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Vedlegg 1  

Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2013 
 

Innledning  
Norsk Bullmastiff Klubb (NBK) er en landsdekkende klubb som har til formål å fremme 

utvikling av den rasen klubben har ansvar for, og arbeide for å bevare rasen ut fra 

rasestandard og bruksegenskaper.  

Klubben skal:  

 bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt vel tilpassede 

individer  

 arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige 

former  

 legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktivitet med hund  

 ivareta medlemmenes kynologiske interesser  

 fremme Bullmastiff som brukshund  

 formidle kontakt mellom medlemmene - arrangere utstilling  

 

NBK hadde ved inngangen til 2013 140 medlemmer. Per 31.12.2013 hadde klubben 121 

medlemmer hvorav er 10 familiemedlemmer og 2 utenlandsmedlemmer. NBK har 3 

æresmedlemmer.   

 

Styrets sammenstetning  

Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:  

Leder:    Lisbeth Nymo 

Nestleder:  Annette H. Martinsen 

Sekretær:  Hilde Kjeldby  

Kasserer:   Ronny Graawe 

Styremedlem:   Hanne H. Nielsen  

Styremedlem:  Mary Heli 

Varamedlem:   Unni Madsen 

Varamedlem:  Siri Eitland 

Varamedlem:   Kjersti A. Bjørnstad 

 

Valpeformidlere:  Paivi Kainulainen og Bente Brandseth  

 

Redaksjonskomite:  Hilde Kjeldby  

 

Valgkomite:    Kurt Ove Glinje, Tommy Stenberg, Helge Flatås 

Vara:   Glenn Hall 

 

Helsekomite: Ikke oppnevnt 

 

Revisorer:   Einar Madsen og Tommy Stenberg  

 

 

 



 

 

Møter  

Det har i 2013 blitt avholdt 6 styremøter. Tre av styremøtene ble gjennomført via e-mail slik 

at alle styremedlemmene får deltatt tross av store avstander.  

 

Andre arrangementer  

Dogs4All 

Klubben hadde stand på Dogs4All i Lillestrøm den 16. november. Her viste klubben seg frem 

visuelt med både historikk, bruksområder og den informasjon den enkelte ønsket. Det var en 

utfordring å få medlemmer til å hjelpe til under arrangementet.   

En stor takk til de som stilte opp.  

 

Bulltreff 2013 

Den 16. august 2013 ble det arrangert Bulltreff på Torpomoen i Ål. 1 valp og 38 voksne var 

påmeldt. Dommer var Frode Jevne fra Norge.  

BIR gikk til Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier: Trude Hegle og oppdretter: Trude 

Hegle/ Rune Aga. 

BIM ble Old Manila's Little Mill, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby.  

Hannhund CERT gikk til Game Keeper's Cracker Jack, eier: Heidi Bilden, oppdretter: Trude 

Hegle/ Rune Aga.  
Tispe CERT gikk til Old Manila's Bombay Sapphire, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby og 

Glenn Hall.  
BIR Junior: Game Keeper's Cracker Jack, eier: Heidi Bilden, oppdretter: Trude Hegle og 

Bjørn Lindberg. 
BIM Junior: Arkadas-Comando's Hotlegs Holly, eier: Eric Kjeserud, oppdretter: Marcus 

Pops.  
BIR valp: Darnell Master Of The Night, eier: Elna Stangeland, oppdretter: Andrei Tenu.   

Beste Veteran: Bullstrand’s Athea, eier og oppdretter: Hanne H. Nielsen. 

Beste oppdretter: Old Manila v/ Hilde Kjeldby og Glenn Hall. 

Beste avlsklasse: Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier: Trude Hegle, oppdretter Trude 

Hegle og Rune Aga.  

 

Styret gratulerer alle vinnerne.  

 

Styret er godt fornøyd med årets Bulltreff med 38 påmeldte bullmastiffer og at flere 

overnattet. Dette bidro til et vellykket treff for vår rase og sosialt samvær for eiere, samtidig 

som auksjon, loddsalg og kafeen ga klubben nødvendige inntekter.  

Takk til alle som bidro til et sosialt hyggelig treff og til dere som stilte opp og gjorde en 

dugnadsjobb denne helgen.   

 

 

Bullcup  
Bullcupen har i 2013 blitt oppdatert av Lise Arnøy. Oppdateringen har skjedd på grunnlag av 

registreringer i DogWeb.  

BIR Bullcup-13 er Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier Trude Hegle og oppdretter Trude 

Hegle/ Rune Aga.  

BIM Bullcup-13 er Old Manila’s Little Mill, eier og oppdretter Hilde Kjeldby.  

37 hunder deltok i bullcupen 2013.  

Styret gratulerer vinnerne.  



 

 

Bull-shot  
Det har blitt utgitt tre Bull-Shot i 2013.  

 

Hjemmeside  
Styret ser at flere medlemmer bruker Facebook for å legge ut bilder og kommunisere om 

aktiviteter. Norsk Bullmastiff klubb har egen Facebook side som benyttes for å gi ut 

informasjon. Hjemmesiden er gammel og vanskelig og redigere, styret vurderer å skifte 

leverandør med ny hjemmeside.  

 

Helsekomiteen 
Det er lagt ned et stort arbeid med utarbeidelse med RAS (Rasespesifikk Avls Strategi) som 

ble sendt inn til NKK i 2013. Alle oppdrettere ble engasjert i arbeidet.  

 

Distriktskontakter  

Klubben har hatt følgende distriktskontakter i perioden:  

Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold: Eric Andre Kjeserud 

Hedmark og Oppland: Vidar Laastad  

Vestfold/Telemark: Glenn Hall 

Aust- og Vest- Agder: Solveig Lindstølen  

Hordaland: Kurt Ove Glinje  

Rogaland: vakant 

Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag: Ingunn Sletvold 

Nord Norge: Christine Marie A. Sagemoen 

 

Styret har registrert at det har vært variabelt av aktiviteter ute i distriktene med varierende 

oppmøte. Viser til årsberetning fra distriktskontaktene.  

 

 

Disiplinærsak 

Norsk Bullmastiff klubb sendte 17.mars i år over en sak mot et medlem til NKK’s 

Disiplinærkomite for vurdering om utestengelse fra arrangementer, der vi viste til NKK’s 

lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m.  

Norsk Bullmastiff klubb var den gang i ferd med å lage en sak mot sitt medlem, men 

vedkommende  meldte seg ut av Norsk Bullmastiff klubb. NBK kunne derfor ikke sende en 

advarsel og en eventuell ekslusjon til vedkommende. 

Da medlemmet senere meldte seg inn i klubben, sendte styret saken tilbake til NKK’s 

Disiplinærkomite.  

NBK’s styre behandlet saken på nytt og vedtok at medlemmet skulle utestenges som medlem 

i NBK i to år og samtidig nektes adgang til aktiviteter som holdes i klubbens regi for samme 

periode. NBK ba derfor NKK stryke vedkommende som medlem av NBK.  

Medlemmet har brutt følgende lover og regler: 

 Norsk Kennel Klubs lover § 7-2 pkt b ved å ha uakseptabel opptreden i sitt forsøk på å 

influere på bedømmelse. Vedlegg 1 i brev av 17.3.2013 



 Norsk Kennel Klubs Utstillingsregler § 5.9 ved å påstå at dommer er korrupt. Vedlegg 2 i brev 

av 17.3.2013 

 Norsk Bullmastiff klubbs lover § 2-1 ved å skade klubben og hundesaken. Vedlegg 3og 4 i 

brev av 17.3.2013 

 Norsk Bullmastiff klubbs lover § 2-3 Medlemsplikter ved å sette seg inn i gjeldende regler for 

aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel 

Klubb eller NBK hva gjelder klubbinternt regelverk.  

Medlemmet har hengt ut dommere, sjikanert enkeltpersoner, spesielt styremedlemmer og 

usakelig kritisert styret i Norsk Bullmastiff klubb på sosiale medier.   

 

 

Solbergelva 12.2.2014 

 

For styret  

 

Lisbeth Nymo 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 2 

HELSEKOMITEENS ÅRSBERETNING 2013 

Helsekomité 2013  

Det ble i 2013 ikke oppnevnt en særskilt Helsekomité.  

Året 2013 ble viet til utarbeidelse av RAS (Rasespesifikk Avls Strategi) for Bullmastiff. Til 

dette arbeidet ble alle oppdrettere i NBK kontaktet og oppfordret til å bidra.  

RAS ble utarbeidet og levert til NKK innen fristen 1/1-2014. 

 

Hilde Kjeldby 

Helsekomiteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 

ÅRSBERETNING 2013 FRA DISTRIKTSKONTAKTENE 

ÅRSBERETNING FRA MØRE OG ROMSDAL, SØR- OG NORD TRØNDELAG 2013 

Hei! 

Her er året 2013`s beretning fra distrikt Møre og Romsdal og Nord- og Sør-Trøndelag. 

Tidlig i mai hadde vi en fellestur i min bostedskommune, Skaun. Vi ble "rammet" av regnvær 

men beholdt humøret :-) Alle inviterte møtte, og totalt var vi 10 pers og 8 buller. 

  

I september ble vi (via Mary 'Rambull' Heli) invitert til å vise bullmastiffen for 

"Trønderdommerne", på deres månedsmøte. Da samla vi 6 buller med forskjellig form og 

farge, og "stilte" de ut mens Mary fortalte dommerne om bullmastiffens opprinnelse/historie, 

rasestandard og så videre, og svarte på påfølgende nysgjerrige spørsmål. 

  

I 2014 satser vi på noen flere turer, forhåpentligvis med enda flere firbeinte :-) 

 

Hilsen Ingunn Sletvold  

Distrikskontakt for Møre og Romsdal, sør og nord Trøndelag 

 

 

 
 ÅRSBERETNING FRA DISTRIKT VESTFOLD & TELEMARK 2013  

 
 Det har dessverre ikke vært arrangert noen fellestur i 2013. 

 

Glenn Hall 

Distriktskontakt for Vestfold og Telemark 

 

 

ÅRSBERETNING FRA HORDALAND 2013 
 

Vi har hatt et sosialt samvær i år, og det var på Peppes på Vestkanten etter NKK-Bergen 

utstillingen 6/4-13. 

Neste år satser vi på mer tur og sosialt samvær :) 

 

Hilsen 

Kurt Ove Glinje 

Distrikstkontakt for Hordaland 

 

 

ÅRSBERETNING FRA SOGN OG FJORDANE 2013 
 

Hei!  

Ikkje nokon aktivitet i året som har gått i Sogn og Fjordane. 

Det har vore litt kontakt med folk som er interesserte i, og nysgjerrige på den flotte rasen vår. 



Distriktskontakt har videreformidlet opplysninger om klubbens side på nett, hvor de finner 

valpeformidlingen og registrerte oppdrettere i NBK, 

og eventuelle kull som eg har hatt kjennskap om. 

 

  

Hilsen  

Cecilie Sande 

Distriktskontakt for Sogn og Fjordane  

 

 

ÅRSBERETNING FRA NORD NORGE 2013 

 

2013 var et veldig stille år. Det var et godt oppmøte under Tromsø utstillinga, med tilreisende 

Bullmastiffer. Jeg som distrikstkontakt er åpen for forslag ang aktiviteter, og jeg håper at dere 

kommer med forslag og ønsker. Nå skal jeg innrømme at pga skade (på meg selv), så har det 

vært stille på treff-fronten, dette beklager jeg, men jeg håper vi kan få i stand noen fine 

bulleturer i vår og i sommer. Det er utfordringer med at distriktet er så stort. Det er vanskelig 

å få til slike turer som man ønsker, slik at alle kan møtes når man er så langt unna hverandre. 

Jeg har pr i dag ikke fått info om nye medlemmer i distriktet.  Økonomi har vi ikke.  

Mvh 

Christine Sagemoen 

Distrikskontakt for Nord Norge 

 

 

 

ÅRSBERETNING FRA OSLO, AKERSHUS, BUSKERUD OG ØSTFOLD 2013 

 

Hei  

Godt nytt år alle sammen. I 2013 var det Bulleturer hver mnd, på de turene så har det kommet 

mange nye og det er mange som ikke har kommet. 

Etter noe turbulent år så vil jeg si at oppmøte har vert sånn passe bra, men ønsker at flere skal 

komme på de fine bulleturene vi har hver mnd. 

Vi prøver å arrangere turer på forskjellige tider og steder etter ønske i fra våre 

medlemmer, MEN det er jo slik at det passer ikke for alle det heller. Jeg har ikke fått noe 

forslag til HVA vi kan finne på.  

Der vi går på bulleturene er det alltid folk som kommer og stopper opp og tar bilder,  lurer lit 

på Bullmastiffen om det er en fam hund eller om det er en hund som er STA. 

I den siste tiden har vi brukt Ekeberg sletta/skogen med lite oppmøte.  

Når en hund eller eier ikke møter opp på bulleturene så kan det være av forskjellige ting, 

medlemmer skal IKKE bedømme eller legge ut Usannheter i forkant. 



De som stiller gang etter gang vil jeg spesielt takke for opp møte, selv om noen ikke har bil så 

kommer  Alltid på bulleturene. 

2014 så vil jeg prøve å arrangere turer, handling, ernæring,  helse ,adferd litt utenfor Oslo 

område eller der det måtte ønskes i fra medlemmer. 

Ellers så håper jeg at vi medlemmer og NBK får et fint år sammen uten store konflikter på 

diverse medier ,jobbe med hverandre og ikke mot hverandre. 

Så møtt opp folkens på de fine bulleturene vi har og vis din store maskuline bullmastiff om du 

har en eller flere. 

 

Vennlig Hilsen 
Eric Andre Kjeserud 

Distriktskontakt for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold 

 

 

 

ÅRSBERETNING FRA HEDMARK OG OPPLAND 2013 

2013 ble ett meget hektisk år for familien da vår nydelige datter kom til verden i Mai. 

Vi har allikevel fått arrangert 3 turer i første halvdel av året, med god hjelp fra Helge Skou 

Dale på turen i mai. 

Dessverre så har 3 av våres faste gjester dratt til bullehimmelen. Disse vil bli savnet. 

Siste halvdel av 2013 gikk i rakettfart og vi forbereder nå nye turer til våren og sommeren. 

Ta kontakt om noen har ønsker om spesielle tider/steder vi kan legge turene vår på. 

Vi snakkes når solen titter frem igjen  

 

Hilsen 

Vidar Laastad. 

Distrikstkontakt Hedmark og Oppland 

 

ÅRSBERETNING FRA AUST- og VEST-AGDER 2013 

 

Hei 

Nytt år og nye muligheter. 

2013 var dessverre et år med lite aktiviteter på Sørlandet og undertegnede skal påta seg 

skylden for dette . Samt prøve å øke interessen for treff i 2014. Starter med treff 9 mars kl 13 

på Hamresanden og håper vi får med flere. 

I 2013 klarte jeg bare å lage et lite minitreff med Jannike og Aron. Vi fikk oss en fin tur på 

senvinteren på Jegersberg. Den ble tatt litt på sparket slik at vi fikk ikke med oss flere. 



Nye bulleiere på Sørlandet og gamle må gjerne komme med forslag til aktiviteter og treff. 

Koselig å treffes selv om ikke alle kan hver gang. 

  

Mvh 

Solveig Fidjane Lindstølen 

Distriktskontakt i sør 

99327560 

Mail: solveig.fidjane@kriminalomsorg.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4 

Valpeformidlers årsberetning  

Norsk Bullmastiff Klubb  

2013 

Det er ikke meldt inn noen kull til valpeformidlingen i 2013. 

Vi har hatt én henvendelse om valpekull, og én henvendelse om hjelp til omplassering. 

Vi har anbefalt den mulige valpekjøperen å selv ta direkte kontakt med de forskjellige 

oppdrettere de finner listet på klubbens hjemmeside, da vi ikke har noen innmeldte kull. 

 

Valpeformidler    Valpeformidler 

Bente Brandseth    Päivi Kainulainen 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 5 

 

 
 

ÅRSBERETNING 2013 FRA REDAKTØREN 

 

 
Det har vært produsert og utgitt tre nummer av medlemsbladet Bull-Shot i 2013.  

Takk til bidragsyterne.  

Trykkeriet som benyttes, WISA, yter stor service og bistand rundt utgivelsene.  

Bladet sendtes ut til medlemmer (hoved-/familiemedlem) i NBK samt norske 

eksteriørdommere som dømmer rasen vår. I tillegg sendes det tre eksemplarer av hvert 

nummer til Nasjonalbiblioteket (Pliktavlevering). 

Hilde Kjeldby 

Redaktør 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 6 

 

 

 

Revidert regnskap 2013  
Regnskap foreligger som eget vedlegg.  

 

Noter til regnskap 2013  
Regnskapet 2013 viser et overskudd på kr 14 462,00.  

Inntektene i 2013 er lavere enn i 2012 og utgiftene er betydelig lavere.  
 

Konto 1250 Inventar 
Det avskrives inventar til kr 1 000,00 slik at utgående saldo for inventar blir kr 2 000,-.  
 

Konto 1970 Postgiro 0539 67 20169 
Kr 90 307,12 stemmer med kontoutskrifter. 
 

Konto 3100 Påmelding Bulltreff, 3104 Auksjon, 3105 Salg av lodd, 3106 Bespisning 
Påmelding Bulltreff viser netto utbetaling fra NKK. Aktivitetsavgiften konto 4100 er direkte 

trukket fra konto 3100. Inntektene på auksjon, loddsalg og kafeteria er på kr 19 234,00. 

Inntektene er høyere enn i 2012.  
 

Konto 3900 Momsrefusjon NKK 
Det ble ikke søkt om momsrefusjon for 2012.  

 

Konto 4105 og 4105 Bulltreff gavepremier og Bulltreff diverse utgifter 
Innkjøp av premier, gaver og diverse til Bulltreffet er betydelig lavere enn 2012.  

 

Konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg 
Det ble i 2013 kjøpt inn mange nye varer til videresalg.   
 

 

 
 

Solbergelva 24.02.2014 

For styret 

Lisbeth Nymo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 6 

Budsjett 2014 

     

Konto Navn Budsjett 2013 
Regnskap 
2013 Budsjett 2014 

 
Driftsinntekter 

    
3100 Bulltreff - påmelding 14 000,00 5 762,00 14 000,00 
3102 Bulltreff - katalog 0,00 500,00 0,00 
3104 Bulltreff - auksjon 7 000,00 2 440,00 3 500,00 
3105 Bulltreff - salg av lodd 4 000,00 0,00 4 000,00 
3106 Bulltreff - kafe 3 000,00 5 473,00 4 500,00 
3200 Medlemskontigenter 42 000,00 40 372,00 41 000,00 
3205 Salgsinntekter - 3080 2 000,00 10 908,00 6 000,00 
3900 Momsrefusjon 2 000,00 0,00 2 000,00 
3990 Annonse Bullshot 1 000,00 0,00 1 000,00 
3220 Oppdretterliste 4 800,00 3 700,00 4 000,00 

 
Sum innteker 80 800,00 69 155,00 80 000,00 

     
 

Driftskonstnader 
   4100 Bulltreff aktivitetsavgift 4 100,00 0,00 4 100,00 

4102 Bulltreff overnatting 3 000,00 5 352,00 5 000,00 
4103 Bulltreff bespisning 0,00 3 145,00 0,00 
4104 Bulltreff Dommer /ringsekretær 7 500,00 4 960,00 7 500,00 
4105 Bulltreff gavepremier BIR/BIM 4 000,00 996,00 4 000,00 
4106 Bulltreff diverse utgifter 8 000,00 131,50 3 000,00 
4210 Innkjøp - kurs 4 000,00 0,00 0,00 
4170 Frakt og toll 1 000,00 00,00 0,00 
4300 Innkjøp Salgsvarer 2 000,00 9 770,00 3 000,00 

 
Sum varekostnader 33 000,00 24 354,50 26 600,00 

     4190 Beholdningsendring 0,00 0,00 0,00 
6017 Avskrivning på inventar 0,00 1 000,00 0,00 

 

 
Andre driftskostnader 

   6300 Leie Lokaler 1 000,00 0,00 1 000,00 
6590 Messer - reklame 1 500,00 1 238,00 1 300,00 
6705 Regnskapshonorar 5 000,00 4 600,00 5 000,00 
6825 Trykking Bullshot 27 000,00 22 570,00 24 000,00 
6800 Kontorrekvisita 0,00 0,00 0,00 
6810 Webhotell 500,00 230,00 10 000,00 
6860 Møter, kurs, oppdatering 5 000,00 0,00 3 000,00 
6941 Porto - Bullshot 300,00 0,00 300,00 
6999 Div. utgifter 2 500,00 0,00 1 000,00 
7770 Bank og kortgebyr 200,00 700,50 200,00 
7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 

 
Sum andre driftskostnader 43 000,00 29 338,50 45 800,00 

 
Renteinntekter                                 -98,69 

 
 

Sum driftutgifter 76 600,00 54 693,00 72 400,00 

 
Sum inntekter -83 500,00 -69 155,00 -80 000,00 

 
Overskudd -6 900,00 -14 560,69 -7 600,00 



 

           Vedlegg 7 

 

Til årsmøtet i 2014 for Norsk Bullmastiff Klubb  

Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2013 

Som revisor for 2013 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2013 for NBK. Revisjonen 

omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i 

årsregnskapet, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet.  

Undertegnede mener at årsregnskapet med balanseregnskapet gir et korrekt uttrykk for 

foreningens økonomiske stilling 31. desember 2013.  

Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 14.560,- og en netto egenkapital ved årets slutt på 

vel kr. 106 000,-.   

Kontantbeholdningen har gått opp fra kr. 74.746,-.til kr. 90.307,-.  

 

Aktivitetsplanen  

Det er vært en god aktivitet i distriktsområdene. NBK hadde en god stand på Dogs4All i 

forbindelse med NKK`s vinnerutstilling i Lillestrøm og klubbens stand ble godt besøkt. 

Valpeformidlers årsberetning viser en at det er registrert få kull i år. Det er fortsatt større 

etterspørsel etter valper enn det som kan leveres. Etterspørslene går fortsatt direkte til 

oppdretterne og ikke til valpeformidlerne i Klubben. 

Distriktkontaktene viser i sine rapporter stor variasjon i aktiviteter og det er vel naturlig slik 

Norge er, langt, spredt bosetting og variabelt vær.  

Hovedkonklusjonen er at 2013 har vært et godt år for klubben. 

Styrets arbeid i 2013, styrereferatene 

Det fremgår av referatene at styret nå er mer bevisst på en arbeidsdeling mellom 

styremedlemmene, særlig gjelder dette de store sakene Bulltreffet, Bull-Shot og NBKs stand 

på Dogs4All.  

Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styrevedtak.  

Styret har fortsatt å ha noen styremøter på nett (e-post), dette er meget positivt og bidrar til 

at styret kan sammensettes av medlemmer fra hele landet og ikke bare fra det sentrale 

Østlandet. 

Styret har behandlet en eksklusjonssak og har meddelt NKK om årsaken til dette. Prosessen 

i denne saken er korrekt gjennomført av styret. 

     

     



 

Problemet med å skaffe folk til aktivitetene er fortsatt en utfordring for Klubben. Turer og 

Bulltreffet klarer klubben bra, men Dog4All sliter med å skaffe folk som er villige til å stå på 

standen, særlig den dagen bullmastiffen ikke stiller i ringen. 

Redaktøren bør få vesentlig mer støtte til innlegg i Bull-Shot, som fortsatt er meget bra. 

Kjempejobb av redaktøren. 

Kjeller 29. mars 2014 

Einar Madsen  

Sign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 8 

AKTIVITETSPLAN 2014 

 

MÅL TILTAK ØKONOMI TID 

Gjennomføre en god 

generalforsamling 

Gjennomføre årsmøte i henhold til 

klubbens vedtekter 

 29. mars 2014 

Godt sosialt miljø Gjennomføre et godt Bulltreff, hvor 

alle føler seg velkommen 

 

Øke aktivitetene i distriktene 

gjennom distriktskontaktene 

Se budsjett 

 

 

Se budsjett 

 

Honne hotel 

Biri, 23.8.2014 

 

2014 

 

Øke medlemstallet Utarbeide informasjonsskriv til nye 

bullmastiff-eiere 

 2014 

Forenkle styret arbeid 

og bedre 

kommunikasjonen 

med medlemmene 

Lage adressebok med e-

postadresser til medlemmene 

 

Ny hjemmeside 

 

Lage et godt og informativt Bull-

Shot 

 

 

 

Kr. 10 000,- 

 

 

Se budsjett 

2014 

 

 

2014 

 

 

3 utgaver pr år 

Holde oversikt over 

helseproblemer i 

rasen 

 Kurs 

 

Samarbeide med de Nordiske land 

 

Følge opp Helsekomiteens arbeid 

 2014 

 

2014 

 

2014 

Informasjon til 

publikum om rasen 

Stand på Dogs4All Se budsjett November 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 9 

MATERIALLISTE OG VAREBEHOLDNING pr 31.12.2012 

 Diverse gaver       6 stk 

 Vest/jakker/genser      19 stk 

 T-skjorter       94 stk 

 Sekk, bag, magesekk      8 stk 

 Håndklær       6 stk 

 Caps        6 stk 

 Pop up telt                                                                             1          stk 

 Utstillingstelt       2 stk 

 Bord        1 stk 

 Stoler        2 stk 

 Plastbånd utstilling      2 ruller 

 Plasseringshoder       4 stk 

 Diverse bilder til stand                                                          21        stk 

 Roll-up til stand      1 stk 

 Lodd-ruller       4 stk 

 Bullmastiff bok 07/08                           0         stk 

 Klistremerker       7  stk 

 Vannskåler i stoff      0 stk 

 Nøkkelringer                  6          stk 

 Krus         11        stk 

 Penner        5         stk 

 Vaffeljern  

 Teppe, duk, plastbestikk, boller, saks og lignende  

 Div. brosjyrer 
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Behandling av kontingent 2015 
 
 
Kontingent for 2014 er kr 470,- for medlemmer og kr 75,- for familiemedlem. 
Grunnbeløp på kr 160,- går direkte til NKK, mens Norsk Bullmastiff klubb får kr 310,- 
pr medlem og kr 75,- pr familiemedlem.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Kontingent for 2015 skal være på samme nivå som 2014.  
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NKK’s vedtak om bortfall av “stor-cert” fra 2015 
 

På NKKs representantskapsmøte (høyeste myndighet i NKK) i november 2013 ble det vedtatt 

avvikling av “stor-cert” etter forslag fra Norske Elghundklubb. Forslaget gjøres gjeldende fra 

1. januar 2015.  

Dagens ordning for bullmastiff er at man må ha tre cert for å få tittelen champion og at et av 

disse certene må være fra en NKK utstilling eller fra Norsk Bullmastiffs spesialutstilling. En 

konsekvens av at stor-certet bortfaller er at dette kravet ikke lenger foreligger og dermed er 

det tilstrekkelig med tre cert for å bli Norsk utstillingschampion. 

Det er ventet at NKK vil komme med en justering av regelverket når man der har fått sett på 

konsekvens av vedtaket.  

I Norsk Kennelklubbs cahmpionatregler gyldig fra 1.1.2012, versjon 2, fremkommer det 

eventuelle tilleggskrav for den enkelte rase for at disse skal kunne tildeles tittelen Norsk 

Utstillingschampion. 

Styret legger fram 1 forslag til vedtak som skal stemmes over på årsmøte.  

1. Forslag til vedtak 

I påvente av eventuelle nye regler for tildeling av tittelen Norsk Utstillingschampion fra 

NKK, ønsker Norsk Bullmastiff klubb sitt styre å søke NKK om å videreføre dagens ordning 

med at et av de tre certene må være fra NKK utstilling eller fra Norsk Bullmastiff klubbs 

spesialutstilling, for at bullmastiff skal kunne få tittelen Norsk Utstillingschampion.  

I henhold til Norsk Kennelklubs championatregler punkt 1 avsnitt 7, søker Norsk Bullmastiff 

klubb om at følgende tilleggskrav blir tatt med for at bullmastiff skal kunne få tittelen Norsk 

Utstillingschampion: 

”Minst ett av  ertifikatene m  være vunnet p  utstilling arrangert av NKK eller p  Norsk 

Bullmastiff klubbs spesialutstilling”. 

Norsk Bullmastiff klubb ber om at vedtaket gjøres gjeldende fra det tidspunktet dagens 

ordning med storcert bortfaller (1.1.2015) og inntil NKK eventuelt kommer med nye 

retningslinjer for tildeling av Norsk Utstillingschampionat. 

2. Forslag til vedtak: 

I utgangspunktet bør ikke en hund få cert om den ikke etter dommerens mening er verdig et 

championat, være seg fra nasjonal eller internasjonal utstilling. Internasjonal blir det kun 

tildelt cacib på internasjonale utstillinger. I Finland er det også slutt på storcert. 

Det vil før eller siden tvinge seg fram en felles ordning med de andre Nordiske landene. 

“Norsk Bullmastiff klubb støtter NKK’s vedtak om avvikling av stor-cert, gjeldende fra 

2015.”   
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Valgkomiteens forslag til nytt styre 2014 
 
 

Leder:   Lisbeth Nymo             velges for 2 år            
Nestleder:   Annette Hauen Martinsen  ikke på valg 
Sekretær:   Hilde Kjeldby    velges for 2 år 
Kasserer:   Ronny Graawe   ikke på valg 
Styremedlem:  Hanne H. Nielsen   ikke på valg 
Styremedlem:  Mary Heli    velges for 2 år       
 
1. Varamedlem:  Unni Madsen    velges for 1 år 
2. Varamedlem:  Siri Eitland    velges for 1 år 

3. Varamedlem:  Linda Backus         velges for 1 år                

 
Revisor:   Einar Madsen   velges for 1 år 
Vara revisor:  Tommy Stenberg   velges for 1 år 
 
Valpeformidler:  Päivi Kainulainen   velges for 1 år   
Valpeformidler:  Bente Brandseth   velges for 1 år 
 
Redaktør:   Hilde Kjeldby    velges for 1 år 
 
Helsekomite:  oppnevnes av styret 
 
Valgkomite:   Kurt Ove Glinje (leder) 
   Tommy Stenberg 
   Helge Flatås 
   Glenn Hall (vara) 
 

 


