
 

 

 

NORSK BULLDOG KLUBB’s ÅRSMØTE 2017 

 
Det innkalles herved til ÅRSMØTE i Norsk Bulldog Klubb 

 

Dato:  Fredag 19. Mai 2017 

Tid:   Klokken 19.00 

Sted:  Bø Camping, Bø i Telemark 

 

AGENDA 

1 Godkjenning av innkalling og stemmeberettigede (inkl forhåndsstemmer) 

2 Valg av ordstyrer, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen, to 

medlemmer til tellekorps 

3 Årsberetning 

4 Regnskap 

5 Budsjett (inkl kontingent fastsettelse for 2018) 

6 Innkomne saker 

7 Valg 

 



3 Årsberetning 
 

Til:   Årsmøtet i Norsk Bulldog Klubb 

Fra:   Styret 

Emne:   Årsberetning 2016 

Årsmøtet 2016 
Dette ble avholdt i Bø fredag 20. Mai 2016. 

 

Ved Årsmøtet ble følgende tillitspersoner valgt: 

Leder avd Engelsk:  Roy Tyskeberget   (2 år) 

Leder avd Fransk:  Frank Arild Normanseth  (2 år) 

Styremedlem:   Ole Kristian Løkken   (2 år) 

1.Varamedlem:   Aud Elise Gudmestad   (1 år) 

2.Varamedlem:   Cecilie Henriksen   (1 år) 

Valgkomite Leder:  Øydis Gullikstad   (1 år) 

Tomas Feldt Eie    (1 år) 

   Bitten Oldereide   (1 år) 

   Bente Sørlie    (1 år)  

Revisor :   Bjørg Rogne    (1 år) 

Vara revisor:   Robert Dahle    (1 år) 

 

Styret i 2016 har bestått av følgende: 
Leder:    Steinar Eriksen 

Nestleder:   Arne Øygarden 

Kasserer:   Jan Arve Kvåle 

Leder avd. Fransk:  Frank-Arild Normanseth 

Leder avd. Engelsk:  Roy Tyskeberget 

Sekretær:   Ole Kristian Løkken 

Varamedlemmer:  Aud Elise Gudmestad og Cecilie Henriksen 

Valgkomite:   Øydis Gullikstad (Leder), Thomas Felt Eie, Bente Sørlie og Bitten Oldereide 

Revisor :   Bjørg Rogne 

Vara Revisor:   Robert Dahle 

I løpet av året har Revisor Bjørg Rogne valgt å avslutte sitt medlemskap i NBK, Vara Revisor har rykket opp som revisor, 

Leder avd Engelsk Roy Tyskeberget trakk seg fra sitt verv i mars 2017 og vara medlem Cecilie Henriksen overtok vervet. 

 

Medlemmer pr. 31.12.2016 
Æresmedlemmer : 3 

Hovedmedlemmer : 627 

Familiemedlemmer : 42 

I alt 672 medlemmer som er en nedgang på 97 medlemmer fra 2015.  

Medlemslisten har ikke vært trykket i Bulletinen, pga NKKs pålagte taushetsplikt.  

 

Styremøter: 
Det er blitt avholdt 5 styremøter alle som webex-møter. Møtereferatene har vært trykket i Bulletinen. 

 

Styrets arbeid: 
Da begge klubbens raser har opplevd mye negativ omtale i pressene vedrørende helseproblemer, har styret hatt stor fokus 

rundt dette og styrets medlem Roy Tyskeberget har blant annet stilt opp i både NRK radio og NRK TV og forsvart våre 

raser og det arbeid som gjøres i klubben. Av samme grunn har det i styret vært fokus på om mulig å få definert en 

belastningstest for våre raser. Dette arbeidet har i en startfase foregått i nært samarbeid med helseavdelingen i NKK, men 



etter hvert har alt arbeidet skjedd i vår klubb. Her vises det forøvrig til forslaget som er fremmet for Årsmøtet. Klubben 

har ellers gjennom Steinar Eriksen vært representert i en arbeidsgruppe nedsatt av NKKs hovedstyre for å jobbe med 

helseproblemer innen de kort snutete raser. Klubben var ikke representert på NKK's RS-møte 2016. 

Styret fikk fullmakt fra Årsmøtet 2016 å nedsette et jubileumsutvalg for å se på og foreslå for Årsmøtet 2017 hvordan 

klubbens 100års jubileum i 2019 skal markeres. Utvalget har blitt nedsatt og legger fram forslag for Årsmøtet. 

 

Økonomi: 
Styret har fortsatt å ha fokus på utgiftene i klubben, og regnskapet viser et solid overskudd på over kr 35000,-  

Styret forslår ingen økning av kontingenten i år. Klubbens valgte revisor har valgt ikke å fornye sitt medlemskap og av 

denne grunn er derfor regnskapet revidert av den valgt vara revisor. 

 

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

Lotte Lysa 

Jan Arve Kvåle 

Aud Elise Gudmestad 

Steinar Eriksen 

     Avd. Engelsk Roy Tyskeberget (Leder) 

       Cecilie Henriksen 

       Ole Kristian Løkken 

       Vera Sandal 

       Steinar Eriksen 

 

I og med at Roy Tyskeberget trakk seg som leder avd Engelsk, har Cecilie Henriksen overtatt som leder i 

Sunnhetsutvalget. 

 

Sunnhetsutvalgene har gjennom hele 2016 jobbet videre med å utarbeide belastningstest for begge våre raser. Det startet 

som et nært samarbeid med helseavdelingen i NKK. Første forsøk gikk i NKKs regi, hvor de ønsket å bruke tredemølle. 

Klubben stilte med 6 engelsk og 5 franske i dette forsøket. Konklusjonen var at bruk av trede mølle fungerte veldig dårlig. 

Distansen/tid i dette første forsøket viste seg heller ikke å fungere (5 minutter med en hastighet på 5 km/t, dvs totalt 

tilbakelagt lengde ble 416 meter). Etter dette første forsøket gikk klubben videre med en utendørs test hvor distansen ble 

øket til 1000 meter på maksimalt 12 minutter (tilsvarende 5 km/t). Klubben har så gjennomført tester på Ekeberg i Oslo, i 

Stavanger og i Vestfold. Totalt er det gjennomført 86 tester (50 franske og 36 engelske). På bakgrunn av disse testene blir 

det fremmet eget forslag til Årsmøtet om at testen tas inn i klubbens etiske grunnregler. 

Noen kvalitative observasjoner som er gjort gjennom testingen så langt: 

 

- Vi har observert at det er stor forskjell mellom de enkelte hundene på hvordan de roer seg både før og etter 

belastningen. Vi har hele tiden oppfordret eierne til selv å bestemme hvordan de ønsker at hunden skal hvile før og 

etter. Vi har for enkelte hunder som har vært testet to ganger observert at restitueringstiden kan variere med 2-3 

minutter avhengig på hvilken måte hundene hviler. 

- Vi har observert at hunder som peser veldig har kommet seg raskt tilbake til start puls. 

- Vi har også observert at hunder vi ikke kan høre at peser i det hele tatt bruker relativt lang tid på å komme tilbake til 

start puls 

 

NBK også midler til et prosjekt vedrørende fødselsproblematikk og omfang av keisersnitt. Prosjektet omfatter begge våre 

raser, men sunnhetsutvalgene har ikke hatt ressurser til å komme ordentlig i gang med dette prosjektet. Det har vært 

kontakt med Veterinærhøgskolen og Veterinærforeningen og en løpende dialog pågår. Prosjektresultatet er tenkt som et 

hjelpemiddel for oppdrettere, ved at disse på forhånd kan ta røntgen av sine aktuelle avlstisper og få en indikasjon om 

keisersnitt vil bli nødvendig eller ei. 

 

Styret har oversendt søknad til NKK om obligatorisk krav til kjent HUU status og hjerte status for Engelsk Bulldog samt 

kjent patella status for begge raser for å få registrert valper. Dette er i henhold til vedtak fra Årsmøtet 2016. Krav om HUU 

status og patella status ble godkjent av NKK og vil tre i kraft fra 1 Juli 2017. NBK søkte opprinnelig om at det skulle tre i 

kraft fra 1/1-2017, men dette ble altså utsatt med 6 måneder i forhold til hva NBK søkte om. NBK søkte for øvrig også om 

at kravet skulle gjelde for alle hunder født etter 1/1-2016, dvs som kunne patella og hjertetestes først 1/1-2017. Her har 

også NKK fraveket vår søknad og kravet som er gjeldene fra 1/7-2017 gjelder også eldre hunder som skal brukes i avl. I 



praksis betyr dette at eiere som tidligere har patella testet sine hunder med bruk av NBKs skjema og ikke NKKs sitt, må 

gjøre dette på nytt slik at resultatet kan legges inn i DOGWEB. Kravet om kjent hjerte status ble ikke godkjent da NKK 

ville først detaljere ut hvordan en slik hjertesjekk skal utføres, enhetlig test for alle raser. Dette betyr at inntil videre vil det 

fremdeles være krav om at hjerte statusen på parringstidspunktet skal være kjent og ikke er eldre enn 12 måneder (bruk av 

NBKs skjema fortsetter inntil videre). 
 

Sunnhetsutvalget avd Fransk 
Det ble i 2016 født 76 kull med fransk bulldog, totalt 328 valper som er det høyeste antall registrerte valper noen gang. 

Utviklingen fra 1996 til 2016 er vist i diagrammet nedenfor 
 

 
 

Det ble innregistrert 38 importer i 2016, som er det samme antall som året før. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall importer 29 68 76 27 37 48 30 47 38 38 
 

De 38 importene i 2016 fordelte seg som følger: 

Litauen   6 

Russland  6 

Ungarn   6 

Sverige   5 

Frankrike  3 

Spania   3 

Danmark  2 

Polen   2 

Hviterussland  2 

Finland   1 

Belgia   1 

Brasil   1 

 

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" fra 27 av de 76 kullene (123 av de 328 valpene). Det framgår av de mottatte 

skjemaene at omfanget av keisersnitt i 2016 er 81.5 % mot 84.0 % i 2015.  



 

Den gjennomsnittlige valpevekt de siste årene synes å være stabil på ca 220-240 gr. 

 

Valpedødeligheten de siste årene er gitt i tabellen nedenfor: 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16,5 % 23,3 % 18,5 % 23,7 % 15,3 % 6.8% 

 

 

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

2014 2015 2016 Total

Antall valper 317 280 328 925 %-vis

Antall kull 77 68 76 221 100.0 %

1 Body Soul Vestris 16 29 2 47 5.1 %

2 Indian Fall's Rokko Jr. 22 10 3 35 3.8 %

3 Alexander De Los Toitos 6 25 31 3.4 %

4 Hard Black Jack Alfa Romeo 2 3 22 27 2.9 %

5 Halfpenny Diamond Forest 8 12 4 24 2.6 %

6 Yorik Bdgdr Janoel 17 4 21 2.3 %

7 Norheimtunets Eminem 13 7 20 2.2 %

8 Leibøll's Cense' Charmeur 14 5 19 2.1 %

9 Hercules De Noire Beatitude 4 14 18 1.9 %

9 Nestor Pearls Of Ariadne's Bulldogs 11 7 18 1.9 %

9 Zecudas Legend Of Fantom 18 18 1.9 %

12 Sivchadu Celius 6 11 17 1.8 %

13 Zecudas Fantom 11 4 15 1.6 %

14 Norheimtunets Don Juan 5 8 13 1.4 %

14 Sweet Lou De Breogan 13 13 1.4 %  
 

 

Status på ryggprosjektet for fransk bulldog. 

 

Prosjektet pågikk i hele 2016. 

Resultatene pr 1. April 2017 omfatter 86 undersøkte hunder og resultatet er vist i tabellene nedenfor. Totalt har 9 hunder 

tidligere hatt et ryggproblem, mens 4 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 1 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 15 27 17 27 23 15 13 9 8 2 2 1 2 1

Butterfly vertebra 2 4 4 4 4 8 10 10 13 16 9 3 2 2

Block vertebra 1 1 2 1 3 7 9 9 10 12 10 7 8 8 4 1 1 1

Transitional vertebra 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1 5

Cervikal Thorakal Lumbar

 

 



Sunnhetsutvalget avd Engelsk 
 

Det ble i 2016 født 27 kull med engelsk bulldog, totalt 127 valper. Diagrammet nedenfor viser utviklingen fra 1996 til 

2016. 
 

 
 

Det ble innregistrert 17 importer i 2016, som er omtrent som foregående år. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antall importer 23 23 25 5 15 21 17 17 15 17 
 

De 17 importene i 2016 fordelte seg som følger: 

Spania   4 

Romania  4 

Latvia   2 

Sør-Afrika  2 

England   2 

Danmark  1 

Sverige   1 

Ungarn   1 

 

Klubben har mottatt "valpeskjemaer" for 11 av de 27 kullene (47 av de 127 valpene). Det framgår av de mottatte 

skjemaene at omfanget av keisersnitt i 2016 var 72.7% mot 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 

19,6 % 14,1 % 13,33 % 23,9 % 11,1 % 23.0% 
 

 



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

2014 2015 2016 Total

Antall valper 116 138 127 381 %-vis

Antall kull 28 25 27 80

1 Safian Team Christopher 10 12 9 31 8.1 %

2 Bernweiler's Henry 9 17 26 6.8 %

3 Del Papiol World Wide Meljane 17 8 25 6.6 %

4 Sealaville He's Aston 20 3 23 6.0 %

5 Stardust History In A Moment 6 16 22 5.8 %

6 Del Papiol De Pat Garret 17 17 4.5 %

7 Sealaville Jayzee Man 9 6 15 3.9 %

7 U-Turns U R Number Fifteen 8 7 15 3.9 %

9 Ira´s Bulls Captain Gianni V 8 5 13 3.4 %

10 Cobrabull's Albert Tiger Of Denmark 11 11 2.9 %

11 Dangerous Victory 10 10 2.6 %

11 Jofro-Bulls Perfect 7 3 10 2.6 %

13 CKbulldogs You R Calvin 5 4 9 2.4 %

13 Impressive Bull Lordbaersk 7 2 9 2.4 %

15 Exeline's Dark Warrier 8 8 2.1 %

15 Fat Puppys Kaffir 8 8 2.1 %  

 

Avdeling Engelsk 

Samarbeidet innad i avdelingen har fungert svært godt og engasjementet og takhøyden er stor som den skal være. Det 

argumenteres og diskuteres livlig fra samtlige medlemmer i styret. Det kommer som tidligere år inn en jevn strøm med 

henvendelser til klubben og det svares så fort vi klarer. Klubben har som hovedregel å holde seg unna personkonflikter og 

anbefaler disse løst i andre forum. Men vi er takknemlig for alles engasjement. Sunnhetsutvalget fungerer svært godt og så 

mellom avdelingene. Det er gjort store fremskritt ovenfor NKK og registrering av testing skal fra 1.7.2017 registreres der 

for å være godkjent. Vi ønsker å takke kontaktpersoner for jobben dere gjør rundt om i landet 

 

Avdeling Fransk 
Antall kontaktpersoner fra sør til nord har vært stabilt på 10 i 2016. Vi har fortsatt ledig plass for en kontaktperson på 

Sørlandet.  

 

Vi har oppdatert og fått på plass nye "retningslinjer" for våre kontaktpersoner slik at alle er trygge på sin rolle som 

kontaktperson på vegne av NBK.  

 

Vi sender ut "nyhetsbrev" til våre kontaktpersoner fra tid til annen med tema relatert til generelle forespørsler som 

kommer inn til styret ifm valpekjøp, formidling, helse, info fra NKK, Mattilsynet osv..  

 

Det har totalt kommet inn følgende henvendelser til avd Fransk:  

- Kjøp av valp: 64 

- Helserealterte spørsmål: 23  

- Kontaktperson: 45  

- Utstilling: 18  

- Diverse spørsmål: 72 (parring, registrering av hund kjøpt i utlandet, rabiesvaksiner, mulig kjøp av 

smuglerhund osv): 

 

Vi har vært til stede på flere utsillinger (uten å stille selv) for å representere NBK og for å svare på spørsmål, bistå nye og 

uerfarne handlere med gode og trygge svar, hyggelig medlemskontakt osv.  

 

Vi har og god dialog med bla Mattilsynet om alt fra smuglervalper til salgs på finn.no og få fjernet disse - samt godt 

samarbeid med flere gode hjelpere på FB som sørger for å koordinere / svare på alle de spørsmål om rasen vår som 

kommer inn på diverse "fransk bulldog" sider på FB.   

 



Om det er nye medlemmer som leser dette - vi i NBK styret er valgt inn av dere medlemmer på årsmøtet og jobber der 

frivillig og ulønnet.  

 

De aller fleste av oss har en vanlig jobb på dagtid - vi prøver etter beste evne å svare dere alle når dere ringer oss på 

dagtid. Men om vi ber om å få ringe opp igjen etter arbeidstid eller i en helg for vi er på jobb - så er det ikke for å være 

vanskelige.  

 

Ønsker alle et godt årsmøte! 

Frank-Arild Normanseth 

Leder avd. Fransk 

Norsk Kennel Klub: 
Samarbeidet med moderorganisasjonen har fungert greit, spesielt mot helseavdelingen i NKK. På NKK’s 

Representantskaps møte i november 2016 var klubben i år ikke representert.  

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

Bulletinen 

Bulletinen utkom med 4 nummer i 2016 som bestemt. Noen nyheter med navn på bilder er innført med gode 

tilbakemeldinger. Det er ved et par anledninger blitt glemt innlegg noe vi beklager veldig. Men det fortsatt rom for mer 

engasjement og mye større mengder innsendt materiale.  
 

Websiden 

Den nye malen og overgangen til leverandørens system har ikke gått problemfritt og de har hatt utfordringer som har 

påvirket oss. Men webansvarlig har stort potensiale for forbedring da det kommer til oppdatering. Det vi ser er at 

facebooksiden nåe utrolig mange flere brukere på en brøkdel av tiden og det bør kanskje vurderes om den skal brukes 

enda mer aktivt 

 

Regionale kontaktpersoner har vært 

Fransk Bulldog: 

Troms/Finnmark : Britt Hilde Arild 

Finnmark  : Ludmilla Gjetmundsen (gikk bort i januar 2017) 

Trøndelag  : Torild Reiten Larsen 

   : Aina M. Lyngstad  

Oslo   : Øydis K Gullikstad 

Østfold   : Grethe K Aasgaard 

: Frode Løken 

Rogaland  : Wenche Vaaga 

   : Aud Elise Gudmestad 

Hordaland  : Nina Holtar 

Møre og Romsdal  : Bente Sørlie  

Engelsk Bulldog: 

Rogaland  : Asgeir Ree 

Vestfold og Buskerud : Kai Henriksen 

Oslo    : Øydis Gullikstad 

Østfold   : Sandra Lenander Kristoffersen 

Sørlandet  : Ragnhild Hansen 

 



Utstillinger 
Vår årlige Bulldog Spesial gikk av stabelen lørdag 21. Mai på Bø Camping. Årets dommere var for engelsk bulldog 

Denise Lees, mens Nicola Imbimbo dømte de franske valper og hannhunder og Fernando Clemente dømte de fransk 

tispene. Årets Bulldog Spesial hadde totalt 165 katalognummer, som fordelte seg med 116 franske og 49 engelske. 

Resultater Fransk Bulldog 

BIR:   Zecudas X´press Yourself 

BIM:   Norheimtunets I Am The Iceman 

BIR Junior: Excuse My French Bring It On  

BIM Junior: Zecudas Yes Man 

BIR Veteran: Bäring Nords Grimhild 

BIM Veteran Hercules De Noire Beatitude 

BIR valp: Babybull's Hannah  

BIM valp:  Aroyal's Kazzanova 

Resultater Engelsk Bulldog 

BIR:   Del Papiol My Girl Lollipop 

BIM:   U Turn Number Fifteen 

BIR Junior: Valby Bulldogs Henry Hill The Kid 

BIM Junior: Jackerhys Special Addition 

BIR Veteran: Mad House Isabella 

BIM Veteran - 

BIR valp: Schønemann King Arthur 

BIM valp:  Hallingdalens Miss Dorris Q 

Også i år arrangerte vi klubbutstilling dagen etter. Dommere på denne utstillingen var Kelly Wells for engelsk mens 

Fernando Clemente dømte de franske valper og hannhunder og Nicola Imbimbo dømte de fransk tispene. Antall katalog 

nummer var her 154, som fordelte seg med 109 franske og 45 engelske. 

Resultater Fransk Bulldog 

BIR:   Zecudas X´press Yourself 

BIM:   Babybull’s Franklin 

BIR Junior: Zecudas Yes Man  

BIM Junior: Excuse My French Bring It On 

BIR Veteran: Babette F Goodshape's 

BIM Veteran Hercules De Noire Beatitude  

BIR valp: Joy Of Victory 

BIM valp:  Joy Of Victor 

Resultater Engelsk Bulldog 

BIR:   Del Papiol My Girl Lollipop 

BIM:   U-Turns U R Number Fifteen 

BIR Junior: Valby Bulldogs Henry Hill The Kid 

BIM Junior: Hallingdalens Lilje 

BIR Veteran: Mad House Isabella 

BIM Veteran - 

BIR valp:  Pradera's Raspberry Ella 

BIM valp:  Schønemann King Arthur 

 

Det ble også arrangerte klubbutstilling for Fransk Bulldog på Nærbø i forbindelse med NKK’s utstillingen på Orre i 

september. Dommer var Lucy Bonsall. Antall katalog nummer var her 74. 

Resultater 

BIR:   Babybulls Fabri Forever 

BIM:   Norheimtunets I Am The Iceman 

BIR Veteran: - 

BIM Veteran - 

BIR Junior: Joy Of Victory 

BIM Junior: A’Vigdors Nilo 

BIR valp: Babybull’s Irma 

BIM valp:  Lovelifes Disney 



Mestvinnende konkurranser 

Årets mestvinnende Franske Bulldog og mestvinnende tispe: 

Babybull’s Fabri Forever 

Eier/Oppdretter: Kari Bjørnsen 

Årets mestvinnende Fransk Bulldog hannhund: 

Babybull’s Franklin 

Eier: Elise Aklestad, Oppdretter: Kari Bjørnsen 

Årets veteran Fransk Bulldog: 

Mixed Color’s Gomer 

Eier: Torild E Reiten Larsen, Oppdretter: Eva Vestermark  

Årets oppdretter Fransk Bulldog:  

Kennel Norheimtunet v/Wenche Vaage og Jan Arve Kvåle 

Årets mestvinnende Engelske Bulldog og mestvinnende hannhund: 

Ckbulldogs You R Calvin 

Eier/Oppdretter: Cecilie og Kai Lunde Henriksen 

Årets mestvinnende Engelske Bulldog tispe: 

Jofro-Bulls Mylady 

Eier/Oppdretter: Jorun Rosander 

Årets mestvinnende Engelske Bulldog veteran: 

Jofro-Bulls Mylady 

Eier/Oppdretter: Jorun Rosander 

Årets oppdretter Engelsk Bulldog:  

Kennel Jofro-Bull v/ Jorun Rosander og Frode Hermansen  

 

Norske Utstillings Champions - 2016 

Engelsk Bulldog 
U-Turns U R Number Fifteen 

Sealaville Jayzee Man  

Del Papiol My Girl Lollipop  

Jofro-Bulls Akkurat Exactly  

Bernweiler's Poco Loca 

Bernweiler's Bolle Frua 

Kanikula's Frøydis Country Quality 

Optimi Amici Magic Touch 

Jofro-Bulls Bravo Miss Brilliant 

Exmi's Lovely Empress 

Hallingdalens Iverine 

Frida 

My Star Secret For Arctibull 

Eier: Tollefsen, Camilla  

Eier: Henriksen, Kai Lunde og Cecilie 

Eier: Gareid, Line 

Eier: Rosander, Jorunn og Hermansen, Frode 

Eier: Haugland, Lena Notstad 

Eier: Johansen, May Rita 

Eier: Ree, Asgeir 

Eier: Wangen Anita 

Eier: Rosander, Jorunn og Tolleshaug, Kari 

Eier: Steinar Eriksen 

Eier: Olsen, Liss Bodil og Tollefsen, Camilla 

Eier: Rosander, Jorunn 

Eier: Løkken, Ole-Kristian 

 

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

 

Fransk Bulldog 
Store Linde's Willm Crément Alsace 

Dauløkké Femme Fatale 

Norheimtunets Hector 

Tessmira's Avant Garde 

Tessmira's Annabelle 

Norheimtunets I Am The Iceman 

Chien Royal Candle In The Wind 

White Diamond Dream Boy Of T-Viking 

Eier: Stensund, Kirsten 

Eier: Rasmussen, Tove 

Eier: Aase, Kjellaug 

Eier: Stensund, Kirsten 

Eier: Zettergren, Mikael og Anne 

Eier: Eriksen, Steinar 

Eier: Reiten Larsen, Torild E  

Eier: Johannessen, Karina Just og Haanstad, Pål Henning 



All Inclucive Ulrik Av Shabianca 

Zebrasomas Ylva 

Norheimtunets Eminem 

Labrell's Envy-Babybull  

Eier: Vaaga, Wenche og Tengesdal, Elise 

Eier: Nyheim, Bjarte og Kate Helen Lesja 

Eier: Vaaga, Wenche og Kvåle, Jan Arve 

Eier: Bjørnsen, Kari 

 

I tillegg er det 13 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem.  

  

Inventarliste/eiendeler: 
1 utstillings monter/stand 

1 stiftelsesprotokoll 

1 MAC Laptop 

2 nye utstillings telt / 2 store 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     Cecilie Henriksen     Arne Øygarden      Jan Arve Kvåle Ole Kristian Løkken 

         (sign)   (sign)   (sign)  (sign)                (sign) 

 

 

 



4 Regnskap 

 



5 Budsjett 2017 
 

Inntekter
Kontingent 145000

Utloddning 15000

Påmeldingsavgift Utstilling 120000

Inntekter utstilling 4000

284000

Utgifter
Møte/Kurs utgifter 20000

Utgifter utstilling 150000

Avgifter NKK 22000

Kontor/Rekvisita 6000

Revisjon Regnskap 0

Trykking/Porto Bulletinen 65000

Porto 1500

Gebyrer 1500

Websiden 1000

Diverse utgifter (rygg prosjekt FB) 28500

Diverse utgifter (fødselsprosjektet) 75000

Diverse utgifter (pulsbelte/sensor) 17000

Overskudd/underskudd -103500

284000  
 

Styret foreslår ingen økning av kontingent for 2018 

 

6 Innkomne saker 
 

1    Forslag fra Styret om oppdatering av klubbens lover 
 
Klubbens midlertidig opprettede lovutvalget la i fjor fram forslag på Årsmøtet til oppdaterte lover som var samkjørt med 

NKK.  

Da styret i ettertid sendte NKK lovene for den formelle godkjennelse, fikk vi tilbakemelding om at på ett punkt var den 

vedtatte loven ikke akseptabel noe styret herved legger fram for Årsmøtet slik at alt skal være formelt i orden. Følgende 

ble vedtatt i §3-2 Møte og stemmerett: 

 

For å ha stemmerett for det år årsmøtet avholdes må nye medlemmer ha meldt seg inn senest 1.mars 

 

Krav fra NKK er som følger: 

 

For at nyinnmeldte medlemmer skal ha stemmerett på årsmøtet kreves et medlemskap eldre enn tre (3) 

måneder 
 

 

2     Forslag fra Sunnhetsutvalgene om nytt punkt i våre etiske grunnregler 

Alle oppdrettere og hannhundeiere bør for sine avlsdyr gjennomføre belastningstesten som klubben har jobbet fram. 

Hunder som trenger en restitueringsfase lenger enn 12 minutter (engelsk bulldog) og lenger enn 8 minutter (fransk 

bulldog) bør ikke brukes i avl. Dette foreslås være gjeldene fra 1/1-2018. En hund som ikke klarer kravet har rett til å 

prøve på nytt to ganger (maksimalt totalt 3 ganger). 

Detaljer om testen: 

Testen går utpå at hunden blir iført et pulsbelte slik at pulsen kan følges gjennom hele testen.  



Etter at hunden har blitt påført beltet skal den først få roe seg sammen med sin eier/handler slik at en «start puls» kan 

noteres. 

Deretter skal hunden sammen med eier eller handler gå en distanse på 1000 meter på maksimalt 12 minutter. Ca. halvveis 

noteres så belastningspulsen. 

Etter at distansen er tilbakelagt skal hunden igjen få roe seg ned og pulsen skal noteres etter henholdsvis 

1 minutt, 3 minutter, 5 minutter, 7 minutter osv inntil pulsen er tilbake til start pulsen.  

Ved gjennomføring av fremtidige tester vil det tilstrebes at testene gjennomføres på et så flatt som mulig underlag. Tester 

utføres ikke ved temperatur over 23 grader C (i skyggen). 

 

Resultater fra tester gjennomført så langt: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3     Forslag fra Sunnhetsutvalg avd Engelsk om innføring av belønningssystem 
 

Sunnhetsutvalget fremmer forslag om innføring av belønningssystem for engelsk bulldog. Eier kan ved søknad få utsted et 

elektronisk diplom for det oppnådde nivå for enkelt hunder. Dette vil være gjeldende fram til neste årlige sjekk av 

hjertestatus hvorpå det ved innsendelse av ny hjerteattest kan søkes om forlengelse av oppnådde nivå i ytterligere et år. 

Forslaget skal være gjeldene fra 1/1-2018. 

  

Bronse nivå:  

Kjent HUU status 

Kjent Patella status (gr 0 eller gr1) 

Kjent Hjerte status (gr 0, 1 eller 2) 

Minimum EXCELLENT fra utstilling 

 

Sølv nivå 

Kjent HUU status (Fri eller Bærer) 

Kjent Patella status (gr 0) 

Kjent Hjerte status (gr 0 eller 1) 

Minimum CK fra utstilling 

Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 12 minutter 

 

Gull nivå 

Kjent HUU status (Fri ) 

Kjent Patella status (gr 0) 

Kjent Hjerte status (gr 0) 

Minimum to ganger CK fra utstilling for to forskjellige dommere 

Veterinærkontroll av øyne u.a (Gjelder entropion, ektropion og feilstilte øyehår) 

Gjennomført belastningstest med restitusjonstid på maksimum 10 minutter 

 

Bakgrunn for forslaget: 

Sunnhetsutvalget ønsker å belønne bulldogeiere som er aktive innen helsetesting og går foran som gode eksempler til 

etterfølgelse for andre. Belønnings-systemet foreslås innført og kan brukes som et ekstra kvalitetsstempel i forhold til at 

helsetesting prioriteres høyt hos den enkelte hunde-eier. Dette er ment å være en helt frivillig ordning som motiverer til 

økt fokus på helse. Innhold i de enkelte nivåer og eksempelvis utvidelse av disse kan være diskusjon for jevnlige 

oppgraderinger. 

 

 

4     Forslag fra Karina Just Johannessen 

Nytt punkt i vårer Etiske retningslinjer 

- Valgt medlemmer i NBK skal på Sosiale Medier bidra til å fremme NBK, Rasene og bidra til positiv adferd som er 

samlende for klubben.  De skal ikke ta part i saker eller delta offentlig i diskusjoner. 

 

Dette Begrunnes i at kommunikasjonene i dag på nett kan til tider være krenkende og lite samlende. Er men valgt medlem 

i NBK blir man oppfattet deretter og av den grunn bør opptre samlede og vise diskresjon. Konsekvensen av at man som 

valgt medlem i NBK velger av en eller annen grunn å blokkere medlemmer – vil dette medlemmer ikke få anledning til å 

få tilgang til denne informasjonene som legges ut på vegne av klubben på sosiale medier noe som kan være nyttig, 

informativ og samlende. 

 

Kommentar fra styret: 

Styret mener at dette forslaget ikke bør vedtas slik det her foreligger, fordi: 

- ‘’ ikke ta part i saker eller delta offentlig i diskusjoner’’ er en noe unøyaktig beskrivelse. Skal det feks ikke være 

lov å kommentere et bilde av en hund med "søt hund" selv det krangles så "busta fyker" om at hunden er lite rase 



typisk eller for lang nese osv. Hva om krangelen starter etter en kommentar er gitt? På Facebook finnes blant annet en 

gruppe som heter ‘’ Avl og Oppdrett’’. Her legges det ofte ut spørsmål som avstedkommer en masse argumenter 

(100+) både den ene og andre vegen. Skal det være ulovlig å delta, da dette vel må anses være en offentlig diskusjon? 

Et annet ‘’ populært’’ tema som synes dukke opp på facebook minst engang i måneden er diskusjon om bulldoger med 

eller uten stamtavle, hva her? Skal det ikke være lov å ta part selv om skittkasting foregår i tråden? 

- hvem skal eventuelt være "politi" og hva skal eventuelt straffen være ved overtredelse? 

- hvis noe slikt skal innføres bør det også inkludere at vanlig medlemmer også skal avstå og ikke bare valgte 

representanter i styret. 

- dagens styre har alle fb profiler, men disse er helt private og har ingen referanse til NBK. Disse mener vi at bør også 

forbli private, dvs det er opp til den enkelt å velge sine venner. Klubben har egen webside, fb side samt Bulletinen hvor 

all informasjon formidles. 

- klubben har ingen etiske retningslinjer. Det vi har er Etiske Grunnregler for Hundehold, Avl og Oppdrett av 

Engelsk og Fransk Bulldog og et eventuelt slik punkt passer vel ikke akkurat inn her? 

- styret har de siste årene alltid tatt opp dette temaet på første styremøte etter avholdt Årsmøte og mener at det er 

tilstrekkelig,  

f.eks. sak 2016-5-2: Man må være litt tilbakeholden med å delta i for mye i diskusjoner på sosiale medier. Siden 

vi er med i styre vil ofte våre meninger bli å betraktet som styrets mening. Referer gjerne til klubbens 

oppdretterliste og at valpekull fra tid til annen annonseres på websiden. Det bør i så fall også presiseres at selv 

om alle klubbens Etiske Grunnregler er overholdt kan man ikke garantere en 100% frisk valp/hund. 
 

 

 

5     Forslag fra Lena N. Haugland 
Forslag til endring av de etiske regler i NBK 

Jeg foreslår at man endrer praksis vedr. dokumentasjon på helseattester fra nåværende frist på 10 uker etter valper er født 

til at dokumentasjon på helseattester skal være klubben i hende senest før fødsel.  

Da vil man kunne opprette informasjonssider som «Valper ventes», og dokumenterer man i god tid før paring, kan man 

også opprette informasjonsside på «Planlagt paring». 

 

Kommentar fra styret: 

Spørsmålet vedrørende frist for innsendelse av attester/valpeskjema har vært disukert flere ganger på Årsmøtene de siste 

årene og diskusjonene har endt opp med en felles frist for alt, nemlig 10 uker etter at valpene er født. Det er et unntak og 

det er hvis oppdretter ønsker at kullet skal annonseres på websiden. Da er kravet at alle attester skal være klubben i hende 

før kullet legges ut. 

Styret mener at dagens ordning med 10 uker frist fungerer og bør beholdes. 

Vedrørende annonsering av "valper ventes" og "planlagte kull", så er dette noe som pr idag ikke er mulig. Om Årsmøtet 

ønsker at det skal gis mulighet for slik annonsering, ja så da mener styret at det på samme måte som ved annonsering av 

valpekull, så må alle attester være klubben i hende før dette legges ut på websiden. Unntaket her vil måtte være 

valpeskjemaet som selvsagt ikke sendes inn før valpene er født, men bør sendes kort tid etter at kullet er født. Hvor lenge 

etterpå bør fremgå om vedtaket vedtas. 

 

6     Forslag fra Lena N. Haugland 
Forslag til endring av de etiske regler i NBK 

Foreslår at man ved en evt. forsinkelse av test\helsesjekk får en advarsel og mister rettighet til valpeformidling av 

gjeldende kull.  

Ved gjentagende mislighold av frister gjelder dagens regler om brudd på de etiske regler for avl.  

Grunnen til at jeg mener det bør endres til før fødsel, er at jeg synes 19 uker er alt for lang frist til å dokumentere at 

helsesjekker er utført.  

Klubben krever i dag at disse helsesjekker skal være utført før paring finner sted, så hvorfor vente til valpene er 10 uker 

med å sende inn dokumentasjon?  

Patella og hjerte får man svar på med en gang, HUU foreligger som oftest ila 14 dager.  

Grunnen til at jeg foreslår å legge inn advarsel, er fordi jeg vet at løpetider kan komme tidligere enn ventet, man kan 

misforstå noe, eller som i mitt tilfelle; hjerteattesten var eldre enn 12 mnd.  

Det er menneskelig å feile og det bør det være rom for.  

Man lærer som regel av en feil. Om man da ikke følger bedre med får en skylde seg selv. Driver man med spekulasjoner 

el.l. så vil dette skinne igjennom. 



 

Kommentar fra styret: 

Styret mener at forslaget med innføring av advarsel ved første gangs overtredelse vil gi et "bokholderi" problem, dvs hvem 

som til enhver tid har fått en advarsel og hvem som ikke har. Styret anbefaler derfor ikke at et slik forslag blir vedtatt da å 

overholde reglene må være oppdretters eget ansvar. Styret ser også at et slik forslag vil nok medføre at styret igjen vil 

måtte starte brevskriving med å informere oppdrettere når de blir ilagt en advarsel. Hvis ikke, hvordan skal oppdrettere 

ellers vite når de får en advarsel? Og hvor lenge skal i såfall en advarsel stå ved lag? Et eksempel kan være at en 

oppdretter har et kull hvor foreldredyrene har sine helse attester i orden, men hvor oppdretter glemmer å sende inn 

valpeskjema etter 10 uker. Det betyr en advarsel slik vi forstår forslaget. Hva om valpe skjemaet kommer etter 12 uker? 

Skal da advarselen fjernes? 

 

 

 

7     Forslag fra Jubileumsutvalget for 100års jubileet  
 

Komiteen som har fått i oppdrag å komme med forslag til sted å arrangere 100 års jubileet, vil legge dette fram på GF. 

 

Mvh 

Øydis K. Gullikstad 

Grethe Aasgaard 

Arne Øygarden 

Aud Elise Gudmestad 

 

7. Valg  
 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2017 

Leder:      Steinar Eriksen  2 år 

Leder avd. Engelsk:    Arne Øygarden  1 år 

Nestleder:     Asgeir Ree          2 år 

Styremedlem    Jan Arve Kvåle  2 år 

Styremedlem    Elise Stokseth Berge 2 år 

Varamedlem    Cecilie Henriksen 1 år 

Varamedlem    Michael Zettergren        1 år 

Valgkomite leder   Øydis K. Gullikstad       2 år 

Valgkomitemedlem   Bente Sørlie             2 år 

Valgkomitemedlem   Bitten Oldereide      2 år 

Valgkomitemedlem   Camilla Tollefsen         2 år 

Varamedlem i valgkomiteen  Tone Nicolaysen 2 år 

Revisor:     Geir Østli  2 år 

Vararevisor:     Geir Martin Ramselien 2 år 

 

Oslo,  

Valgkomiteen har bestått av:     

Leder: Øydis K. Gullikstad  

……………sign…………. 

Bente Sørlie  Thomas Feldt Eie  Bitten Oldereide 

…sign…….  ……..sign………  …….sign……… 

 

Innkomne forslag fra medlemmer: 

Liv Wadkin er foreslått av Håkon Larsen til Leder avd. Engelsk  

Gunn Mari Høyem er foreslått av Dag Inge Trondsen som styremedlem  



 

PRESENTASJONER AV KANDIDATER TIL VERV 

Steinar Eriksen (foreslått av valgkomiteen som leder av klubben)  

 

Hei. Jeg er en 56 modell som bor i Hokksund med kone, en datter på snart 6.5 år og to bonusbarn. Fra tidligere har jeg to 

nå godt voksne gutter. Er bestefar til en gutt på tre ☺ og nytt barnebarn ventes nå i mai ☺. Jeg ble samboer med vår første 

fransk bulldog (Olivia) i 1999 etter først å ha hatt en boxer og en bearded collie i huset noen år. Er innehaver av 

kennelnavnet Olibilu, men noen kull har det ikke blitt siden 2005. Så det blir vel litt feil lenger å kalle meg oppdretter. Jeg 

ble valgt inn i styret i Norsk Bulldog Klubb i 2000 og satt som kasserer fram til 2005 da jeg ble valgt til formann, en 

posisjon jeg for øvrig har hatt fram til den dag i dag. I mitt "tidligere" liv, dvs før det kom hund i huset var jeg i en periode 

aktiv i styresammenheng for en lokal idrettsforening, hvor jeg innen fotballgruppa hadde verv som både formann og 

kasserer.  

Jeg er fortsatt glødene interessert i rasene våre, spesielt innenfor det å forsøke å forbedre rasenes helse. Jeg har for tiden 

både fransk og engelsk bulldog som jeg liker å reise rundt på utstillinger med.  

 

 

Asgeir Ree: (Foreslått av Valgkomiteen til Nestleder i klubben) 

 

Asgeir Ree heter jeg og driver et lite oppdrett; Reestyle bulldogs på Bryne. Her bor jeg, 3 døtre og 4 bulldoger. Jeg er 

kontaktperson for NBK i Rogaland og har gruppen Bulletreff i Rogaland på FB. Jeg har alltid holdt på med dyr, alt fra 

hest, kaniner, høns og sau. Men fra jeg var liten gutt var drømmen en egen bulldog og for 5 år siden ble drømmen en 

realitet. 

Jeg hadde ikke noen store planer om eget oppdrett men etter at vi prøvde oss litt på utstilling ble vi helt bitt av basillen. Da 

var det gjort og vi begynte å reise rundt i hele landet og ble kjent med mange kjekke bulle-folk. Jeg er en energisk person 

og liker nye utfordringer og liker å være nøye på ting jeg gjør.  Har blitt spurt om å stille som nestleder av valgkomiteen 

og takker ja til det.  

 

Jan Arve Kvåle (Foreslått av Valgkomiteen til styremedlem) 

 

Hei alle sammen! 

Jeg, Jan Arve har blitt spurt om å stille til valg som styremedlem i NBK 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 hundene koser seg sammen med både sauer og 

geiter. Fra 2014 har jeg hatt æren av å være medlem av Sunnhetsutvalget avd. Fransk i Norsk Bulldog klubb. Og har nå 

vært styremedlem i 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  

 

 

Arne Øygarden (Foreslått av valgkomiteen som Leder avd. Engelsk) 

 

Jeg har hatt hund så å si hele livet. For 8 år siden kom bulldogen inn i livet mitt. Har hatt en  hannhund og har nå to tisper. 

Den ene på 6 år har nylig kommet til meg. Hun har blitt min nye samboer etter at min Mayhem-bulle sovnet inn i fjor høst. 

Er opptatt av dyrevelferd, helse og private sine rettigheter og plikter i et hundehold. Jeg har nå sittet i styret i NBK som 

nestleder i 2 år. Jeg er opptatt av at vi skal ha kontinuitet i Sunnhetsutvalget og at de skal få fortsette det fantastiske gode 

arbeidet de har gjort. Styret skal gjøre det Generalforsamlingen har bestemt og drive klubben ut fra det på best mulig måte. 

Derfor har jeg sagt ja til å gå inn som Leder for avd. Engelsk bulldog i ett år. Jeg er en praktiker og får ting gjort.  Har vært 

med på å arrangere Spesialen med sponsing, transport og div. utstyr. 

Jeg bor i Sandnes men har også hus i Brevik.  Er 1966 modell, har vært selvstendig næringsdrivende innen kjøp og salg. 

Personal og logistikk erfaring, samt daglig leder og nå salgssjef innen bilbransjen.  

Godt Valg! 

 

 

 

 



Liv Wadkin (foreslått av Håkon Larsen som kandidat til Leder avd. Engelsk) 

 

Jeg heter Liv Wadkin og bor i Kristiansand 

Etter flere henvendelser stiller jeg med dette som kandidat til «leder engelsk», 

i NBK . Tidligere verv i NBK har gitt meg erfaring i styrearbeid, og jeg har alltid satt tillit og respekt høyt ved utførelse av 

disse arbeidsoppgavene. God dialog i alle lag er viktig for medlemmene og styret. 

Engelsk bulldog er min hovedinteresse og har lang erfaring med rasen. Jeg har drevet et lite oppdrett i hjemmemiljø. 

Helse, pust, gemytt og rasestandard har vært de viktigste kriteriene for avl. 

Disse prioriteringene bekreftes gjennom tilbakemeldinger fra valpekjøpere, noe jeg synes er fantastisk. En gang bulldog 

alltid bulldog 

De siste årene har klubben gjort et godt stykke arbeid for rasen, med helse i fokus. 

Jeg ønsker å være med på videreføringen av dette arbeidet, og anser mine erfaringer som viktige bidrag i så henseende. 

Vi har en rasestandard å ta vare på, og oppdrettere har en viktig jobb å gjøre, i forhold til sitt avlsprogram. 

Jeg har en engelsk bulldog tispe Sandy på 5 år, frisk og sprek og med et genuint godt gemytt. 

Fritid fylles med skogsturer sammen med henne og masse kos. 

Driver også med litt frivillighetsarbeid og finner dette givende.  

Hilsen Liv T. Wadkin 
 

 

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 Sør-Trøndelag 

og har bodd her siden. 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 3 franske bulldoger, i 2016 registrerte jeg kennelnavnet Duvera og har hatt ett kull hittil.  

Etter flere runder kreft og behandling samt en epilepsidiagnose, har ettervirkningene ført til at jeg nå avklares mot en 

uføregrad. Det positive med dette er at jeg har mye tid til overs som jeg ønsker å bruke på noe jeg brenner for, og her 

kommer selvfølgelig bulldogen og raseklubben som min første tanke og motivasjon. Som jeg nevnte innledningsvis er jeg 

utdannet innen reklame og merkekommunikasjon. Da jeg ikke har anledning til å bruke denne utdanningen i arbeidslivet 

fremover, går nå noe av fritiden med på å lage annonser, hjemmesider og profiler. Dette har gitt meg mye mestringsfølelse 

og glede, og er noe jeg ønsker å fortsette med. Tidligere har jeg sittet 8 år i styret som leder og varaleder i Herøy 4H, en 

morsom erfaring jeg tar med meg videre. Jeg gleder meg til et eventuelt samarbeid med klubben, og å fremstille de 

verdiene som har blitt opparbeidet gjennom årene.   
 

Gunn Mari Høyem (foreslått av Dag Inge Trondsen til styremedlem) 

 

Jeg og min kjøpte vår første Bulldog i 2011 og har siden det blitt meget betatt og lidenskapelig opptatt av rasen, og dens 

vel.  

I 2015 fikk vi vårt Kennelnavn «Coastbull» godkjent. Vi har hatt 2 kull selv, det siste et kull på 8 selvfødene valper. Det 

var en flott opplevelse. Har også vært så heldig å få fostre opp et kull for en annen oppdretter, og fått vært med på ta imot 

og stelle flere kull. 

Pr i dag har vi 2 Engelske Bulldog tisper boene g vi har 1 tispe ute på for. Vi har god kontakt med forvert, så vi vet våre 

hunder har det bra. 

Jeg ønsker å være med på å gjøre rasen enda friskere. Jeg føler meg ofte som en rasebeskytter når jeg er på tur med 

hundene. Det er mange myter og misoppfattelser ute og går. For meg er det en selvfølge at Bullen kan gå turer hvor som 

helst. Vi har vært veldig skånet mot sykdom på egne, men ser absolutt utfordringer som må taes tak i og jobbes med. Har 

troen på at en samlet klubb, med en aktiv medlemsmasse, for å få dette til. Jeg har hatt verv i flere typer lag og 

organisasjoner tidligere, så er godt kjent med styrearbeid. Jeg er klar i min tale og ikke redd for å kjempe for noe jeg tror 

på. Jeg lytter til andre, og synes erfaringsutveksling er en god måte å lære på. Jeg er nysgjerrig og lærevillig, spør om det 

er noe jeg lurer på ,og har alltid åpen dør for de som ønsker å stikke innom. 

Mitt motto er; «Sammen er vi sterke!» 
 

 

Cecilie Henriksen (valgkomiteens forslag til vara medlem i styret) 

  

Jeg heter Cecilie Henriksen, er 35 år og bor i byen Horten som ligger i Vestfold. Jobber til daglig som Helsefagarbeider i 

en bolig for psykisk utviklingshemmede. 



Jeg driver kennelen CKbulldogs sammen med min mann Kai. Jeg sitter i sunnhetsutvalget avd. Engelsk, noe jeg finner 

utrolig givende og spennende. Kommunikasjon og samarbeid direkte med NKK ifht registrering av helsetester og 

utvikling av belastningstesten har tatt mye av tiden det siste året på den fronten. 

Jeg ble valgt inn som vara i styret i fjor, det har gitt meg et innblikk i hvordan klubben fungerer og det har vært utrolig 

lærerikt. Siste  

1 ½ måneden har jeg også fungert som Leder avd Engelsk da Roy valgte å trekke seg fra sine verv. 

Derfor takket jeg ja da jeg ble spurt av valgkomiteen om å stille som kandidat til varavervet ett år til. 

 

 

Mikael Zettergren (valgkomiteens forslag til varamedlem i styret) 

 

Hej! Jag hetar Mikael Zettergren, är 44 år och från Stockholm. Flyttade til Oslo för 10 år sedan,  

Lever med min fru Anne, och våre 2 franska bulldog; Amber på 12 år och Bella på 3 år. 

Jag har “alltid”haft hund, och hadde en liten uppfødning av Flatcoated Retriever i Sverige. Har ingen uppfödning nu, men 

Bulldogen ligger i mitt hjärta, och jag är upptagen av att dom skal ha bra hälsa och gemytt. 

 

 

Øydis Gullikstad (Valgkomiteens forslag til leder av valgkomiteen) 

 

Jeg kom inn i bulldogklubben i år 2000. Da fikk vi vår første EB, en hannhund fra kennel Fatbull (Streetwalker linjer og 

Ekstrem’s). Vi bor trivelig til på Kampen i Oslo, og ville velge en rase som kunne passe vårt aktivitetsnivå. Er vokst opp 

med svart/tan Dachs hund, for det meste tisper, så dette ble en ny rase og i tillegg en hannhund. Det ble også utstilling, 

etter anmodning fra oppdretter. Dette ble en ny hundeverden, og vi har truffet mange hyggelige folk både i Sverige, 

Danmark og selvfølgelig her hjemme. Satt i styret i en periode, var med på å få i stand tradisjonen med treff på Ekeberg 

om søndager sammen med Bjørg Rogne og Kari Billing med Fransk bulldog, kontaktperson for Oslo og deler av østlandet, 

deltatt litt som “poteten” på Bulldogspesialen og sittet i valgkomiteen siste 4 år. Vår bulldog ble ni år. Det sitter litt i og 

det fine med at vi er sammen i en klubb, er at vi blir kjent med de franske også. Kanskje det blir en Fralle neste gang?  

Jeg er 1963 modell, ingen barn men min mann har voksne barn og tre barnebarn. Har jobbet som  sekretær i rettssystemet,  

tok etterutdanning innen helse og velvære som jeg har jobbet selvstendig med i en del år. Min bulle var med meg på jobb 

og stort sett over alt. Er opptatt av bulldogens trivsel, helse og avl. At vi skal ha en klubb som jobber aktivt for dette. Samt 

at medlemmene skal ha en velfungerende klubb og et bra bulldog miljø.  

 

 

Bente Sørlie (Valgkomiteens forslag til valgkomite medlem) 

 

Mitt navn er Bente Sørlie, jeg er 42 år og bor på Frei i Kristiansund kommune. Til daglig jobber jeg i Statens vegvesen i 

Møre og Romsdal. Jeg er gift og har to barn/ungdommer på 16 og 13 år. I tillegg bor vi sammen med to franske bulldoger; 

Valter 6 år og Agnes 3 år. Vi har hatt hund i «alle de år». Først bullmastiff, men nå siden 2008 har det vært fransk bulldog 

i hus. Jeg har ikke vært så aktiv på utstillings fronten de siste årene, men likevel er engasjementet for rasen stor.  

Jeg har vært medlem i klubben siden 2008. Jeg mener at Norsk Bulldogklubb er en viktig organisasjon hvor vi alle 

sammen må være med å bidra til det beste for rasene våre. Det er mye arbeid som ligger bak det å drive en organisasjon, 

og da er det viktig at vi står samlet og kan utvikle oss i samme retning.  

De siste årene har jeg vært medlem av valgkomiteen og i fjor var jeg med i komiteen som jobbet med lovene til NBK. Jeg 

har vært referent på generalforsamlingen de to foregående år. I år har jeg dessverre ikke mulighet til å reise til 

generalforsamlingen og Spesialen i Bø, men ønsker likevel å fremdeles bidra i klubben som medlem av valgkomiteen. 

Godt valg! 

 

 

Tone Nicolaisen (foreslått av valgkomiteen som vara i valgkomiteen). 

 

Jeg er 29 år og bor på Stange i Hedmark sammen med min samboer og datter. Vi har drevet med både fransk og engelsk 

bulldog siden 2009 men har gått helt over til engelsk nå de siste årene. Men hund har jeg hatt helt siden jeg var liten. Har 

drevet mye med hund sammen med mine to eldre søstre som også drev/driver hver sin kennel og med utstillinger.  

Vi har pr i dag 5 engelske bulldoger. Vi driver med både utstilling og oppdrett. (Bekkegården kennel) 

 



Informasjon angående forhåndsvalg. 

Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemming. Forhåndsstemmer skal være valgkomiteen i hende 

senest 1 uke før Årsmøtet (dvs 12 Mai 2017).  

Prosedyre i forbindelse med forhåndsstemming:  

Stemmeseddelen må påføres det oppgitte antall kryss ved hvert verv. Feil antall kryss, enten for mange eller for få vil 

medføre at hele stemmeseddelen blir forkastet. Stemmeseddel skal legges i en lukket konvolutt hvor det skrives 

stemmeseddel på utsiden. NB! Det skal IKKE skrives noe navn på denne konvolutten.  

Konvolutten med påskrift stemmeseddel skal så legges i en ny konvolutt som sendes til: 

Norsk Bulldog Klubb -  Valgkomiteen 
v/ Øydis Gullikstad 

Skedsmo gt 14b 

0655 Oslo 

Utenpå denne konvolutten skal det påføres NBK Årsmøte 2017 samt ditt navn. Dette kan påføres enten på framsiden 

nederst i venstre eller høyere hjørne, alternativt på baksiden av konvolutten. 

Så vel hovedmedlemmer som familiemedlemmer har stemmerett. Stemmesedlene må imidlertid legges i separate, lukkede 

konvolutter påført stemmeseddel på utsiden. De to lukkede konvoluttene kan imidlertid legges i samme ytterkonvolutt 

som sendes valgkomiteen, men denne må da påføres NBK Årsmøte 2017 og navnene på begge medlemmene. 

Hvis ikke overnevnte prosedyre overholdes, vil stemmeseddelen forkastes. 

 

Ny valgordning som ble innført på EGF 2015 
Hoved forandringer med ny valgordning: 

- INGEN blir valgt uten å ha et antall JA stemmer som tilsvarer minst 50 % av avgitte godkjente stemmer. 

- Medlemmer skal ha mulighet til å krysse NEI eller BLANKT på alle kandidater. 

- BLANKE stemmer teller sammen med NEI stemmer mot antall JA stemmer. 

 

Der hvor det foreligger kun en kandidat til et verv.  

Alle MÅ sette ET kryss (JA, NEI eller BLANK). Vedkomne blir valgt kun hvis antall JA stemmer er høyere enn summen 

av antall NEI og BLANKE stemmer. Alternativt må det bli Ekstraordinært Årsmøte. 

Ved årets Årsmøte gjelder dette valg av leder, nestleder, leder valgkomite, revisor og vararevisor. 

 

Der hvor det foreligger to kandidater til ett verv.  

Alle MÅ også her sette ET kryss. Den kandidaten med JA stemmer tilvarende minst 50 % av stemmene blir valgt. 

Alternativt må det bli Ekstraordinært Årsmøte.  

Ved årets Årsmøte gjelder dette valg av leder avd Engelsk. 

 

Der hvor det foreligger tre kandidater til to verv. 

Alle MÅ her sette TO kryss. 

Her blir det flere mulighete utfall, eks 100 avgitte stemmer gir 200 kryss. 

For å bli valgt må man ha minst 50 JA stemmer. Ved årets Årsmøte gjelder dette valg av styremedlemmer, Mulige utfall: 

 

Alt 1  

Kandidat 1: 100 JA 

Kandidat 2: 50 JA 

Kandidat 3: 50 JA 

Her må det bli ny valgomgang blant de frammøte om hvem av kandidatene 2 og 3 som velges. 

Alt 2 

Kandidat 1: 90 JA 

Kandidat 2: 55 JA 

Kandidat 3: 55 JA 

Her må det bli ny valgomgang blant de frammøte om hvem av kandidatene 2 og 3 som velges. 

 

 



Alt 3 

Kandidat 1: 82 JA 

Kandidat 2: 55 JA 10 NEI 

Kandidat 3: 53 JA  

Kandidat nr 1 og 3 velges  

 

Der hvor det foreligger to kandidater til to verv.  

Alle MÅ også her sette TO kryss. Disse kandidatene blir valgt kun hvis antall JA stemmer er høyere enn summen av 

antall NEI og BLANKE stemmer for begge to. Alternativt må det bli Ekstraordinært Årsmøte. 

Ved årets Årsmøte gjelder dette valg av varamedlemmer. 

 

Der hvor det foreligger tre kandidater til tre verv.  

Alle MÅ også her sette TRE kryss. Disse kandidatene blir valgt kun hvis antall JA stemmer er høyere enn summen av 

antall NEI og BLANKE stemmer for alle tre. Alternativt må det bli Ekstraordinært Årsmøte. 

Ved årets Årsmøte gjelder dette valg av valgkomite. 

 


