
 

Referat  - møte raseutvalg  
Tors. 3.januar  2019- Zoom 
Tilstede: Reidar Aas,  Petter Vemo, Lilith Isaksen  & Irene Galåen 
 

Sak Kommentarer og/eller vedtak 
 

1. Pågående saker Diskusjon   

2. Raserådsmøte 

2019 

Raserådsmøte 18-20. januar .  Dvs. møte mellom alle 

rasene/raserepresentantene og NMHKs hovedstyre. Nærmere info om møtet 

kommer når vi vet mer. Raserepresentant deltar 

 

3. Raseårsmøte Møtet måtte  flyttes fra 31.3.19 -> 4.4.19 da NMHKs utstilling på Leto er for 

tidlig på året til at vi klarer å ha ferdig en innkalling.  

Raseårsmøte blir altså som berammet i Mininytt 3-18: 

 4. april  kl 18:00 i Gardermoenområdet.  
 

4. Mestvinnende 

 

Mestvinnende: Ferdig utregnet for valp og voksen, men skal kontrolleres og 

skal etter planen offentliggjøres søndag 6.1.19.  

Merknad: Vil også bli publisert i Mininytt 1-19. Alle oppfordes til å sende 

bilder av sinde mestvinnende hunder.  

 

NM: Vi tar forebehold om at det i 2019 kan bli endring i reglene som er 

benyttet for beregningen i 2018.  

 

5. 5-årsjubileum - 

 

Gave til 

medlemmer 

2018: 

 

 «Hundens bok»  

I 2018 var det 5-årsjubileum for bolonkaens tid som registrert rase i 

Norsk kennel klub.  
Vi har fått tak i en «Hundens bok» fra NMHK til alle som var medlem hos 

oss i 2018. Dette er en bok for oppbevaring av hundens papirer,- 

registreringsbevis, eierbevis, helsebok, krtikker  etc.. Det er høy porto for å 

sende disse ut, og vi vil derfor dele ut til medlemmer på utstillinger frem til 

og med rasespesialen. Bøker kan også hentes i Oslo hos Ulrike S. Skaug tlf. 

470 26 888 og/eller på Strømmen hos Irene Galåen, tlf 926 47 927 .  De som 

ikke har fått bok i løpet av St.Hans-utstillingen med rasespesial 2019, vil få 

boken tilsendt.  

 

Dersom du ønsker kan du få den tilsent umiddelbart  mot betaling av porto, 

kr 82,- (veier 415 gram og ca 1,5 cm tykk) til vår konto: 63110576902. Merk 

betaling med «porto og ditt navn) 

 

Kjøp av «Hundens bok»: Ønsker du å kjøpe hundens bok til flere av dine 

hunder, som gave til valpekjøper etc., så koster den kr 75,- + porto. Inntil 

24 bøker kan sendes som Norgespakke til kr 145,-  

  

6. IT-utvalg Vi har et stort behov en bedre oppdatering og utforming av websiden vår, og 

har nå nedsatt et eget « IT-utvalg» som skal jobbe med dette. Vi må følge 

NMHKs mal, og siden er bygget på systemet Wordpress .  

 

Foreløpig er  medlemmer i utvalget Ulrike Schroeter Skaug, Helene Næss og 



Irene Galåen. Kan du noe om wordpress og har lyst å være med vil vi gjerne 

høre fra deg. Send oss epost til : bolonka@nmhk.net 

 

Vi ønsker at folk som klikker seg til websiden vår www.bolonka.nmhk.net 

skal finne det meste av det de forventer å finne på en «klubbside». Vi tar 

gjerne i mot tips,- ros og ris fra deg . Send til overnevnte epost. 

 

7. Raseutvalg Informere i våre kanaler om forskjellen på raseutvalg og selvstendig klubb 

 

8. Genomia Informere om  rabatt-fordeler for våre medlemmer ved innsending av tester.  

Sjekke ut NKK-godkjenning av alle tester fra Genomia. 

9. RAS  Evaluering 2017 

 Følgesak:  

Månedens bilde 

 

Vi starter opp igjen med bilder:  

Hver måned opprette album på FB-gruppen «NMHK Russisk Tsvetnaya 

Bolonka rasegruppe (offisiell)». Alle kan redigere album og legge inn bilde. 

Månedens bilde med flest LIKEs deles med info om bildet og fotograf  i 

påfølgende Mininytt. Mininytt utkommer  etter planen 3 ganger i året, og det 

kan da bli opp til 4 vinnerbilder i ett Mininytt.   

  

 

Forslag til saker for møte torsdag 7. februar 2019  må sendes raseutvalget innen  torsdag 

31.januar  til: bolonka@nmhk.net  
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