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23.12.2002:

Vi ønsker jer alle en
rigtig glædelig jul og
alt godt i det nye år.

18.12.2002:
Sara´s hvalpe stortrives. De er begyndt at komme op på benene og så småt ved at åbne
øjnene, - en stor fordel at kunne se hvor man går hen! Billede kommer snart.

Conrad og
Frigg er
blevet parret.

Hvis alt går
vel ventes
hvalpe i uge 7
- 2003.

05.12.2002:
Så skete det. I dag fik Sara to fine hvalpe, en han og en tæve. Både mor og hvalpe har
det fint. Selvom der kun var to hvalpe, var de ikke meget større end normalt. Hannen
vejede 750 g og tæven 652 g. Men med fri adgang til Sara´s mælkebar kommer det nok til
at gå hurtigt.
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13.11.2002:
Sara er drægtig!
Sara (Hugedogge Anna Bella) har
nu fået en synlig runding på
maven, så vi er ret sikre på at der
er hvalpe på vej. På billedet er hun
6 uger henne, så der endnu 3
ugers ventetid.
Forventet fødsel midt i uge 49.
15.10.2002:
I søndags deltog vi i en udstilling i Aars. Vi havde Augusta, Saco og Frigg med. Augusta
blev bedste senior, Frigg blev bedste tæve og BIM og fik cert. Alle fik CK og i bedste
tæve klassen var familien linet op: 1.Hugedogge Barbirolli miss Frigg, 2. Hugedogge
Anna Fleur de Lis, 3. Hugedogge Danish Dreamgirl (Saco) og 4. Augusta.
Vi synes det var flot klaret af Frigg første gang vi havde hende med på udstilling.
Frigg er ved at få sin egen side under "vore mastiffs".
08.10.2002:
Parring:
DKCH, SCH, WileyWays Conrad og

Conrad og Sara er blevet parret så nu
håber vi på hvalpe først i december. Til
højre ses Saco (Hugedogge Danish
Dreamgirl), en pige på 11 mdr. som vi
beholdt fra sidste kuld efter de samme
forældre, som begge er HD-frie (A) og AA
frie (0).
Sara er i år og sidste år blevet BIR/BIM
på 3 forskellige specialudstillinger under
forskellige dommere.
22.09.2002:
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DKCH, NCH, KBHV00, KBHV02
Hugedogge Anna Bella
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Københavnsvinder udstillingen i Ballerup.
Vi udstillede Sara (Hugedogge Anna Bella), Groppetti Mr., samt deres datter / barnebarn,
Hugedogge Danish Dreamgirl.
Sara blev BIR (Bedst i racen) og Københavnsvinder 2002.
Groppetti Mr. blev BIM (bedst i modsat køn og Københavnsvinder for fjerde år i træk.
Hugedogge Danish Dreamgirl, 11 mdr., blev udstillet i unghundeklasse og fik 1.præmie og
1.vinder.
02.09.2002:
Lørdag den 31. august deltog vi i en raceparade, som DKK havde arrangeret i Tivoli i
København. Vi havde Sara og Saco med og en af hvalpene fra sidste kuld, kaldet Oscar,
mødte også frem.

30.08.2002:
Sara (Hugedogge Anna Bella) blev bedste mastiff (BIR/BIS) i Norge.
Sidste weekend deltog
vi på Norsk Mastiff
Klub´s udstilling på
Gol.
Saco (Hugedogge
Danish Dreamgirl)
blev bedste junior
med CK og 4.bedste
tæve på udstillingen.
Sir (Groppetti Mr.)
blev 2. vinder i
championklasse og
Sara (Hugedogge
Anna Bella) vandt
championklassen og
blev BIR.
Du kan læse mere om
turen her.
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17.08.2002:
Sidste søndag var vi på udstilling i Tyskland, hvor den tyske mastiff klub, OEMCD havde
arrangeret en udstilling i Hattstedt.Vi have "gamle" Augusta og hendes barnebarn,
Hugedogge Danish Dreamgirl ("Saco"- Conrad x Sara)) med.Dommer var Joachim Otto,
D.
Saco er 9 mdr. men har endnu ikke fået sin egen siden på vores hjemmeside. Det må vi se
at få ordnet snart!
Augusta blev bedste tæve
på udstillingen og BIM.
2.vinder i championklasse
blev hendes datter
Hugedogge Anna Fleur de
Lis (Sif). Saco blev bedste
undhund tæve med "jugendCAC" og en af Conrad og
Sifs sønner, "Charlie"- 12
mdr. blev bedste unghund
han med "jugend-CAC"

06.08.2002:
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I søndags
flyttede den
sidste hvalp
hjemmefra.

Vink farvel.............

Hun bor nu
i
Vordingborg
sammen
med en lidt
ældre
mastiff
storesøster.

28.07.2002:
Huset føles tomt nu. Alle hvalpene undtagen en er flyttet til deres nye hjem. Den sidste lille
pige får vi og Mikkeline lov til at beholde en uge mere.
Hugedogge Ellinor havde en
lang tur foran sig. Hun
flyttede til Bornholm, hvor
hun får en ny "storebror" af
hendes egen slags.
Hugedogge Edgar flyttede
til Greve, så han måtte også
ud på en lang køretur.

Hugedogge Eskild bor nu i
Fredericia og skal lære
bylivet at kende. Ofte vil
han nok også færdes på de
grønne områder ved voldene
og stranden.
Hugedogge Elvis flyttede
ikke så langt væk. Han bor
nu i Børkop sammen med en
ældre broholmer.

27.07.2002:
Farvel til hvalpene:
Hugedogge Eddie
er flyttet til
Næstved. Han sov
det meste af vejen
hjem og skal
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fremover dele
hjem med en
beagle.
Hugedogge
Erhardt har fundet
et nyt hjem i
Asperup på Fyn.

Hugedogge Eliza
flyttede også til
Fyn, til landlige
omgivelser nær
Ringe. Hun får
selskab af en kat.
Hugedogge
Erward bor nu i
Auning på
Djursland. Han har
selskab af en
gravhund.

Hugedogge
Emmanuel
er flyttet til
Holbæk.
Også han tog
turen i stiv
arm.
Hugedogge
Edmond bor
nu sammen
med en
Basset
Hound i
Tureby på
Sjælland.
Hvalpene er nu blevet 8 uger og en
del af dem er allerede rejst
hjemmefra. Det bliver uhyggeligt
tomt i huset efter al den leben vi
var vant til.
Vi ville gerne have et billede af hele
familien, men det var ikke muligt at
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få begge forældre og alle hvalpe
med på et billede....

18.07.2002:
Et vaskefad kan bruges
til mange ting..
Hvalpene har rigtig nydt
det gode vejr, men nu
hvor regnen er begyndt,
vælger de at ligge
indenfor på måtten.
Hvalperummet er ikke
spændende mere, de vil
være med i køkkenet,
hvor tingene sker, så vi
nedtager webcameraet
for denne gang.
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13.07.2002:
Hvalpene nyder det gode vejr og tilbringer
nu megen tid udenfor. Mikkeline har næsten
vænnet dem fra, det bliver kun til en enkelt
tår en sjælden gang. Tænderne er nu også
så store at de foruden træsko, bukseben
osv. kan klare kødben.

02.07.2002:
Sidste weekend var Birte og
Conrad en tur i Norge, hvor
vi havde et stævnemøde
med en flot, abrikosfarvet
tæve, multich. Titano´s
Godmodige Gudrun, kaldet
"Mogi".
Vi håber på nogle flotte
hvalpe.
Hvalpene stortrives alle. De spiser nu pænt og har fundet ud af at træsko også kan bruges
til at lege med... Her er lidt billeder, datoerne fremgår at billedet.
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19.06.2002:
Sir (Groppetti Mr.) har haft besøg
af en norsk tæve, NUCH, Farnaby
Festina Lente, ejet af Tor
Hundstad.
Da tæven er apricot brindle er der
muligheder for hvalpe i alle
farverne, brindle, fawn og apricot.
På billedet Olaf med "Sir" og Tor
med "Kira".
14.06.2002:
Hvalpene er nu 2 uger gamle. De har fået øjnene op og er begyndt at kunne gå omkring,selvom der ofte sker et styrt! Vi måtte få aflivet en lille dreng, som havde fået væske
(mælk) i den ene lunge, så nu har vi 11, som heldigvis alle stortrives. Mikkeline er stadig
en rigtig god mor, så vi behøver kun at supplere lidt med flaske. Resten klarer hun selv.
06.05.2002:
Vi har måttet sige farvel til to små
drenge, som viste sig ikke at være
levedygtige. De blev 4 og 5 dage
gamle. Naturen er selv god til at
udvælge de livskraftige individer,
og vi vil ikke for enhver pris forsøge
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at holde liv i noget, der ikke burde
leve, og som evt. kun vil give
problemer på længere sigt.
Heldigvis har de resterende 12 det
fint og Mikkeline har nu mælk nok
til dem alle.
Til jer, der venter på en hanhvalp:
Der er ingen grund til panik! - Vi
havde ikke satset på at alle ville
overleve.

31.05.2002:
Her er de så alle 14, fordelt på 3
tæver og 11 hanner. Utroligt at de
kunne være inde i Mikkeline´s
mave!.
Conrad, den stolte far, har fået et
ekstra stort kødben!
De ser alle ud til at trives og i dag
har de fået forskellige farver på, så
vi hele tiden kan følge hver enkelt
hvalp og sikre os at den vokser
som den skal.
30.05.2002:
Så skete det!
Mikkeline har idag fået ikke mindre end 14 fine hvalpe. Hun klarede fødslen perfekt og
brugte ca. 7 timer til at føde 14 hvalpe. Det er rekord her i huset. Mor og hvalpe har det
godt. Alle hvalpe synes meget livlige og livskraftige, så nu håber vi de næste dage også vil
forløbe godt. Vi må gå i samarbejde med Mikkeline om fodring af de mange små, så det
bliver ikke til så meget nattesøvn de næste par uger.
På billedet til venstre ses Mikkeline dagen før fødslen og det andet er taget i formiddags,
hvor hun havde fået 9 hvalpe.
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25.05.2002:
Dansk Mastiff Klub afholdt udstilling på Sjælland, hvor 48 mastiffs var tilmeldt. Det var
dejligt at se en del af Conrads afkom, og to af hans sønner blev henholdsvis bedste baby
og bedste hvalp.
En af Groppetti Mr.´s døtre blev vinder af åbenklasse tæver og 3.bedste tæve på
udstillingen.
20.05.2002:
Sara (Hugedogge Anna Bella) blev forrige weekend norsk champion og i pinsen blev hun
bedste tæve (BIM) på den svenske mastiff klubs udstilling.
De sidste to weekender er gået
med svipture til udlandet. Først
Norge og i pinsen en tur til Avesta i
Sverige, hvor den svenske mastiff
klub afholdt deres udstilling. En
meget smuk køretur på ca. 1000
km. hver vej.
Sir og Conrad blev 3. og 4. vinder
i championklasse og Sir blev
4.bedste han på udstillingen. Sara
blev udstillingens bedste tæve og
ses på billedet sammen med den
bedste han (BIR), Alvedors ZirakZigil. Dommer var Jaari Laakso fra
Finland. Klik på billedet - forstørrelse.
06.05.2002:
Vi synes at Mikkeline (Hugedogge
Miss Charming Cassandra) har fået
en fin, rund mave, så vi er ret sikre
på at hun er drægtig.
Hun har også haft "morgenkvalme"
de sidste par uger. Rynket på
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næsen af sin sædvanlige mad, men
godt kunnet spise lækkerrier som
ost og råt kød. Nu er hun begyndt
at spise bedre igen, men det er jo
også først nu at de små rigtigt
begynder at vokse.
Forventet fødsel sidst i uge 22.

05.05.2002:
I dag har vi været på DKK udstilling i Vissenbjerg. Vi udstillede Sara (Hugedogge Anna
Bella) som blev 2.vinder med CK i championklasse, slået af kuldsøsteren Hugedogge Anna
Fleur de Lis (Sif) som blev BIR (bedst i racen).Conrad (Wileyways Conrad) blev BIM
(bedst i modsat køn). To af Conrad og Sif´s sønner blev udstillet i hvalpeklasse og
begge fik "særdeles lovende".

Sif og sønnen "Charlie" var nu også i
træning. De deltog nemlig på udstilling i
Dortmund i fredags, hvor Sif blev bedste
tæve og Europavinder og Charlie blev
placeret som bedste hvalp. Tillykke til
ejerne, Gitte og Jacob, kennelsnooze.

Fra Frankrig har vi modtaget en plakat med
"Percy" (Hugedogge Barbirolli Sir Purcel).
Vi har lavet et udsnit - klik på billedet for at
få stor størrelse.
Han har gjort det rigtigt godt på udstilling og
deltog i foråret på Crufts i England. Det var
første gang at europæiske mastiffs deltog i
mastiffens hjemland og Percy blev som
4.vinder i åben klasse den bedst placerede
udenlandske mastiff. Tillykke til ejeren,
Bernard Le Courtois, Brullemail Mastiff,
Frankrig.
06.04.2002:
Conrad er blevet far til 7 hvalpe i Norge. Moderen er N.UCH, BIM NEMK spesial, BIR Norsk
Vinner 2001,Star Mastino’s Lady Kajsa.
29.03.2002:
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Mikkeline er blevet parret med
Conrad, så nu håber vi på hvalpe
sidst i maj.
Sir har måttet nøjes med duften af
løbske tæver. Han glemmer helt at
spise, så løbetid betyder at han
taber sig ca. 10 kg.
Stakkels bedstefar!

20.02.2002:
Conrad har haft besøg af en ungmø, Ursula´s Amber, ejet af Kennel Ursula. Nu håber vi
på et godt resultat!
16.02.2002:
NY CHAMPION
På DKK´s udstilling i Fredericia blev Conrad BIR (bedst i racen) og fik cert og CACIB.
Dermed blev han dansk og svensk champion.
Bedst i championklasse tæver og BIM (bedst i modsat køn) blev Hugedogge Anna Fleur de
Lis, opdrættet af os, ejet af Gitte og Jacob, kennelsnooze.
15.02.2002:
I dag sagde vi farvel til den hvalp, der skulle
til Frankrig.
En køretur på ialt 18 timer, men heldigvis fik
vi besked om at turen var gået fint.
Clumsy, som vi kaldte hende, tog det hele i
stiv arm og var glad og fuld af spilopper, da
hun indtog sit nye hjem. Helt fremmed kan
det nu heller ikke være for hende, for hun
kom ned til hendes moster på 3 år.
Lidt vemodigt er det nu alligevel....

06.02.2002:
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Vi besøgte Conrad og Ahura´s hvalpe på godt 7 uger. Alle 10 trives fint
og giver "mor" Pia nok at se til. Interesserede kan kontakte Pia Munk
Nielsen, kennel Farm of Snoring Dog, på tlf. 86931710.

31.01.2002:
Nordisk forbrødring
I tirsdags drog Conrad og Birte til
Gøteborg, hvor vi havde en aftale
med en tæve fra Norge.
(Bedste tæve på deres
klubudstilling 2001).
Vi havde et par hyggelige dage
med to mastiffer, der mellem
parringerne sov side om side i
hytten, og som helt afslappede
poserede for fotografen.
06.01.2002:
International udstilling i Gøteborg i
weekenden:
Conrad blev bedst i racen og fik
CERT og CACIB.
Augusta blev bedst i modsat
køn og fik også CERT og CACIB.
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Hun kan hermed tilføje titlerne
svensk og international
champion. Godt gået 6 år gammel

Vi havde nu også forberedt os. Begge hunde var en tur i bad, noget vi
ellers kun gør om sommeren - udendørs. Gussi kunne lige stå i
brusenichen, men da vi ville have Conrad derind stillede han sig med
begge forben inde i brusenichen og kiggede på os med et blik, der
sagde: Det kan I godt glemme, her kan jeg slet ikke være! Og ret havde
han jo. Altså vaskede vi først den ene ende, så vendte vi ham om og
vaskede den anden! Fin blev han!
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