23.12.2013: Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

11.12.2013:
"Baloo", Hugedogge Balder Junior (Komandorans Mr. Tamburine Man xClara) er blevet
røntgenfotograferet på hofter og albuer.
Han er HD A og AD 0 - så helt fri for dysplasi. Tillykke til hans ejere, Jane og Søren.

Sådan foregik

opvågningen hos
dyrlægen :)
Flere billeder
påFamilie billeder

07.12.2013:
Første søndag i december var vi til skue i Blåhøj med Dion (Junior x Sanne)
ogEmma (Uffe x Sanne)
En rigtig hyggelig dag med ialt otte deltagende mastiffer og deres mennesker.

Dion, 13 mdr fik exc2 i juniorklasse.
Emma, 5 mdr fik SL og blev bedste baby
tæve.

Hugedogge Casper "Bailey" 16 mdr. blev bedste junior han.
Hugedogge Enzo, 5 mdr. blev bedste baby.
Stort tillykke til ejerne :) se Familie billeder
04.12.2013: Et umage par - men alligevel bedste venner. Emma er 5 mdr. ligesom
alpaca føllet Maja.

Der er mange nye billeder på Familie billeder
21.11.2013:
I lørdags var vi til DKK kreds 4 skue i Brørup med Emma (Uffe x Sanne)
ogDion (Junior x Sanne)

Hugedogge Emma 4½ mdr blev bedste
baby.

Hugedogge Enzo 4½ mdr. blev bedste han
baby.

Hugedogge Dion 12 mdr fik exc1 i
juniorklasse

Hugedogge Casper "Bailey" 16 mdr fik
exc2 i juniorklasse

Tillykke til alle og tak for en rigtig hyggelig dag :)
13.11.2013: Nyt fra udstillinger i Herning og Hannover.
DKK Int. dobbelt udstilling 2 og 3.11 i Herning:
Søndag den 03.11 - dommer Shaun Watson, Cypern

Augusta (Uffe x Thelma) blev bedst i
racen, BIR, CACIB og Dansk Vinder 2013

Hugedogge Quinn "Victor" vandt
champion klassen og blev 2.bedste han.

Hugedogge Casper "Bailey"
(Jackson xYeti) fik exc1, CK, CERT og
blev Dansk Junior Vinder 2013.
Stort tillykke til Gitte og Henrik.

Flere billeder på Familie billeder

Lørdag den 02.11 - dommer Jens Utke Ramsing, DK

Hugedogge Quinn "Victor" blev bedst i
racen, BIR, CACIB. I storering nåede
han med i semifinalen mellem de 8
bedste i gruppe 2. Se Familie billeder
Stort tillykke til Charlotte, Claus og
Laura som udstillede i storering.

Hugedogge Augusta exc1 i championklasse, CACIB, 2.bedste tæve.
Hugedogge Valentino "Homer" (Marly xThelma) fik exc3 i championklassen og blev
3.bedste han.
Hugedogge Casper "Bailey" (Jackson xYeti) fik VG1 i juniorklasse
Tre af "vore" babier var med: Hugedogge Enzo og bror Hugedogge Eagle "Manfred" fra
kuldet Uffe x Sanne, samt Hugedogge Fletcher "Elmo" fra kuldet Bobby x Etta. Alle tre
babier havde en dejlig dag på udstilling og fik særdeles lovende. Billeder på Familie
billeder.
International udstilling i Hannover 26.10 - dommer Moa Persson, SE

BIR, CAC, CACIB: Hugedogge Augusta

Bedste han, CAC, CACIB, Hugedogge
Quinn "Victor"

Stort tillykke til Claus og tak til Mona, som havde Augusta med på tur.
23.10.2013:

Dion (Junior x Sanne) ønsker sine
søskende tillykke med 1 års
fødselsdagen i går.

Billeder modtages med tak :)

På Familie billeder er der mange billeder fra hvalpenes første tid i deres nye hjem.
14.10.2013: Bundessieger og Herbstsieger udstillinger i Dortmund, Tyskland.

Herbstsieger 2013

Den 12.10 blev Augusta BIR, fik CAC og
CACIB og fik titlen Herbstsieger 2013.
Dommer: John Bromley, GB.

Hugedogge Quinn "Victor" vandt
champion klassen og fik CAC og RCACIB.
Victor nærmer sig de 7 år, så det er
virkelig flot at han stadig er helt på
toppen.

Tak til Tjarko Meijerhof for det flotte billede.

Den 11.10 Bundessieger udstilling.
Dommer Mrs. Margaret Bromley, GB.
Augusta vandt champion klassen og
fikCAC og RCACIB.

Bundessieger 2013.
Hugedogge Quinn "Victor" vandt
championklassen og blev bedste han
medCAC og CACIB. Han fik dermed titlen
Bundessieger 2013.
Victor har nu 5 cert som det kræves for at
blive tysk champion.
Tillykke til hans ejer Charlotte og Claus og tak for lån af Victor:)

Skue i Billund 29.09.2013:
Vi udstillede Emma og Dion. Emma's kuldbror Enzo var også på sin første udstilling.
De er 3 mdr. gamle og fra kuldet Uffe xSanne.
Hugedogge Enzo bedste baby han.

Hugedogge Emma bedste baby.

Hugedogge Dion (Junior x Sanne) er 11
mdr. og blev bedst i racen.
Dommer var Carsten Birk.

21.09.2013: Nyt fra udstillinger
DKK International udstilling i Ballerup - dommer Terje Lindstrøm, N.

Ny international champion

Hugedogge Augusta: BIR, CACIB,
Københavnsvinder 2013.

Tak til Mona som har opnået de flotte
resultater med Augusta.

Augusta fik sit første CACIB den 16.09.2012. Hun var da 17 mdr. gammel.
Et år senere, kun 2½ år gammel, er hun nuInternational Champion.
Hun har:
8 x CACIB fra Danmark,
3 x CACIB fra Sverige,
1 x CACIB fra Norge og
1 x CACIB fra Tyskland
SKK International udstilling i Sofiero, Sverige 15.09.2013:

BIR, CACIB: Hugedogge Augusta.
BIM, Cert: "Gimli" (Fawn River's I'm Not An-Enome). Hermed blev Gimli svensk og
dansk champion. Stort tillykke til Mona.
Dommer: Delerue Pedro Sanch
Dansk Mastiff Klub udstilling i Kerteminde 07.09.2013 - dommer Miss Tracey
Atkinson, GB.:

Hugedogge Casper "Bailey"
er 14 mdr. og fik exc.2, CK i
juniorklasse. billede th.
Hugedogge Valentino "Homer" fik
exc.2, CK i championklasse og blev
3.bedste han.
Tillykke til ejerne :)
Hugedogge Augusta fik exc.2, CK i
championklasse og blev 4.bedste tæve.

DKK nat. udstilling i Varde 24.08.2013:

Bedst i racen, BIR, Victor (Hugedogge
Quinn).
Tillykke til Charlotte og Claus.

Dommer: Ligita Zake, Letland

Dion (Hugedogge Dion) på 10 mdr. var
på sin første officielle udstilling.
Han klarede det rigtig fint og fik exc.2 i
juniorklasse.

Augusta fik exc.2 i championklasse og
3.bedste tæve.

DKK kreds 4 afholdt skue i Vejen 11.08.2013:

Bedst i racen, BIR,
blev Victor(Hugedogge Quinn)
fremvist af Laura.
Dommer Gunnar Nymann, DK
Stort tillykke.

Bedste junior blev Bailey (Hugedogge
Casper).
Stort tillykke til Gitte og Henrik.

På skuet var arrangeret en sommer
match. En sjov måde at udstille på,
hvor alle konkurrerer mod hinanden.
Augusta blev udstillet af Mona. I
starten var der 65 hunde med - Augusta
klarede sig helt til næstsidste runde og
blev således mellem de 12 bedste.
Godt gået :) Det var mange gange ud
og ind af ringen og kræver virkelig
kondition og koncentration af både
handler og hund.

Laura udstillede
Augusta i junior
handling. Her drejer
det sig om at have
god kontakt til
hunden og fremvise
den bedst muligt. Og
det klarede Laura jo
til UG - tillykke med
det flotte resultat.

Dion og Augusta blev udstillet i
parklasse af Claus. Tillykke med en flot
placering.

17.09.2013

Etta's hvalpe har nu alle fundet sig godt
tilrette i deres nye hjem.
Vi ønsker alt det bedste fremover for jer
og jeres nye familier.

Th.: Hugedogge Falko bor nu i Tyskland

Hugedogge Felicia bor nu i Rødovre.

Hugedogge Florentine bor nu ved Rødekro og har
selskab af en ældre mastiff.

Hugedogge Forglemmigej er faldet godt til i Rørvig.

Hugedogge Franciska bor nu i Næstved og har selskab af
en bulldog.

Hugedogge Frederikke bor i Fredericia hvor hun har fået
et par hunde søskende.

Hugedogge Fletcher har fundet sig godt tilrette hos
"storebror" Homer i Karise.

05.09.2013

Etta's hvalpe er nu på vej til deres nye
hjem. De synes det er herligt at få
besøg hver gang der bliver afhentet en
hvalp.
Helt ubekymret går de videre til deres
nye liv - bekymringer lader de os
mennesker om.

Sanne's hvalpe har alle fundet sig godt tilrette i deres nye hjem.

Hugedogge Eagle bor nu i Hvidovre

Hugedogge Enzo bor nu hos sin far Uffe og "tante" Rava
ved Brande.

Hugedogge Eddie bor nu i Sønderborg

Hugedogge Evita bor nu i Finland.

Hugedogge Emil bor nu i Vrå

Hugedogge Enya bor nu i Portugal

Hugedogge Elsa bor i Sverige

Hugedogge Emma bliver boende hos os

Vi savner jer - men ønsker det bedste for fremtiden for jer og jeres nye familier.

23.08.2013: Sidste weekend gik turen til Bornholm hvor der var int. udstilling både
lørdag og søndag.
Søndag den 18.08 blev Hugedogge Augusta BIR, CACIB. BIM, Cert og CACIB gik til
Fawn River's I'm Not An-Enome "Gimli". Tillykke til Mona. Dommer var Jørgen
Hindse. Der var 8 tilmeldte.

Lørdag den 17.08 blev Hugedogge Augusta BIR, CACIB og Hugedogge Valentino
"Homer" blev BIM,CACIB. Tillykke til Maiken og Rehne. Dommer var Birgitte
Schjødt. Der var 8 tilmeldte.

Hugedogge Casper "Bailey" er 13 mdr.
Søndag fik han exc. CK og 4.bedste
han.
Lørdag exc. CK, R.cert og 3.bedste han.
Tillykke til Gitte og Henrik samt tak for
husly på Bornholm:)

Vi havde en rigtig dejlig weekend på
Bornholm. Hundene fik leget og hilst på
nye venner.

Og både hunde og mennesker fik sig en
ordentlig lur mens vi ventede på
storering.

15.08.2013: Alder ingen hindring -Jackson er i en alder af 8 år blevet far til nogle
flotte hvalpe ved naturlig parring.

Jackson er blevet far til 5 flotte hvalpe
hos kennel Mastiffworld De er nu 5
uger gamle og der er 3 hanner og 2
tæver. Moren kommer også fra os Hugedogge Unnie (Uffe x Julle).
På kennel Mastiffworld 's hjemmeside
er der mere info og billeder.

08.08.2013: Hvalpene stortrives og har rigtig megen glæde af hinanden.

Etta's hvalpe udforsker nu den store
verden udendørs. De har megen
fornøjelse af Sanne's hvalpe og når de
bliver trætte putter de sammen med de
"store".

Det er helt utroligt hvor meget der sker
på de 2½ uge som Sanne's hvalpe er
ældre end Etta's.
På Etta's hvalpe billede side er der
mange nye billeder - også nogle hvor de
er sammen med Sanne's hvalpe.

01.08.2013:
Hundene nyder at komme i vandet her i sommervarmen. Her er det Dion og Bobby som
svømmer.

Hvalpene trives fint
og nu gør Sanne
gengæld - hun går ind
til Etta's hvalpe, og
giver dem en tår
mælk og hygger lidt :)

Sommerferie i prærievogn
Vi har fået nogle skønne billeder og en
lille hilsen fra en fantastisk ferie med to
mastiffer i prærievogn.
se her

Der er mange nye billeder på Familie billeder - og flere er på vej...
22.07.2013:

Hvalpene trives og Sanne's hvalpe som
nu er 4 uger nyder det gode vejr. Om

dagen ligger de i skyggen og daser - om
aftenen, når det bliver køligt, er de
mere aktive.
Etta (Rocky x Donna) er stadig den
omsorgsfulde mor - og det fandt
Sanne's hvalpe hurtigt ud af. Her får de
en tår mælk af Etta :) Hendes egne
hvalpe er 1½ uge og endnu for små til
at komme ud.

SKK dobbelt Udstilling i Tvååker 12 og 13. juli.
Dommer lørdag: Nils Molin, S, søndag: Chris Hancoock, IRE
Augusta (Uffe x Thelma) har være på tur
til Sverige med Mona. De havde en dejlig
weekend på udstilling, hotel og tid til at
slappe af. Tak til Mona og tillykke med
Gimli som blev BIM/BIR.
Lørdag blev Augusta BIR, CACIB.
Søndag blev hun BIM.

17.07.2013: Etta har fået hvalpe
Etta har 7 flotte hvalpe, født 10.07.2013. Der er to hanner og 5 tæver i farverne apricot
og fawn. Fødslen forløb uden problemer og Etta er en meget tålmodig mor, som har
tilbragt den første uge i hvalpekassen. Kun nødtvunget forlader hun kassen for at blive
luftet.
Der er mange billeder på Etta's hvalpe billede side, som fremover opdateres med nye
billeder hver uge.

08.07.2013:

Fødselsdage

Tilde (Jackson x Yeti) ønsker sine kuldsøskende tillykke
med 1 års fødselsdagen i går. Tv. er det Bailey som har
hejst flaget.
Flere billeder på Familie billeder

Tillykke til Jackson med de 8 år den 05
juli.
Kun lidt grå på snuden og stadig i fuld
vigør.

