
 
 
 

NORSK BULLDOG KLUBB’s GENERALFORSAMLING 2011 
 
Det innkalles herved til Generalforsamling i Norsk Bulldog Klubb 
 
Dato:  Fredag 20. Mai 2011 
Tid:   Klokken 20.00 
Sted:  Sanden Hotell v/Hokksund Båt og Camping 
 
 
AGENDA 
 
1 Valg av ordstyrer, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen, to 

medlemmer til tellekorps 
 
2 Årsberetning 
 
3 Regnskap 
 
4 Budsjett 
 
5 Innkomne forslag 
 
6 Valg 
 
 
Ref NBK’s Lover - § 11 Generalforsamlingen 
 
Møte og stemmerett har: 
 
- Alle medlemmer som har betalt kontingenten senest 1. februar det året 

generalforsamlingen finner sted. 
 
Vedrørende møterett vil det i år som også praktisert tidligere år, være anledning for alle medlemmer som 
har betalt kontingent å være tilstede på Generalforsamlingen. Når det gjelder stemmerett gjelder §11 slik 
den står. 
 
Hvis stemmeseddel for personvalg ikke følger med denne innkallingen har din innbetaling av kontingent i 
henhold til NKK database skjedd etter 1. februar 2011. 



Årsberetningen 
 
Til :  Generalforsamlingen i Norsk Bulldog Klubb 
Fra:  Styret 
Emne:  Årsberetning for 2010 
Generalforsamlingen 2010 
Denne ble avholdt på Hokksund Hotell fredag 21. Mai 2010. 
 
Ved Generalforsamlingen ble følgende tillitspersoner valgt: 
Leder avd Fransk : Dag Finn Johansen   ( 2 år) 
Leder avd Engelsk : Liv T Wadkin   ( 2 år) 
Styremedlem : Jan Berg     ( 2 år) 
1.Varamedlem : Ulf Brodalen   ( 1 år) 
2.Varamedlem : Ann-Helene Adamsrød  ( 1 år) 
Valgkomite : Aud Elise Gudmestad Bjørheim  ( 1 år) 

Jorunn Rosander   ( 1 år) 
   Karina Just Johannessen  ( 1 år)  
Revisor  : Bjørg Rogne   ( 1 år) 

Styret i 2010 har bestått av følgende: 
Formann   : Steinar Eriksen 
Nestformann : Jan Berg 
Kasserer  : Geir Østlie 
Leder avd. Fransk : Dag Finn Johansen 
Leder avd. Engelsk : Liv T Wadkin 
Sekretær  : Renate Svendsen* 
Varamedlemmer : Ulf Brodalen 
Valgkomite : Aud Elise Gudmestad Bjørheim, Jorunn Rosander, Karina J Johannessen 
Revisor  : Bjørg Rogne 
 
Ann-Helene Adamsrød ble valgt inn på generalforsamlingen, men har ikke betalt medlemskontingent for 2010 og har således ikke blitt 
engasjert av styret på noen måte. 
*Renate Svendsen valgte å trekke seg fra sitt verv 9. februar 2011 og Ulf Brodalen ble konstituert som fast medlem av styret på styremøte 28. 
februar 2011. 

Medlemmer pr. 31.12-2010 
Æresmedlemmer  :     2 
Hovedmedlemmer  : 587 
Familiemedlemmer  :   43 
I alt 632 medlemmer som er en økning på 61 medlemmer fra 2009.  
Medlemslisten er trykket og har blitt holdt løpende oppdatert i Bulletinen.  

Styremøter: 
Det er blitt avholdt 8 styremøter hvorav 7 har vært telefonmøter. Møtereferatene trykkes jevnlig i Bulletinen. 

Styrets arbeid: 
Som tidligere år har styret pga lang avstand mellom styrets medlemmer avhold styremøter ved hjelp av konferansetelefon. Dette har fungert 
meget bra og har spart styrets medlemmer for mange reisemil. I tillegg har E-mail vært flittig i bruk. Klubben har hatt en deltager på et avlsråds 
kurs i regi av NKK.  

Økonomi: 
Klubbens økonomi er meget god. Høyt medlemstall, utlodninger og overskudd på våre utstillinger har bidratt til et solid overskudd. Styret 
foreslår derfor ingen økning av kontingent for 2012. 

Sunnhetsutvalget 
Sunnhetsutvalget har bestått av:   Leder   Steinar Eriksen 

Avd. Fransk Dag Finn Johansen 
Grethe K. Aasgaard 

    Avd. Engelsk Liv T Wadkin 

Avdeling Engelsk 
Undertegnede har deltatt på alle styremøter i regi av styret i Norsk Bulldogklubb. 
Avdelingen har hatt en økende medlemsmasse og en stabil økonomi. 
Noen nye kontaktpersoner har kommet til, se for øvrig eget avsnitt. En stor takk for innsatsen til dem som har gått ut av vervet. Det blir gjort 
en bra jobb rundt om i landet mht til telefonhenvendelser og hygge rundt ringen på utstillinger med medbrakt kaffe og kaker.. 
Det er rapportert om flere bulldog treff rundt om i landet, dette er svært gledelig for alle, en takk til de ildsjelene som står i spissen for å få 
dette til. 
Forsøkt smugling /hund innkjøpt uten papirer, har vært en realitet også i året 2010.  
Ønsker tilslutt å takke for året som er gått og ser fram til året som kommer. 
Liv T Wadkin 
Leder avd. Engelsk 



Avdeling Fransk 
Avd fransk er inne i et nytt år og et tilbakeblikk på 2010 er på sin plass.  Jeg har i året som har gått deltatt på alle styremøter / telefonmøter i 
regi av styret i Norsk Bulldogklubb.  
Avdelingen har hatt en økende medlemsmasse og en stabil økonomi.  
Kontaktpersonene gjør en kjempe jobb. Det rapporteres om stor oppslutning om turer og treff.  
Det har også vært treff og turer i regi av medlemmer i hele landet. 
Det har vært avholdt 3 møter i Sunnhetsutvalget avd Fransk, mer info i egen rapport 
Det har vært stor etterspørsel etter rasen og antall registrerte av rasen har nesten doblet seg i 2010. Fra å ligge på 49 plass over mest populære 
raser til 31. plass, totalt 310 nyregistreringer i 2010 En trend som ser ut til å fortsette. Avdelingen følger med på utviklingen  
Jeg ønsker til slutt i denne årsmeldingen å takke for året som har godt og ser fram til det som kommer. 
Dag Finn Johansen 
Leder avd. Fransk 

Norsk Kennel Klub: 
Samarbeidet med moderorganisasjonen har vært forretningsmessig og godt. Vi har dog observert at NKK har vært veldig trege med å få sendt 
ut giro til nye medlemmer. Dette er noe vi bare må beklage, men ingen av våre nye medlemmer har gått glipp av noe nr av Bulletinen pga 
dette. NKK har også introdusert en ny rasevinner konkurranse som styret i NBK har takket nei til å delta i. Bakgrunnen for dette er at vi 
allerede har kåring av årets mestvinnende bulldog. Vi mener at det å delta i ytterligere en konkurranse vil være med å ”utvanne” vår egen 
kåring. NKK’s rasevinner konkurranse har også elementer i seg som opp gjennom tiden har vært mye diskutert i forbindelse med vår egen 
kåring; alle NKK utstillinger vil telle, mens vi i kåring av årets mestvinnende har gått andre veien nemlig at kun fem utstillinger skal telle. 
NKK setter ingen krav til medlemskap i raseklubb og det kåres kun en rasevinner uavhengig av kjønn. Dessuten tas det ikke hensyn til antall 
påmeldte. BIR vinner blant ti påmeldte i Harstad teller like mye som BIR vinner blant femti påmeldte i Rogaland. 

Samarbeidende klubber. 
Vi har hatt et bra forhold til våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. En uoffisiell finsk klubb for Engelsk Bulldog har tatt kontakt 
vedrørende et mulig samarbeid. Dette har vi imidlertid takket nei til. 

Bulletinen 
Bulletinen utkom med 4 nummer i 2010. Kvaliteten har holdt et meget bra nivå, tross til tider liten tilgang på stoff fra medlemmene. Ansvarlig 
redaktør har gjennom hele året vært Christine Wigaard, som nok et år har gjort en kjempebra jobb med bladet. 
Vi vil imidlertid i år som tidligere år minne om at alle kan bidra til et enda bedre blad ved selv å sende inn stoff. 

Websiden 
Vår internettside bidrar med nyttig informasjon omkring begivenheter og er ofte besøkt av våre medlemmer og andre. Webmaster har vært 
Camilla Pretorius. 

Valpeformidling 
På generalforsamlingen i 2010 ble det vedtatt at det for oppdrettere skulle være mulig å få annonsere sine valpekull under forutsetning av at 
våre etiske retningslinjer ble overholdt. Styret hadde kort tid etter generalforsamlingen denne muligheten tilgjengelig. Det har imidlertid vist 
seg at det er veldig få som har benyttet seg av denne muligheten.  

Regionale kontaktpersoner 

Fransk Bulldog: 
Nord-Norge Britt Hilde Arild 
Midt-Norge Camelia Solberg 
Vestlandet Astrid G. Haugsgjerd 
Østlandet  Dag Finn Johansen 

Engelsk Bulldog: 
Nord-Norge Carina Jensen 
Rogaland  Jan Berg 
Agder  Hildegunn Kjelland 
Vestlandet Charlotte Engelsen 
Trøndelag Sidsel Reiten (delvis)/ Hildegunn Winther 
Østlandet - Vest Øydis Gullikstad 
Østlandet - Øst Astrid Håkenstad 

Utstillinger 
Vår årlige Bulldog Spesial gikk av stabelen lørdag 22. Mai på Hokksund. Årets dommere var for engelsk bulldog Carol Newman fra England, 
mens Charles Satchell fra England dømte de franske (voksne) og Magnus Berglin fra Sverige dømte de franske valpene.  
Årets Bulldog Spesial hadde totalt 213 katalognummer, som fordelte seg med 121 franske og 92 engelske. 

Resultater Fransk Bulldog 
BIR:   Go-Lunå’s Glede 
BIM:   Parisien Greve Chagall Of Mollgan  
BIR valp:  Joy Of Royal Diamond 
BIM valp:  Sleepy Hollow's Angelus 

Resultater Engelsk Bulldog 
BIR:   Waeles Quattro 
BIM:   Mamma's Gullklumper Lotte 
BIR valp:  Aragon Von Bertil 
BIM valp:  Bluehelix India 

Også i år arrangerte vi utstilling dagen etter. Dommere på denne utstillingen var John Jakobsen for de engelske og de franske valpene og Jens 
Myrman for de franske voksne. Antall katalog nummer var her 166, som fordelte seg med  
104 franske og 62 engelske. 



Resultater Fransk Bulldog 
BIR:   Bäring Nords Draupner 
BIM:   Game Keeper's Oline 
BIR valp:  Sleepy Hollow's Lestat Delioncourt  
BIM valp:  Ambolt's Dorthe 

 

Resultater Engelsk Bulldog 
BIR:   Exmi's Count On Me 
BIM:   Jofro-Bulls Mylady 
BIR valp :  Jofro-Bulls Perfect 
BIM valp:  Jofro-Bulls Natt  
 

Det ble også arrangerte utstilling for Fransk Bulldog og Engelsk Bulldog valper på Nærbø i forbindelse med NKK’s utstillingen på Orre i 
september. Dommer var Bas Bosch fra Nederland på begge raser. Antall katalog nummer var her 88. som fordelte seg med 56 franske og 32 
engelske. 

Resultater Fransk Bulldog 
BIR:   Babybull’s Ulla  
BIM:   Zecudas Fantom 
BIR valp:  Sleepy Hollow's Lestat De Lioncourt 
BIM valp:  Berbris Anita 

Resultater Engelsk Bulldog 
BIR:   Waeles Quattro 
BIM:   Go-Lunå’s Edle Svartøyra 
BIR valp:  Waeles Xenadine 
BIM valp:  Kanikulas Ewalv Radarga 

Årets mestvinnende Franske Bulldog - 2010: 
Zecudas Forever N’Ever 
Eier/Oppdretter: Merethe Gjersrud 

Årets veteran Fransk Bulldog - 2010: 
Madain Joy Of Scottie 
Eier: Astrid Haugsgjerd 

Årets mestvinnende Engelske Bulldog - 2010: 
Dangerous Victory 
Eier/Oppdretter: Gina Nordfjellmark  

Årets veteran Engelske Bulldog - 2010: 
Dangerous Witch Raiser from Hell 
Eier/Oppdretter: Gina Nordfjellmark 

Årets oppdretter Fransk Bulldog - 2010;  
Kennel Zecudas v/Merethe Gjersrud 

Årets oppdretter Engelsk Bulldog - 2010;  
Kennel Dangerous v/Gina Nordfjellmark 

Norske Utstillings Champions - 2010 
Engelsk Bulldog 
Dangerous Spirit,   eier Gina Nordfjellmark 
Dangerous Power From Hell,  eier Lisbeth Jensen 
Endless Summer Kinibox,  eier Lene Hetlelid 
Fatbull Urd Wendy,  eier Carina Jensen 
Japper’s The Great Winston,   eier Kenneth Andersen 
Jofro-Bull’s Miss Dangerous,  eier Gina Nordfjellmark 
Sleepy One’s Eternity,   eier Lena Oden 
Wheelback’s Brave Boy  eier Pasi Apajalahti 
 
I tillegg er det 5 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem. 

Fransk Bulldog: 
Dauløkke´s Honoré de Balzac, eier Tove Rasmussen 
Go-Lunå’s Go Gutten  eier Bente/Stein Åge Sørlie 
Go-Lunå’s Go Glede  eier Aud Elise Gudmestad Bjørheim 
Hannah De La Parure  eier May-Brit Karlsen/Thomas Sopp 
Harald De La Parure  eier May-Brit Karlsen/Thomas Sopp 
Joy Of Ocean Queen  eier Geir Østlie 
Joy Of Queen Joy   eier Astrid Haugsgjerd 
Teverica’s A Little Too Perfect eier Steinar Eriksen 
Zecudas Briz,   eier Frode Løken/Lena Davidsen 
Zecudas Cinderella,  eier Merethe Gjersrud 
 
I tillegg er det 3 hunder som også ble champions, hvor eier ikke er NBK medlem. 



Registreringstall 2010:  

Fransk Bulldog 
Norsk oppdrettede, født i 2010:  269 (mot 175 i 2009, 122 i 2008 og 96 i 2007) 
Importerte, omregistrert i 2010:  27 (mot 76 i 2009, 68 i 2008 og 29 i 2007) 

Disse kommer fra 
 Sverige   7 

Ungarn   6 
Danmark   4 
Russland   4 
Latvia   2 
Tsjekkia   1 
Belgia   1 
Litauen   1 
Hviterussland  1 

Engelsk Bulldog 
Norsk oppdrettede, født i 2010:  109 (mot 99 i 2009, 97 i 2008 og 89 i 2007) 
Importerte, omregistrert i 2010:  5 (mot 25 i 2009, 23 i både 2008 og 2007) 

Disse kommer fra 
 Sverige   2 

Ukraina   1 
Tsjekkia   1 
Danmark   1 

Inventarliste/eiendeler: 
1 stand 
1 stiftelsesprotokoll 
2 utstillings telt / 1 stort party telt   
10 utstillingsbord / 15 stoler 
1skaptilhenger 
 
 
 
    Steinar Eriksen  

      (Sign) 
 
Geir Østlie Ulf Brodalen Jan Berg  Dag Finn Johansen Liv T Wadkin 
 (sign)  (sign)  (sign)  (sign)   (sign) 
 



Regnskap  
 

 



Budsjett 
 



Innkomne saker 

 
 



 



 
 
Forslag 11  
 
Pkt 4 Setningen ”man skal som et minimum ha fått en 1 kvalitet” forandret til “ Man skal som et minimum 
ha fått Very Good. 
Da dette samsvarer med dagens 1 Kvalitet. 
 
Vennlig hilsen 
Grethe Aasgaard 
 
Forslag 12 
 
Det oppnås kun ½ poengsum av hunder du slår i plassering på spesialens dobbelutstilling. Ved desimal 
runnes det opp. 
Da flere hunder har mulighet til og konkurrer om tittelen Årets mestvinnende 
 
Vennlig hilsen 
 Grethe Aasgaard 

 



Forslag nr 13 
Forandringer/presiseringer av tekst i våre Etiske Retningslinjer 
 
Styret foreslår følgende: 

a) Det foreslås at tittel forandres til ”Norsk Bulldog klubbs Etiske Grunnregler for hundehold, avl og oppdrett av 
Engelsk og Fransk Bulldog”.  

b) Pkt 3: Setningen … ”Det bør ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine”… forslåes 
forandret til …. ”Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en 
innavlsgrad på 6.25%. En 6 generasjons stamtavle skal legges til grunn ved beregningen. For importer brukes de 
stamtavleopplysningene som måtte være tilgjengelige i 4-6 generasjons leddene”……. 

c) Pkt 4: Setningen…”men skal som et minimum ha fått en 1. kvalitet” foreslås forandret til …”men skal som et 
minimum ha fått en Excellent”…. 

d) Pkt 8: ordlyden ”bør” forslås være uendret på grunn av at det skal forståes dit hen at så lenge en hannhund har 
under 20 avkom (dvs 19 eller færre), så er det akseptabelt at en ny parring foretas. Har han derimot allerede 20 eller 
flere avkom, er det ikke akseptabelt med en ny parring i den aktuelle 3-års periode.  

e) Den nest siste setningen … ”Disse retningslinjer skal være oppfylt i om man ønsker valper formidlet gjennom 
NBK’s webside.”… foreslås forandret til ……”Disse grunnregler skal være oppfylt om man ønsker å stå på 
klubbens oppdretterliste, formidle valper gjennom klubbens webside eller delta i konkurransen om årets 
mestvinnende bulldog, oppdretter eller veteran”…. 

 
Forslag nr 14  
Kåring av årets unghund. 
 
Vi foreslår at det blir kåret årets  unghund hvert år uansett hvilket kjønn. (1 fransk bulldog og 1 engelsk bulldog). 
Det blir å følge kalenderåret og bare fram til den er blitt 24mnd. Samme hund kan vinne to år på rad viss den er innenfor 24mnd. 
 
Nærbø 27/3-11 - Astrid og Henrik Haugsgjerd 
 
 
 
Forslag nr 15  
Æresmedlemskap 
 
Jeg vil foreslå Astrid Håkenstad som æresmedlem i NBK. 
Astrid Håkenstad har vært medlem av Norsk Bulldog Klubb i mer enn 30 år. Hun har hatt flere verv og vært aktiv i klubben. 
Hun har vært mentor for mange i klubben og vært til stor hjelp for alle, som har spurt. 
Hennes engasjement når det gjelder rasen, kunnskaps rik på linjer og alltid vært positiv, uansett hva man måtte spørre om. 
Undertegnede har ved mange anledninger brukt Astrid som mentor og er meget takknemlig for det. 
Synes hun er verdig et æresmedlemskap. 
 
Mvh Jorunn Rosander - Åsgårdstrand 10.03.2011 
 
 
 



 



 
 
 



 



 
 



 
 



 



Valgene 
 

 
 

 
 
 
 
Forslag fra styret til ny valg komité: 
 
Jorunn Rosander 
Aud Elise Gudmestad Bjørheim 
Karina Just Johannessen 
 



 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



STEMMESEDDEL 
 
Valg av formann (sett maksimum 1 – ett – kryss) 

Steinar Eriksen  
Thomas Sopp  
 
Valg av styremedlemmer (sett maksimum 2 – to – kryss) 

Hanne Kristiansen   
Arnt Winje  
Jan Arve Kvåle  
 
Valg av varamedlemmer (sett maksimum 2 – to – kryss) 

Ulf Brodalen   
Lene Hetlelid  
Vivi Nøkleholm Nilsen  
 
Valg av valgkomitee (sett maksimum 3 – tre – kryss) 

Jorunn Rosander   
Aud Elise Gudmestad Bjørheim  
Karina Just Johannessen  
Wenche Vaaga  
 
 
Informasjon angående personvalg. 
 
Vedrørende stemmerett refereres det til side 1 av denne innkallingen, ellers refereres til NBK’s lover 
§11……sitat...... 
“Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Det forhåndsstemmes kun ved 
personvalg. Forhåndsstemmene skal være hovedstyret i hende senest 1 uke før generalforsamlingen. 
Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse.  

Forhåndsstemme skal sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på 
stemmegiver være skrevet. 

Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater, kan skriftlig avstemning ikke 
kreves”………….sitat slutt. 
 
Så vel hovedmedlemmer som familiemedlemmer har stemmerett, men separate stemmesedler må sendes. 
Forhåndsstemme kan sendes til: 
 
Norsk Bulldog Klubb 
v/Steinar Eriksen 
Stryken 1 
3300 Hokksund 
 


