,
gjennomføringsevne og samarbeid på tvers av profesjoner.
Men har hatt hovedsete i sikkerhetspsykiatri i mange år før dette.
Jeg er som person en ærlig og redelig mann og i min profesjon har jeg fått lov å bidra med å etablere avdeling
innen rus og psykiatri samt delegere arbeidsoppgaver samt prosedyrer som skal gjennomføres ifm
tjenestemottakere sine vedtak og daglige deltagelse.
Jeg har ingen problemer med å være en leder. Jeg er pliktoppfyllende, tør ta egne avgjørelser og delegere
oppgaver . Ser verdiene i å ha god gjennomføringsevne samt god dynamikk i en gruppe, slik at vi alle drar lasset
samme vei og setter stor pris konstruktiv kritikk, og tar utfordringer med stø hånd og et smil.
Jeg tenker at det er viktig å etablere en plattform mellom de skandinaviske bulldog klubbene, hvor det er
mulighet for samarbeid vedr RAS og dele tanker og utfordringer som klubbene evt måtte ha iht Rasene.
Etter de siste opptrinnene til andre aktører mot rasene våre stiller jeg meg oppgitt til det, her ser jeg at NKK er
en viktig samarbeidspartner, og viktig å fortsette dette samarbeidet når det kommer til de forestående omtalene
og aksjonene.
Ønsker også å ha en dialog mellom klubbene som er for kortsnutede hunder, for å styrke informasjonen
strømmen ihht til den nåværende medieomtalte motstand fra andre aktører.
Det betyr mye for meg å kunne fortsette det gode arbeidet som klubben har gjort. Jeg ønsker å bidra med mitt til
at klubben og det gode arbeid vi gjør for rasene vil fortsette.
Med vennlig hilsen
TorgeirHarestad
Pernille Kalland Hove: (Foreslått av Lise Wadkin som styremedlem)
Jeg heter Pernille Kalland Hove og jeg er gift med Sturla. Sammen bor vi på Nøtterøy med en tobeint kjekkas
og en firbeint skjønnhet. Jeg har jobbet som markedsjef innen alt fra IT til forsvarsmateriell, sittet i flere styrer
og hverdagen min består av å skape god kommunikasjon. For meg har det aldri vært et hjem uten minst én hund
og jeg har vokst opp med Boxere. Når jeg skulle ha hund selv derimot var valget enkelt: jeg skulle ha en
Bulldog, og jeg har aldri sett meg tilbake. Den firbeinte skjønnheten som nå bor hos oss heter Kiki, og før henne
hadde vi Bonus. Jeg har selv gleden av sunne, sterke hunder fordi jeg har valgt oppdrettere og en dyreklinikk
med lang erfaring, dyp kunnskap og stor kjærlighet til rasen. Det er ikke alltid like lett, og jeg vet at jeg har vært
nøye, men også heldig. Jeg vil jobbe for at det skal bli lettere for alle å være like heldig. For at vi fortsetter å
gjøre rasen sunnere. For at vi skal få ha disse herlige, sære, morsomme hundene med de store hjertene lenger.
Og, for at vi som hundeeiere skal ha det hyggelig sammen og støtte hverandre bedre. Når jeg nå ble spurt om jeg
ville være med i styret var jeg ikke i tvil; det vil jeg veldig gjerne.

Sverre Sand: (Foreslått av Monica Tvedt Harestad som Nestleder)
Jeg er Sverre Sand, gift med Yngvild og innehar kennelnavnet Waterloo. Golden retriever har vært hoved rasen
siden slutten på 70 tallet. Sist på 90-tallet hadde jeg norges mestvinnende golden i 4 år, eget oppdrett. Ble og nr
3 på Bamselista ett år. Jeg har også hatt Newfoundlandshund , Cavalier King Charles spaniel,Clumber Spaniel,
Samojed ,Curly Coated Retriever,Labrador og Nova Scottia duck tolling retriever i de senere år. Idag har vi
Golden Retriever. Har og Fransk Bulldog og Engelsk bulldog, og ønsker å strebe etter å tilføre rasene noe
positivt.
Når det gjelder tidligere org. arbeide startet det med å sitte i styret for NMKF ( Norges musikkorps forbund den
gang ca 5000 medlemmer) .
Så ble det nestleder i Norsk Retriever Klubb i en periode.
Deretter kom dommergjerningen inn i bildet sist på 90-tallet og er autorisert på alle retrieverrasene og har dømt
i både inn-og utland, og resten av gruppe 8 står for tur.
Jeg ble og innvalgt som leder i Eidsvoll hundeklubb på mitt første møte i klubben. Satt der ca 1 års tid i beg på
2000 tallet, til vi valgte å flytte sørpå for å drive hundepensjonat.
Jeg er systematisk og ryddig, har godt humør og er seriøs i det jeg holder på med.
Jeg har blitt forespurt om å ta vervet og takket ja.
Skjalg Fjellheim: (Foreslått av Ragnhild Nikoline Hansen som vararepresentant)
Jeg er forespurt om å ta på meg et styreverv i Norsk Bulldog Klubb, og har takket ja til dette.
Skjalg Fjellheim, 51 år, Tromsø. Gift, tre barn i alderen 14,16 og 21 år. 30 års erfaring fra norsk presse.
Er politisk redaktør i avisen Nordlys som har utgiversted i Tromsø, skriver om norsk politikk og samfunnsliv.
Jeg har vært Hundeeier sammenhengende siden 1996, schæfer og Bouvier des Flandres. Første bulldog i 2012.
Eier nå to franske bulldoger (2 og 7 år), og en engelsk bulldog (seks måneder).
Jeg tror jeg kan bidra med faglige råd når det gjelder kommunikasjon og samfunnskontakt, og ønsker å slutte
opp om 1)å motarbeide useriøse aktører som utsetter hundekjøpere for store belastninger, og svekker bulldog
klubben og rasens troverdighet og omdømme, og 2) fremme avl som tar utgangspunkt i god helse,
velfungerende familiehunder, og rasestandard.
-----------------------------Skjalg Fjellheim
politisk redaktør
Marianne Ankjær Jensen: (Foreslått av Turi Gelin som styremedlem)
Jeg er 28 år, bosatt på Sotra utenfor Bergen med samboer og flere dyr, derav to franske bulldog hanner. Jeg
jobber som miljøfagarbeider ved en videregående skole.
Jeg har tidligere hatt verv ved Norsk Tamrotte forening og ønsker nå å få være med å utvikle og fremme bulldog
rasene på en sunn og fornuftig måte.
May Rita Johansen: (foreslått av Hanne Bjørnstad som vara valgkomite medlem)
Jeg heter May Rita Johansen, er 51 år og bosatt i Heradsbygd i Hedmark sammen med min mann Frank og våre
8 bulldoger. Jeg jobber litt på den lokale Sparbutikken men mesteparten av min tid er jeg hjemmeværende
bulldogmamma. Vi driver et lite oppdrett under navnet «Bullegrenda Kennel» og målet vårt er å bidra til å få
frem flere sunne hunder med god pust. Vi er ofte på utstillinger og har gjerne med oss 3-4 hunder om gangen.
Her treffer vi mange andre koselige folk som elsker rasen like mye som oss selv. Jeg har også begynt å trene litt
alternativt til utstilling med de to yngste på 8 mnd. da jeg har planer om å prøve oss i rally-lydighet etter hvert.
Jeg håper og tror det kan bli gøy å vise de uvitende at bulldog faktisk kan være sunne og aktive hunder. Etter å
ha blitt forespurt om å stille som kandidat til varamedlem i valgkomiteen har jeg sagt ja til dette.

