JULEHILSEN 2020
Bullshot
Vi i styret har foreløpig ikke greid å skaffe ny redaktør til Bullshot, derfor vil det dessverre
ikke komme ut et julenummer dette året. Det blir selvfølgelig som å hoppe etter Wirkola når
en skal overta redaktøransvaret etter Hilde, men vi spør likevel om det er noen skriveglade
medlemmer som har et uutløst potensial som journalist så er det bare å ta kontakt. Vi skal
selvfølgelig bistå slik at en ikke blir alene med hele ansvaret. Hvis vi ikke greier å skaffe
redaktør vil vi i styret forsøke å sette sammen Bullshot neste år, så vi er takknemlige for
innspill, innlegg, forslag til innhold e.l.
Oppsummering 2020
Det har vært et spesielt år, 2020, for oss alle. Mange buller har kanskje faktisk opplevd det
som et godt år fordi de har fått mer oppmerksomhet med matmor/matfar med hjemmekontor,
permittert eller arbeidsledighet. I tillegg var jo de små tobeinte hjemme fra skolen i våres noe
som betydde mer selskap for bullene.
Vi krysser alle fingrene for at vi etterhvert i 2021 kommer inn i normalt gjenge igjen med
utstillinger og ikke minst Bulltreff som skal arrangeres på Akkarhaugen 21 august. Styret
kommer tilbake med mer informasjon på nyåret.
Ta deg et avbrekk fra alt som heter korona og kom deg ut på tur med bullene dine. De bryr
seg døyten om kohort, pandemi, FHI, korona og karantene, oppdateringer fra Høie og hvor
mange som kan møte hverandre i selskapene i julen. Det er uforbeholden kjærlighet fra deres
side, nyt den og gi tilbake så det monner. Men ikke i form av julekaker eller sjokolade, det er
IKKE kjærlighet. Et tips er å ha noen hundegodsaker ved siden av kakefatet så slipper en å
forsøke å motstå bedende brune øyne med sikkel som drypper ned på gulvet. Våre hunder har
alltid fått stekt kyllingfilet (uten krydder eller annet) som julemat, det er en tradisjon som de
digger her i huset.

Men litt is derimot......, bare litt
mamsen, bittelitt.....

Våre ønsker for året 2021 er at vi bullevenner forblir venner og snakker fint om og med
hverandre og viser hverandre respekt, åpenhet og ærlighet. Arranger treff med bullevenner i
ditt nærområde jevnlig, hundene og menneskene har godt av å treffes. Også på utstillinger kan
vi bruke tiden til å bli bedre kjent med hverandre. Konstruktiv kritikk tåler vi, men vi
anbefaler at det ikke skjer åpenlyst i media, men at en tar kontakt med den det gjelder.
Trenger du kontakt med noen i styret er det bare å ta kontakt på mail som oppgitt på Norsk
Bullmastiffklubb sine sider. Vi ønsker å hjelpe til der vi kan.
Vi i styret vil ønske alle medlemmer i Norsk Bullmastiffklubb en riktig God Jul og et godt
innholdsrikt Nytt (Bulle)år!
Julehilsen fra Åse på vegne av styret i Norsk Bullmastiffklubb

