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Norsk Bullmastiff Klubb
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Vedlegg 1
Årsmelding Norsk Bullmastiff Klubb 2012
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 2012 142 medlemmer. Per 31.12.2012 hadde klubben 140
medlemmer hvorav 12 er familiemedlemmer og 4 utenlandsmedlemmer.
Styrets sammenstetning
Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Lisbeth Nymo
Nestleder:
Einar Martinsen
Sekretær:
Hilde Kjeldby
Kasserer:
Audhild Nævra fram til august
Styremedlem:
Hanne H. Nielsen
Styremedlem:
Mary Heli
Varamedlem:
Unni Madsen – Styremedlem fra august
Varamedlem:
Eric Kjeserud
Varamedlem:
Siri Eitland
Valpeformidlere:

Ronny Graawe og Bente Brandseth

Redaksjonskomite:

Hilde Kjeldby

Valgkomite:
Vara:

Glenn Hall, Tommy Stenberg, Bente Brandseth
Steinar Olsen (vara)

Helsekomite:

Hilde Kjeldby, Hanne H. Nielsen, Tommy Stenberg, Trude Hegle

Revisorer:

Einar Madsen og Ronny Graawe

Kasserer sluttet som styremedlem / kasserer etter bulltreffet. Leder av klubben vil ha denne
funksjonen fram til neste årsmøtet.

Virksomhet
Møter
Det har i 2012 blitt avholdt 10 styremøter, hvorav 1 var ekstraordinært. 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 24. og 25. november. NBK hadde
klubbstand som ble samlet i et eget rasetorg. 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 2012
Den 25. august 2012 ble det arrangert Bulltreff på Torpomoen i Ål. 4 valper og 40 voksne var
påmeldt. Dommer var Deborah Morgan fra Wales.
BIR ble Old Manila's Little Mill, eier og oppdretter: Hilde Kjeldby.
BIM gikk til Game Keeper's Try To Beat Me, eier: Trude Hegle og oppdretter: Trude Hegle/
Rune Aga.
Hannhund CERT gikk til Game Keeper’s Try To Beat Me: eier: Trude Hegle, oppdretter:
Trude Hegle/ Rune Aga.
Tispe CERT gikk til Rambull's Oh Happy Day, eier og oppdretter Mary Heli.
BIR Junior: Old Manila's Harvey Wallbanger, eier Gitte Friis (DK), oppdretter Hilde Kjeldby/
Glenn Hall
BIM Junior: Old Manila's Bombay Sapphire, eier og oppdretter Hilde Kjeldby/Glenn Hall
BIR valp: Game Keeper’s Bit Of A Hit, eier: Heidi Bilden, oppdretter Trude Hegle.
BIM valp: Game Keeper's Born To Do It, eier: Helge Flatås, oppdretter Trude Hegle.
BIR Veteran: Antonbeton, eier: Helle Dyrlund (DK), oppdretter Jan Schroeder (DK).
BIM Veteran: Appasionata, eier og oppdretter Margaretha Hederen.
Beste oppdretter: Old Manila v/ Hilde Kjeldby/ Glenn Hall
Styret gratulerer alle vinnerne.
Styret er godt fornøyd med årets Bulltreff med 44 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.
NBK hadde 25 års jubileum og hadde derfor flere og dyrere premier/ gaver enn tidligere
under utstillingen.
Ekstraordinært generalforsamling
NBK gjennomførte ekstraordinært generalforsamling i forbindelse med Bulltreffet og
klubbens 25 års jubileum.
Ekstraordinært årsmøte vedtok Norsk Bullmastiff klubbs lover som ble utarbeidet i samsvar
med de obligatoriske krav i NKK. Klubbens vedtatte lover er sendt NKK innen fristen.
Hilde Kjeldby, Unni Madsen og Einar Madsen ble tildelt æresmedlemskap i Norsk
Bullmastiff klubb. NBK betaler medlemskapet i klubben for alle i all fremtid. Dette ble

vedtatt og utdelt under ekstraordinært generalforsamling.
Hjemmeside
Hjemmesiden med gjestebok og galleri har blitt benyttet av medlemmene. 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.
Bullcup
Bullcupen har i 2012 blitt oppdatert av Benedichte Hilt-Mangerøy. Oppdateringen har skjedd
på grunnlag av registreringer i DogWeb.
BIR Bullcup-12 er Game Keeper's Reprint In Fawn Ink, eier Trude Hegle og oppdretter Trude
Hegle/ Rune Aga.
BIM Bullcup-12 er Old Manila’s Little Mill, eier og oppdretter Hilde Kjeldby.
47 hunder deltok i bullcupen 2012.
Styret gratulerer vinnerne.
Bull-shot
Det har blitt utgitt tre Bull-Shot i perioden.
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.
Helsekomite
Helsekomiteen består av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Hanne H. Nielsen og Trude
Hegle.
Helse komiteen har vært i aktivitet i 2012, viser til årsberetningen.
Klage
Styret har behandlet en klagesak vedrørende oppføring på oppdretterliste og spørsmål om
habilitet. Saken er avsluttet fra styrets side.

Solbergelva 14.1.2013
For styret
Lisbeth Nymo
Leder

Vedlegg 2
HELSEKOMITEENS ÅRSBERETNING 2012

Helsekomiteen har bestått av Hilde Kjeldby (leder), Tommy Stenberg, Hanne H. Nielsen og
Trude Hegle. Komiteen har via e-post sett på revidering av NBK sine retningslinjer for avl.
Våre nabolands anbefalinger og resultatet fra helseundersøkelsen 2010 er vurdert og brukt
og satt sammen til et nytt forslag som er sendt til styret i NBK.
Jeg har hatt kontakt med veterinær Frode Lingaas (Helseundersøkelsen) høsten 2012 for å få
han til å delta på et medlemsmøte, men han er veldig opptatt. Nytt forsøk vil bli gjort i 2013.

Hilde Kjeldby
Helsekomiteen

Vedlegg 3

ÅRSBERETNING 2012 FRA DISTRIKTSKONTAKTENE
ÅRSBERETNING FRA MØRE OG ROMSDAL, SØR- OG NORD TRØNDELAG 2012
Året 2012 i Midt-Norge: Vi hadde en fellestur i mars (vedlegger bilde), en lang og frisk tur i
solrikt vær i Vikåsenskogen. 6 buller og 5 glade eiere - ikke verst i forhold til det lave
medlemsantallet i distriktet. I juni hadde vi en skogtur med sporøvelser, da 2 bullmastiffer og
1 rottweiler. Enda en fellesdag med sporøvelser var under planlegging, men ble utsatt til 2013.
Ønsker alle medlemmer et godt nytt år!
Hilsen Ingunn Sletvold
Distrikskontakt for Møre og Romsdal, sør og nord Trøndelag

ÅRSBERETNING FRA DISTRIKT VESTFOLD & TELEMARK 2012
Året 2012 har vært preget av mye reising og en del sykdom.
Vi har arrangert tre fellesturer: 7. januar, 24. mars og 27. oktober. Det har møtt fra fire til ni
hunder på turene.
Det er få/ingen forespørsler fra bullmastiffeiere i de to fylkene.
Glenn Hall
Distriktskontakt for Vestfold og Telemark

ÅRSBERETNING FRA HORDALAND 2012
Det ble bare et treff på oss i år.

Lørdag 17/3-2012 hadde vi en hyggelig tur i Hordnesskogen i Fana.
Det møtte opp en del folk med forskjellige hunderaser og det var veldig kjekt.
Vi grillet og koste oss i oppholdsvær. Vi skulle ha litt utstillingstrening, men det glemte vi.
Neste år satser vi på enda flere turer.
Hilsen
Kurt Ove Glinje
Distrikstkontakt for Hordaland

ÅRSBERETNING FRA SOGN OG FJORDANE 2012
Heisann alle bullevenner!
Distriktskontakten for Sogn og Fjordane vart oppretta seint i 2012, og det har ikkje eksistert
ein distriktskontakt for fylket før no. Det er svært få registrerte medlemar i fylket, og eg veit
om lite bullmastiffar generelt her, så det kan verte vanskeleg å lage til noko aktivitetar.
Men, me får sjå, og kven veit kva 2013 har planlagt for oss? 
Elles vil vi gjerne få takke styret for mykje godt arbeid i året som gjekk, og for eit flott og
hyggelig Bulletreff!
Med helsing
Cecilie Sande
Distriktskontakt for Sogn og Fjordane

ÅRSBERETNING FRA NORD NORGE 2012
Her kommer en oppsummering fra oss i Nord.
Vi har store geografiske utfordringer, men jeg håper vi i løpet av neste år kan få til et "større"
treff. Slik at vi kan få med flest mulig. Vi har hatt to treff i Tromsø i år, ett tidlig i april og ett i
juli. Legger ved ett bilde fra juli treffet.
Økonomi har vi ikke.
Hilsen
Christine Sagemoen.

ÅRSBERETNING FRA OSLO, AKERSHUS, BUSKERUD OG ØSTFOLD 2012
Turene:
Det kommer jevnt med hunder og folk på de turene som arrangeres, i snitt ca 7 Bullmastiffer
og andre raser på turene
Hvor:
Jeg har ved flere anledninger hatt turer på Sognsvann, Frognerparken, Lillestrøm, Bygdøy og
i Oslo sentrum og det har vært godt med oppmøte.
Sosiale:
Turene er meget sosiale da vi koser oss med alt i fra grilling til små kaker i alle varianter når
vi møtes.
Personlig:
Dette er et fint tiltak da vår medlemmer og andre som ikke er medlemmer stiller opp. Men at
vi kunne ordne noe større i 2013 vil jeg se nærmere på. Når det sist nevnte så er det ordnet en
Sverige/Norge Bulletur i Juli i fra 26 til 28 med utstilling den 28. Dette gjøres for å bli bedre
kjent med våre naboer i Sverige. Ellers så er det de samme som kommer på turene.
Oppfordrer folk til å komme, og vi retter oss etter ønske ved å ha det senere på dagen eller
tidligere, men det ser ikke ut til å hjelpe.
2013:
Det vil bli mange turer her også men da mere i skogen og men nye aktiviteter og Hunde
instruktører som vil komme gratis regner jeg med. Men dette vil jeg komme nærmere innpå i
2013
Vennlig Hilsen
Eric Andre Kjeserud

Distriktskontakt for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold

ÅRSBERETNING FRA HEDMARK OG OPPLAND 2012
Hei!
Som ny distriktskontakt for Hedmark/Oppland har det vært en glede å arrangere 5 fellesturer i
2012.
Disse har gått på turstier langs Mjøsa enten på Lillehammer eller Gjøvik. Bulle-eierene i
distrikt er spredd over ett stort geografisk område, men vi har ett jevnt oppmøte på 5-6 buller.
Det er flere buller i distriktet og håper at flere har anledning til å delta på disse fine turene, da
dette er veldig trivelig og fin sosialisering for hundene.
Turene våre blir annonsert på Facebook under gruppen Bullmastiff Hed/opp.
Ser frem til nye, fine Bulleturer i 2013.
Hilsen
Vidar Laastad.
Distrikstkontakt Hedmark og Oppland

Vedlegg 4
Valpe formidlers årsberetning
Norsk Bullmastiff Klubb
2012

Det er i 2012 meldt inn veldig få kull.
Vi er usikker på hvorfor, men det er vel slik at noen oppdrettere omtrent har solgt valpene før
de er født.
Men vi har en viss oversikt likevel da det meste legges ut på forskjellige medier. I følge Dog
Web ble det født 4 kull i 2012.
Vårt inntrykk er at det i 2012 har vært mye mindre henvendelser angående Bullmastiff enn
foregående år
Usikker på hvorfor det ikke er så mye henvendelser og hva grunnen kan være.
Regner med at mye av henvendelsene kommer direkte til klubbens oppdrettere.
Et år uten de helt store utfordringene for klubbens valpeformidlere.

Sign
Ronny Graawe

Sign
Bente Brandseth

Vedlegg 5

ÅRSBERETNING FRA REDAKTØREN
I løpet av 2012 ble det produsert tre eksemplarer av medlemsbladet Bull-Shot.
Takk til Einar Madsen for lån av programmet Indesign.
Det er en stor utfordring å få fylt bladet hver gang som er på 56 sider. En stor takk til de som
bidro i 2012. De som sender inn bilder må være klar over at de må være av en viss
størrelse/oppløsning og kvalitet for at de skal være brukbare til trykking.
Trykkeriet Wisa yter veldig god service for oss, med trykking umiddelbart etter jeg sender
inn materialet, samt utsending av bladet til alle medlemmene i NBK og norske dommere som
dømmer bullmastiff (ca 23 stk.). Bladet sendes ut som massebrev og da betaler vi totalvekt
som blir rimeligere enn en vanlig sending.
I tillegg sender jeg bladet i tre eksemplarer til Nasjonalbiblioteket, Pliktavlevering.

Hilde Kjeldby
Redaktør

Vedlegg 6
Revidert regnskap 2012
Regnskap foreligger som eget vedlegg.

Noter til regnskap 2012
Regnskapet 2012 viser et underskudd på kr 13 362,00.
Inntektene i 2012 er noe høyere enn i 2011, mens utgiftene er betydelig høyere. Det er gjort
en rydding (avskrevet gamle fordringer og konto) i regnskapet slik at regnskapet i 2013 starter
uten gamle fordringer.
Vi endrer regnskapsprinsipp f.o.m. 2012 til kontantprinsipp. Det vil si at inntekter blir bokført
når pengene er mottatt. Det medfører at vi utgiftsfører kr 2 000,00 for gamle krav i 2012.
Konto 1250 Inventar
Det avskrives inventar til kr 1 229,96 slik at utgående saldo for inventar blir kr 3 000,-.
Konto 1500 Kundefordringer
Det er utgiftsført gamle fordringer på kr 2 000,00.
Konto 1930 Bankinnskudd 1607 57 1570
Kr 820,00 samme beløp som i 2009. Beløpet er utgiftsført i 2012.
Konto 1970 Postgiro 0539 67 20169
Kr 74 746,43 stemmer med kontoutskrifter.
Konto 3100 Påmelding Bulltreff, 3104 Auksjon, 3105 Salg av lodd, 3106 Bespisning
Påmelding Bulltreff viser netto utbetaling fra NKK. Inntektene på auksjon, loddsalg og
kafeteria er på kr 17 491,00. Dette er en stor økning av inntektene fra 2011.
Konto 3900 Momsrefusjon NKK
Styret søkte NKK om momskompensasjon for regnskapsåret 2011 og fikk kr 1 495,00. Dette
er lavere enn i for 2010 på grunn av lavere driftskostnader i 2011.
Konto 4105 og 4105 Bulltreff gavepremier og Bulltreff diverse utgifter
Innkjøp av premier, gaver og diverse til Bulltreffet er betydelig høyere enn 2011 på grunn av
klubbens 25 års jubileum, men ligger lavere enn budsjettert.
Konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg
Det ble i 2012 kjøpt inn mange nye varer til videresalg. Dette var også gaver som ble gitt
under utstillingen (jubileum).
Konto 6860 Møter, kurs, oppdateringer
Fakturert med kr 4 290 til kurs i regi av NKK som skal gjennomføres i 2013. Resten er leie av
lokale og bevertning til årsmøtet.
Konto 6999 Diverse utgifter
Her er 2 fakturaer fra 2009, Helseundersøkelsen, med totalt kr 15 000,00. Denne kostnaden
ble ikke budsjettert for 2012 og skulle ha vært fakturert i 2009. Dette er den største årsaken til
at regnskapet går med underskudd i 2012.
Solbergelva 27.01.2013
For styret
Lisbeth Nymo

Vedlegg 6
Budsjett 2013
Konto
3100
3102
3104
3105
3106
3200
3205
3900
3990
3220

4100
4102
4103
4104
4105
4106
4210
4170
4300

Navn
Driftsinntekter
Bulltreff - påmelding
Bulltreff - katalog
Bulltreff - auksjon
Bulltreff - salg av lodd
Bulltreff - kafe
Medlemskontigenter
Salgsinntekter
Momsrefusjon
Annonse Bullshot
Oppdretterliste
Sum innteker
Driftskonstnader
Bulltreff aktivitetsavgift
Bulltreff overnatting
Bulltreff bespisning
Bulltreff Dommer /ringsekretær
Bulltreff gavepremier BIR/BIM
Bulltreff diverse utgifter
Innkjøp - kurs
Frakt og toll
Innkjøp Salgsvarer
Sum varekostnader

4190 Beholdningsrendring
6017 Avskrivning på inventar
Andre driftskostnader
6300 Leie Lokaler
6590 Messer - reklame
6705 Regnskapshonorar
6825 Trykking Bullshot
6800 Kontorrekvisita
6810 Webhotell
6860 Møter, kurs, oppdatering
6941 Porto - Bullshot
6999 Div. utgifter
7770 Bank og kortgebyr
7830 Tap på fordringer
Sum andre driftskostnader
Sum driftutgifter
Sum inntekter
Overskudd

Budsjett 2012

Regnskap
2012

Budsjett 2013

18 000,00
0,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
45 000,00
1 000,00
2 000,00
0,00
5 500,00
83 500,00

11 839,00
150,00
13 750,00
0,00
3 741,00
40 080,00
2 203,00
1 495,00
750,00
4 000,00
78 008,00

14 000,00
0,00
7 000,00
4 000,00
4 000,00
42 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
4 800,00
80 800,00

3 500,00
3 000,00
0,00
7 500,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
2 000,00
41 000,00

4 000,00
0,00
1 238,00
6 310,00
5 168,34
8 194,37
0,00
724,00
16 151,92
41 786,63

4 100,00
3 000,00
0,00
7 500,00
4 000,00
8 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
33 600,00

0,00
0,00

-7 000,00
1 229,96

0,00
0,00

1 000,00
0,00
4 600,00
18 000,00
0,00
500,00
10 000,00
300,00
2 500,00
200,00
0,00
37 100,00

0,00
1 213,00
4 600,00
25 290,00
144,00
230,00
5 596,00
168,00
16 070,00
184,00
2 000,00
55 495,00

1 000,00
1 500,00
5 000,00
27 000,00
0,00
500,00
5 000,00
300,00
2 500,00
200,00
0,00
43 000,00

78 100,00
-83 500,00
-5 400,00

91 511,59
-78 008,00
13 503,59

76 600,00
-83 500,00
-6 900,00
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Til årsmøtet i 2013 for Norsk Bullmastiff Klubb
Revisjonsberetning for revidert årsregnskap 2012
Som revisor for 2012 har undertegnede revidert årsregnskapet for 2012 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 2012.
Årsregnskapet viser et underskudd på kr. 13 362,- og en netto eiendelskapital ved
årets slutt på vel kr. 92 000,-.
Kontantbeholdningen har gått ned fra kr. 91 479,-.til kr. 74 746,-. Det har vært en god
inntektsøkning men kostnadene har økt mer. Dette skyldes i hovedsak at regningen
på kr. 15 000,- for helseundersøkelsen ble betalt i 2012. Ellers så ble det brukt mer
penger på Bulltreffet i forbindelse med jubileumsåret for Klubben.
Aktivitetsplanen
Det er vært en god aktivitet i distriktsområdene. NBK hadde en god stand på
Dogs4All i forbindelse med NKKs 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.
Distriktskontaktene viser i sine rapporter stor variasjon i aktiviteter og det er vel
naturlig slik Norge er, langt, spredt bosetting og variabelt vær. Vestfold & Telemark,
Nord Norge, Oslo, Akershus, Buskerud & Østfold, Hedmark & Oppland viser en
meget god aktivitet. Nå har også Sogn og Fjordane fått seg en distriktskontakt og vi
venter spent på aktiviteten i 2013 herfra.
Hovedkonklusjonen er at 2012 har vært et godt år for klubben.
Styrets arbeid i 2012, 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. Arbeidsdelingen mellom leder og kasserer er ikke etter
boken, men leder sier at det er i orden at mye av dette arbeidet faller på henne. På
sikt skaper dette et problem da en eventuell ny leder vil nok forvente mer av en
kasserer. Forhåpentligvis bedrer dette seg etter årsmøtet.

Alle postene i regnskapet er hjemlet i godkjente styrevedtak og det forventes av
undertegnede at man gjenoppretter en positiv balanse mellom inntekter og utgifter for
2013.
Styret har begynt 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 Østland.
Problemet med å skaffe folk til aktivitetene er fortsatt en utfordring for Klubben. Turer
og Bulltreffet klarer vi bra, men Dog4All sliter med å skaffe folk som er villige til å stå
på standen. Redaktøren bør få vesentlig mer støtte til innlegg i Bull-Shot, som
fortsatt er meget bra.
Kjeller 23. mars 2013
Einar Madsen
Sign.
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AKTIVITETSPLAN 2013
MÅL
Gjennomføre en god
generalforsamling
Godt sosialt miljø

TILTAK
Gjennomføre generalforsamling i
henhold til klubbens vedtekter
Gjennomføre et godt Bulltreff, hvor
alle føler seg velkommen

Arrangere medlemsmøte

Øke aktivitetene i distriktene
gjennom distriktskontaktene
Lage adressebok med epostadresser til medlemmene

Forenkle styret arbeid
og bedre
kommunikasjonen md
medlemmene
Oppdatere og forbedre
hjemmesiden

Holde oversikt over
helseproblemer i
rasen, og få på plass
reviderte
avlsretningslinjer
Informasjon til
publikum om rasen

ØKONOMI TID
23. mars 2013
Se budsjett
Torpomoen

Kr. 4 000,-

Våren 2013

Hele 2013
Hele 2013

Hele 2013

Lage et godt og informativt BullShot
Utarbeide RAS
(rasespesifikke avlsstrategier)
Kurs
Samarbeide med de Nordiske land

Se budsjett 3 utgaver pr år

Følge opp Helsekomiteens arbeid
Stand på Dogs4All

Hele 2013
Kr. 1000,- November
2013

Hele 2013
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MATERIALLISTE OG VAREBEHOLDNING pr 31.12.2012
 Diverse gaver

1

stk

 Vest/jakker/genser

9

stk

 T-skjorter

48

stk

 Sekk, bag, magesekk

9

stk

 Håndklær

6

stk

 Caps

2

stk

 Pop up telt

1

stk

 Utstillingstelt

1

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

1

stk

 Klistremerker

7

stk

 Vannskåler i stoff

0

stk

 Nøkkelringer

6

stk

 Krus

9

stk

 Penner

11

stk

 Vaffeljern
 Teppe, duk, plastbestikk, boller, saks og lignende
 Div. brosjyrer
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FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR AVL I NORSK BULLMASTIFF
KLUBB
1. Generelt
Alle hunder som brukes i avl skal være psykisk og fysisk sunne og ha et temperament som er
typisk for rasen, dvs. ikke redde eller aggressive. De skal være sosiale.
2. Premiering
Avlsdyrene bør være stilt ut og ha oppnådd minimum ”Very Good”.
3. Immunforsvar
Hunder med generelt nedsatt immunforsvar skal ikke brukes i avl. Hunder med kroniske
hudproblemer skal ikke brukes i avl. Hunder med kronisk allergi skal ikke brukes i avl. Hunder
som går på medisiner for overnevnte lidelser skal ikke brukes i avl.
4. Albueleddsartrose (AA)
Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. Dersom hunder med AA svak-middels grad
brukes iavl bør det andre foreldredyret være fri for AA. Hunder med sterk grad AA skal ikke
brukes i avl.
5. Hofteleddsdysplasi (HD)
Avlsdyrene skal være offisielt avlest før parring. Dersom hunder med HD svak-middels grad
brukes i avl bør det andre foreldredyret være fri for HD. Hunder med sterk grad HD skal ikke
brukes i avl.
6. Ataxi
Hunder som påviselig har gitt ataxi til sine avkom skal utesluttes fra all avl. Alle avkom hvor
begge foreldredyrene beviselig er bærere av ataxi skal utesluttes fra all avl. Alle kullsøsken til
bærere av ataxi skal utesluttes fra avl.
7. Øyelidelser
Hunder med medfødte øyelidelser inkludert entropion og ektropion skal ikke brukes i avl.
Dette gjelder også de som har hatt kirurgiske inngrep pga medfødt øyelidelse.
8. Hjertelidelser
Avlsdyr skal ha attest fra hjerte-undersøkelse mht aortastenose og være fri for suselyd.
Undersøkelsen skal gjøres ved 12-18 mnd alder.
9. Andre lidelser å ta hensyn til:
• Osteochondrose
• Epilepsi
• Korsbåndskade
• Kreft
• Nyrelidelser

Øvrige begrensninger
Hannhund: Totalt antall avkom bør ikke overskride 5 % av antall nyregistrerte Bullmastiffer
i Norge i løpet av de siste 5 år.
Tispe skal ha fylt 2 år før fødsel (parring tidligst ved 22 mnd. alder).
Tispe skal ikke ha mer enn 3 kull eller ca 30 valper.
Tispen skal ikke få valper etter fylte 7 år.
En tispe som har hatt to keisersnitt skal ikke brukes mer i avl.
Annet
For øvrig skal NKKs ”Etiske retnings-linjer for avl og oppdrett” ligge til grunn for all avl.
Avlsdyreierne har gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre, valpekjøpere og NBK med
hensyn til helse og gemytt.
Dispensasjon
Det søkes om eventuell dispensasjon fra retningslinjer til Helsekomiteen. Helsekomiteen
innstiller og styret har den endelige avgjørende myndighet.

Forslag til vedtak:
De nye retningslinjene for avl i Norsk Bullmastiff klubb vedtas i årsmøte 23.3.2013.
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Valgkomiteens forslag til nytt styre 2013
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Lisbeth Nymo
Annette Hauen Martinsen
Hilde Kjeldby
Ronny Graawe
Hanne H. Nielsen
Mary Heli

ikke på valg
på valg
ikke på valg
på valg
på valg
ikke på valg

1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Unni Madsen
Siri Eitland
Kjersti Bjørnstad

på valg
på valg
på valg

Revisor:
Vara revisor:

Einar Madsen
Tommy Stenberg

velges for 1 år
velges for 1 år

Valpeformidler:
Valpeformidler:

Päivi Kainulainen
Bente Brandseth

velges for 1 år
velges for 1 år

Redaktør:

Hilde Kjeldby

velges for 1 år

Helsekomite:

oppnevnes av styret

Valgkomite:

oppnevnes av styret

