
23.12.2003:

Vi ønsker en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Honey er rejst til England. Vi 
afleverede hende søndag 
eftermiddag i Hook Van 
Holland, hvor hendes nye 
"mor" hentede hende ved 
færgen. Stormen rasede, 
men heldigvis havde de en 
fin tur hjem.
Hun har indtaget sit nye 
hjem og er nu travlt 
beskæftiget med alt sit nye 
legetøj samt sin nye ven, en 
dreng på 12 år.
Vi har ikke sagt farvel - men 
på gensyn!

Saco og Conrad var med på turen 
til Holland.

Mandag var der en udstilling i 
Nijmegen hvor Conrad blev bedste 
han og BIM og Saco blev bedste 
tæve og BIR. Begge fik CAC og 
CACIB. I gruppekonkurrencen blev 
der placeret 7 hunde. Saco blev 6. 
bedste hund i gruppe 2.

09.12.2003:

I søndags var vi på skue i Blåhøj. Vi 
fik nogle rigtig fine kritikker og 
placeringer. Desværre skar Honey 
en trædepude, så hun nåede ikke 
med i BIS konkurrencen sidst på 
dagen. Nu er hun heldigvis næsten 
haltfri igen.
Vi, og ikke mindst hundene havde 
en rigtig hyggelig dag. På billedet er 
Amy (5 mdr.) ved at få ordnet 
begge ører af Saco og Honey.

Side 1 af 18

1



30.11.2003:

Vi har været på Skue i Billund. Amy 
(Hugedogge Isn´t She Lovely 
bill.th.) blev bedste baby af alle 
racer på skuet (BIS baby). Stort 
tillykke til ejeren.
Honey (Hugedogge Gunilla - bill. 
ned.) blev bedste unghund og 
BIR (bedst i racen).

Et skue er også møde med 
hundevenner og tid til leg (billedet 
th. ned.)

23.11.2003:

Diesel er død. Efter en lille uges kamp mod en infektion i lymfesystemet, hvor det ene ben 
hævede voldsomt op til et såkaldt "elefantben" mistede vi Diesel fredag formiddag, da der 
trods intensiv behandling gik koldbrand i benet.
Det synes så uretfærdigt at så ung og smuk en hund, med hele livet foran sig, skulle 
forlade denne verden i en alder af kun 16 mdr. Han vil leve videre i vores erindring, ikke 
mindst hans helt specielle sind. Vi kæmpede sammen en kamp som vi desværre ikke 
vandt.
Æret være hans minde.

4.11.2003:

NY CHAMPION

På DKK udstilling i Herning blev Saco
bedst i racen (BIR), fik sit 4.cert og 
netop 2 år gammel er hun nu dansk, 
norsk, svensk, nordisk champion.
På billedet dommer Rodi Hübental,N.
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To af Conrads sønner vandt henholdsvis 
championklasse og blev BIM (Snooze 
Arko) samt åben klasse og fik cert. 
(Snooze Zantos).

Vi udstillede også Hugedogge Gunilla 
som blev bedste hvalp.

Fra frankrig har vi fået et billede af 
Conrad´s søn, Farm of Snoring Dog 
Dhino, som blev bedst i racen på 
den franske klubudstilling. Han var 
da 21 mdr. gammel.

16.10.2003:

Conrad har haft besøg af en gammel veninde. For to år siden lavede vi den samme 
kombination med godt resultat. En af "hvalpene" fra dengang som blev solgt til Frankrig, 
blev bedste mastiff på deres klubudstilling i år (21 mdr. gammel og 71 tilmeldte mastiffer).

Fødsel forventes i begyndelsen af december, Ahura´s ejer, Pia Munk Nilesen kan kontaktes 
på tlf. 8693 1710.

Wileyways 
Conrad

x

Farm Of 
Snoring 

Dog Ahura

03.10.2003:

Diesel er nu 14 mdr. og udvikler 
sig rigtigt meget.
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Vi har lagt nogle nye billeder op på 
hans side.

01.10.2003:

Vi har haft besøg af 
Susan fra England - eller 
rettere 
"Honey" (Conrad x 
Frigg) har haft besøg af 
sin kommende "mor" - 
til stor fornøjelse for 
begge parter.

Blodprøven er nu i orden 
så Honey når at komme 
til England og holde jul. 
Hun er nu 7 mdr. 
gammel.

21.09.2003:

Nyt fra udstillinger:

Fra Frankrig har vi fået resultatet fra deres mastiff klub udstilling (French National 
Specialty). Dommer var Mrs. Pamela Jeans-Brown, GB, 71 mastiffs var tilmeldt.
Bedst i racen, BIR, blev en dansk opdrættet han på 21 mdr. som Conrad er far til: 
FARM OF SNORING DOG DHINO (Conrad x Farm Of Snoring Dog Ahura (Groppetti Mr. 
X V.D.Cathalijanda Why-Not-Khala)). Vi håber snart at få et billede.

En anden dansk han, som vi har opdrættet, Multi CH Hugedogge Barbirolli Sir Purcel
(Multi CH Groppetti Mr. x INTCH Augusta) gjorde sig også godt bemærket idet han 
vandt championklassen og var far til følgende: bedste tæve & BIM, reserve vinder 
i bedste tæve klassen, reserve vinder i bedste han klassen (som forøvrigt er 
verdensvinderen 2003: CH Sagamore Stableboy Brullemail), bedste junior klasse 
han og bedste junior klasse tæve.

Lørdag var vi på DKK udstilling i 
Ballerup. 

Conrad blev bedst i racen, BIR.
Hans sønner, Hugedogge Gibson, 
fik særdeles lovende og blev 
bedste hvalp.
En anden søn, Hugedogge Edgar, 
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vandt unghunde klassen,fik CK 
og blev 4. bedste han.
En tredje søn, Snooze Arko vandt 
åben klasse med CK og blev 3. 
bedste han. Fik cert og blev 
dermed dansk champion 2 år 
gammel. Stort tillykke skal lyde 
herfra.

Frigg fik 1.præmie med CK og blev 
2.vinder i bedste tæveklassen.

15.09.2003:

De sidste hvalpe er nu flyttet hjemmefra. Hugedogge Idealistic Reality (Irma) flyttede for 
nogen tid siden til Rågeleje hvor hun trives fint (billedet tv.).
I weekenden blev de sidste to hvalpe hentet. Vi havde besøg fra Italien, hvor Hugedogge 
Individual Man (Goran) fremover skal bo under lune himmelstrøg på Sicilien sammen med 
8 andre mastiffer (billedet midt). Og fra Holland kom en familie efter Hugedogge Illusions 
of Grandeur, der skal bo sammen med 3 andre tæver (billedet th.). Begge hvalpe er 
kommet godt frem og tog de lange rejser meget fint.

01.09.2003:

Søndag deltog vi på den tyske mastiff klubs special udstilling i Hattstedt:

BIR: Hugedogge Danish 
Dreamgirl (Wileyways Conrad x 
Hugedogge Anna Bella)
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BIM: Snooze Zantos
(Wileyways Conrad x Hugedogge Anna Fleur 
de Lis)

Dommer: Nick Waters, GB.

Conrad (th.ned) bedste champion 
og ærespræmie for hans afkom.
(bedste han, bedste tæve, bedste 
hvalp han og tæve).

Honey (Hugedogge Gunilla), som 
venter på at flytte til England,blev 
bedste hvalp.Hendes kuldbror blev 
bedste hanhvalp. (Conrad x Frigg)

27.08.2003:

Her er ved at være tomt - de fleste af hvalpene er nu flyttet hjemmefra:

Hugedogge Iron 
Man er flyttet til 
sin nye familie i 
Ikast.

Hugedogge Ideal 
Girl er flyttet til sin 
nye familie i 
Christiansfeld.

Hugedogge 
Imagine Me er 
flyttet til sin nye 
familie i 
Rødekro.

Hugedogge Isn´t 
She Lovely er 
flyttet til hen til sin 
moster i Haderup.
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Hugedogge Idea 
Man er flyttet til 
Hørsholm hvor 
han har selskab 
af en ældre 
bullmastiff. 

Hugedogge 
Invisible Man er 
også flyttet til 
Hørsholm.

Hugedogge 
Impressive Man 
er flyttet til sin 
nye familie i 
Dragør.

Hugedogge 
Incredible Conrad 
er flyttet til sin nye 
familie i Ålborg.

25.08.2003:

I weekenden deltog vi på den norske mastiff klubs udstilling i Gol.

Conrad blev udstillingens 4 bedste han 
(billedet th.)
Augusta blev bedste champion tæve, 
bedste veteran og 3. bedste tæve på 
ustillingen. (billedet nederst th.) Hun er 
næsten 8 år og nyder at være på tur.
Saco blev udstillingens bedste tæve - 
BIM - og fik cert. Hun er nu bedste tæve i 
år på klub udstillingerne i både DK,N,og 
S. 
BIR blev en norsk han, Doggertunets Pompel 
(billedet herunder).
Dommer var Jochen Otto fra Tyskland.
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16.08.2003:

Resultat fra DKK udstilling i Odense:

BIR: Hugedogge Elvis
BIM: Hugedogge Barbirolli Miss Frigg

Bedste hvalp konkurrence:

Bedste hvalp: Hugedogge Freja (th)

Hugedogge Gunilla (tv) fik også 
særdeles lovende.

Frigg fik sit andet cert og CACIB, Elvis fik det første cert kun 14 mdr. 
gammel. Stort tillykke til ejerne af Freja og Elvis.

15.08.2003:

På tur med mor og far.

Mikkeline har givet en lektion i nedgravning af kødben og hvalpene var 
lærenemme. Der var jord i hele hovedet.
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23.07.2003:

Lige lidt nyt fra hvalpene.

De spiser nu selv og er ved at være 
gode til det.
De sidste par dage er de også 
begyndt at lege og bide i vores 
bukseben, så nu begynder den sjove 
tid.
De er også begyndt at bevæge sig 
længere væk for at udforske den 
store verden, og vi nyder jo det 
flotte vejr, - det gør tingene lidt 
nemmere og hvalpene har godt af at 
komme ud.
Mikkeline giver dem stadig en tår 
mælk, men hvalpenes tænder er 
spidse, så det bliver oftest til en 
hurtig tår.

08.07.2003:

Mikkeline´s hvalpe er nu 14 dage. 
Desværre kom hun en af de første 
dage til at lægge sig på en lille pige, 
men de resterende 11trives fint (6 
hanner og 5 tæver). De har nu 
lukket øjnene op og er begyndt at 
"traske" ud af hvalpekassen for at se 
på verden udenfor.
Mikkeline er stadig alletiders mor.
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07.07.2003:

Olaf og Diesel har i weekenden 
været en tur på Bornholm. Der var 
udstilling i Rønne og de havde fået 
kørelejlighed med nogle 
hundevenner.
Diesel er 11 mdr. og var i 
unghundeklasse og klarede sig 
rigtigt fint med 1. præmie og 
1.vinder.

Som altid er han meget cool. Intet 
kan bringe ham ud af fatning og det 
gør det svært at få ham til at se 
opmærksom ud. Han hviler bare så 
meget i sig selv.
På skuet i Tivoli Friheden var han 
også med og end ikke en mand 
udklædt som en kæmpe plyskanin 
kan få ham til så meget som at 
rynke panden. Næh - han går bare 
hen for at blive klappet af 
kaninen....

25.06.2003:

Mikkeline (Hugedogge 
miss Charming 
Cassandra) har fået 12 
fine hvalpe. Meget ens i 
størrelse og normal 
fødselsvægt, selvom 
der var så mange. 
Fødslen forløb fint så nu 
venter et stort arbejde 
for mor og 
mennesker..........

20.06.2003:

Bibi´s hvalpe er 
nu flyttet 
hjemmefra, så 
nu synes vi at 
her er tomt og 
stille.Bibi der 
imod nyder 
tilsyneladende 
at være fri for 
de påtrængende 
hvalpe. 

Til sidst hoppede 
hun over hegnet 
til urtehaven for 
at være i fred, så i 
år må vi vist 
undvære de frisk 
plukkede ærter.
Vi ønsker alt godt 
fremover til 
hvalpene og 
familierne.

Hugedogge Harley 
flyttede ikke så 
langt væk. han bor 
nu i Give.

Hugedogge 
Hjalte bor nu 

Hugedogge Helena 
er også flyttet til 
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hos sin nye 
familie i Herlev.

Herlev. Vi håber de 
to nye 
Herlevborgere kan 
få lidt fornøjelse af 
hinanden 
fremover.

Hugedogge 
Hercules er 
blevet 
midtpunkt i sin 
nye familie i 
Humlebæk.

Hugedogge 
Hannibal bor nu i 
Fakse Ladeplads 
sammen med sin 
"storesøster" - en 
tysk jagtterrier.

17.06.2003:

Lørdag deltog vi på den svenske mastiff klubs udstilling. Conrad blev 3. 
vinder i championklasse og udstillingens 4. bedste han. Han stillede en 
avlsklasse som vi vandt med ærespræmie over en svensk avlsklasse.
Saco blev BIS unghund og bedste tæve på udstillingen. Hun fik også 
cert og vandt konkurrencen om bedste hoved.
På vej hjem udstillede vi i Hillerød, hvor Conrad blev BIR (bedst i racen) 
og fik CACIB, så han nu er international champion. Saco blev BIM 
(bedst i modsat køn) og fik cert og CACIB. Hun har nu de tre cert´er som 
kræves for at blive champion, men hun skal først være to år gammel, så 
vi må vente lidt endnu.
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Hjemme ventede der os en sørgelig overraskelse. Milly var stille sovet 
ind lørdag morgen, efter at hun som sædvanligt havde spist sin 
morgenmad. Formodentligt hjertestop eller en blodprop i hjernen. Hun 
har ikke været brugt i avl men var en utrolig stor og smuk tæve med sin 
helt egen personlighed. Hun var også vores første internationale 
champion og har været med til at give os mange dejlige oplevelser både 
ude og hjemme. Vi savner hende.

10.06.2003:

Mikkeline er blevet parret med 
Conrad og hun er allerede meget 
tyk. 

Vi krydser fingre for at der ikke igen 
kommer et kæmpe stort kuld (se 
under 2002 - 30.05.02). Både for 
Mikkelines og vores egen skyld. Det 
er et meget stort arbejde at sørge 
for at alle hvalpe trives optimalt.

Fødslen forventes den 25.06.2003.

03.06.2003:

Natten mellem fredag og lørdag kørte vi til Dortmund, hvor der var Verdens Vinder 
udstilling. Et kæmpe foretagende med ca. 20.000 tilmeldte hunde - heldigvis fordelt over 
flere dage. Der var tilmeldt 72 mastiffs fra 13 forskellige nationer, så vi fik set en masse 
forskellige mastiffs, som vi normalt ikke møder på udstillinger her omkring.
Bedste tæve og BIR blev Ch Lady Celine The Mighty Molosser.
Bedste han og BIM blev en af Sir og Gussi´s børnebørn i Frankrig, en flot brindle han, 
Sagamore Stableboy Brullemail.
Conrad blev udstillet i championklasse, fik en rigtig god kritik men blev ikke placeret. 
Desværre bevægede tre af de fire hanner, der blev placeret sig meget dårligt.
Saco blev 4.vinder i åben klasse hvor der var 20 mastiffs. Hun er kun 19 mdr. og 
konkurrerede med voksne hunde, så den placering er vi meget glade for.

Søndag udstillede vi i 
Essen på den tyske 
special udstilling for 
molosser. Her var 36 
mastiff tilmeldt.
Conrad vandt 
championklassen over 
en meget vindende 
engelsk han, 
Fearnought the 
Barbarian - billedet.
Det var meget varmt 
for hunde og 
mennesker - 31 grader.
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Saco blev 2. vinder i åbenklasse, vandt over vinderen af championklasse og blev 
udstillingens 2. bedste tæve.
Bir blev hendes fætter fra Frankrig, Sagamore Stableboy Brullemail og BIM blev hans 
kuldsøster, Sandrose Brullemail. Stort tillykke til Bernard i Frankrig.

30.05.2003: Vi nyder rigtigt det gode vejr.

26.05.2003:

Søndag deltog vi på Dansk Mastiff 
Klubs udstilling, hvor 49 mastiffs 
var tilmeldt.
Vi havde Saco, Conrad, Augusta og 
lille Honey med.

Saco som nu er 19 mdr. vandt 
mellemklassen, blev udstillingens 
bedste tæve og fik cert.

Hun fik også vandrepræmie for 
bedste unge tæve og for 
udstillingens bedste tæve

"Honey" (Hugedogge Gunilla) er 3 
mdr. og hun var i baby klasse 
sammen med en kuldsøster samt en 
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næsten 3 mdr. ældre søster.
Alle tre fik "særdeles lovende" og 
nogle rigtigt gode kritikker.
Honey blev bedste baby.
Honey vandt også vandrepokal for 
bedste mastiff hoved.
En anden af vores opdræt, 
Hugedogge Elvis blev bedste 
unghund, han og to af hans brødre 
fik også 1.præmier og blev 2. og 
3.vinder.

Augusta blev udstillet i champion 
klasse og seniorklasse og vandt 
begge.

Hun er nu 7,5 år gammel men 
elsker stadig at være "på".Da vi 
noget trætte kom hjem i aftes 
havde "Gussi" slet ikke fået nok. 
Hun ville blive liggende i bilen...

Stort tak til Inger-Maria for hjælp til 
handling.

Conrad blev 2.vinder i 
championlasse og udstillingens 4. 
bedste han. Bedste han og BIR blev 
en svensk han, Alvedore Zirak-Zigil.

Conrad stillede også en avlsklasse, 
heri var bedste tæve (BIM), bedste 
unghund tæve, 2.vinder i 
mellemklasse han og bedste 
unghunde han. Ikke så mærkeligt 
at kritikken blev rigtig god.
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15.05.2003:

Bibi´s hvalpe er nu godt tre uger g 
vejer ca. 3,5 kg. De er begyndt at 
lege og at spise selv, men det er 
stadig godt med en mælketår hos 
mor.
Bibi er stadig en utrolig god mor.

12.05.2003:

Søndag deltog vi på den tyske mastiff klub 
(OEMCD) udstilling i Jesteburg lidt syd for 
Hamburg.
Vi havde Conrad og Saco med og begge 
klarede sig fint. Conrad blev 3. vinder i 
championklassen og Saco 3. vinder i åben 
klasse, som hun lige er rykket op i.
Conrad´s søn, Snooze Zantos vandt åben 
klasse hanner og blev 2. bedste han på 
udstillingen.
En god dag for danskerne.
På billedet ser dommer, Richard Thomas, 
GB på Conrad.

06.05.2003:
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Nye billeder lagt op på Mikkelines side og Diesel har nu også fået sin egen side.

Bibi´s hvalpe stortrives. Billede kommer snart.

23.04.2003:

Bibi har fået hvalpe.
4 hanner og 1 tæve ligger nu og 
putter i hvalpekassen sammen med 
en meget omsorgsfuld mor.

Fødslen forløb fint omend den tog 
lang tid. Første hvalp blev født om 
morgenen den 21. og den sidste 
næsten et døgn efter.
Billedet er taget den 21. om 
aftenen.

18.04.2003:

Nyt billede af Conrad er lagt op på hans side.
Bibi flyttede hjem til os sidste efterår. Nu har hun også fået sin egen side. Klik på hendes 
navn.

12.04.2003:

Tre af Frigg´s hvalpe flyttede 
hjemmefra i går, så nu er her 
underligt stille.

To flyttede til deres nye hjem på 
Sjælland og en til Kruså.
Den sidste hvalp "Honey" skal til 
England, men for at hun ikke skal i 
karantæne skal hun foreløbig bo 
hos os indtil december måned.

Alle hvalpene har stortrivedes hele 
vejen igennem og både Frigg og 
Conrad har været rigtigt gode til at 
lege med dem og opdrage på dem.

06.03.2003:
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Friggs hvalpe stortrives. De er nu 3 
uger og har rundet de 3 kg. De er 
begyndt at spise selv og bevæger 
sig nu uden for hvalpekassen.

13.02.2003:

Frigg har fået hvalpe. Fire små charmetrolde, to hanner og to tæver. De er meget ens og 
vejede fra 634g til 715g ved fødslen som tog 8 timer. 
Mor og hvalpe har det godt og Frigg har allerede knyttet sig til hvalpene og tegner til at 
bliver en rigtig god mor.

10.02.2003:

I går var vi på DKK udstilling i Fredericia. Vi 
udstillede Saco på 15 mdr.(Hugedogge Danish 
Dreamgirl) og hun blev BIM med cert of CACIB. 
BIR blev en anden af Conrads "børn", Snooze 
Zantos.

Saco var nu også i træning. På DKK skue i Strib 
Hallen sidst i januar blev hun BIS (best in show 
af alle racer).

02.02.2003:

Så blev det tid til at tage afsked med hvalpene. Lidt vemodigt, for de var jo blevet en del 
af familien. 
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Hugedogge Ferdinand, 
"Prop" tog afsted på en 
lang rejse med tog og 
fly til Finland. Han 
kommer til at bo med 
en ældre mastiff og to 
broholmere samt en

masse andre dyr, så han 
skal nok få det godt.

Hugedogge Freja bor 
nu i Andst ved Vejen. 
Hun er ikke flyttet ret 
langt hjemmefra, så vi 
håber at møde hende 
engang imellem.

22.01.2003:

Frigg er drægtig!

Frigg er blevet endnu mere 
kontaktsøgende end hun var i 
forvejen og hun er nu også begyndt 
at se drægtig ud, så vi forventer at 
der kommer hvalpe i uge 7.
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