
 

Referat  - møte raseutvalg April 2019 
Tors. 04-april 
Tilstede: Reidar Aas, , Ulrike Scroeter Skaug og  Irene Galåen  
Forfall: Petter Vemo 

Sak Kommentarer og/eller vedtak 
 

1. Raseårsmøte 2019 NMHKs GF 21..3.19, vedtok at alle rasegruppene skal behandle følgende 2 

saker på sine raseårsmøter 2019: Spørsmål om med kjent patellastatus før 

registrering av valper og om fullcertordningen skal vidererøføres.NMHK 

har derfor bestemt at vi må flytte vårt raseårsmøte til Bjerke stadion, Maura 

22.6.19 etter at rasespesialen er avsluttet. Informasjon om flyttingen er 

allerede sent ut til våre medlemmer på epost, samt lagt ut på vår webside. 

-Møterom på ParkInn 4.4.19 avbestilt 23.3.19. 

2. Rasespesial 2019 -

Kåringsklasser 

Fastsetting av kåringsklasser og bestilling av rosetter ok. 

3. Mestvinnende-

rosetter 

Rosetter for mestvinnende 2018 bestilt: 10 voksne og 4 valp. 

Deles ut etter den offiselle delen av rasespesialen og kåringsklassene er 

gjennomført.  

4. Dommer på 

rasespesialen 

Dommer for dagen blir Ekaterina Senashenko fra Russland.  
Ekaterina har bl.a. dømt rasen  for våre svenske venner, og leder der opplyser at 
de var meget godt fornøyd med hennes måte å tilnærme seg hundene på.  Det 
synes vi er flott, og ser frem til den store dagen. 

 

5. Utlodding av 

petstroller 

Også i år lodder vi ut en petstroller delvis sponset av Hundihuset:  

Vi takker masse for støtten som muliggjør å lodde ut en så flott premie.  

Sende ut epost og dele på FB.Oppfordrer alle til å dele annonsen.| 

 

6. BIR/BISS-pokal 

rasespesial 

sponsing 

Vi forlenger muligheten for å få være med på BIR/BISS-pokalen. Alle som 

sponser pokal med kr 300,- får sitt navn/ kennelnavn inngravert i BISS-

pokalen Sende ut epost og legge ut på FB-gruppen. 

 

7. Fylkeskontakter Siden vårt raseårsmøte måtte utsettes vil vi være langt ut på sommeren før 

raserårsmøtet 22.juni der vi har oppe sak om regionkontakter. Vi ønsker 

derfor å invitere medlemmer til å engasjere seg i rasegruppen med å dra i 

gang turer, samlinger eller annet som du/dere måtte ønske.  

Har du lyst å være en fylkeskontakt, gjerne sammen med flere andre? 

*Send oss melding på bolonka@nmhk.no  

 

8. Samling på Voss Dessverre måtte eventet avlyses da det krasjer med annet stort arrangement 

på Voss, jf. informasjon fra Jorunn Tillung på vår FB-gruppe. .   

 

9. FCI-godkjenning 

av rasen- prosess 

INFORMASJON om prosessen for godkjenning av bolonkaen i FCI 

 

Flere av oss lurer på hvordan det går med prossessen for anerkjennelse av 

bolonkaen i FCI. Det har nå lyktes oss å få informasjon om dette fra bolonkaens 

moderklubb. 

 

Elena Kudryavtseva, dommer på rasen, og leder av Russisk Tsvetnaya Bolonka 

Klubb Russland , opplyser at de har jobbet med å tilpasse rasestandarden til FCIs 

krav, og overlevert den til standardkommisjonen i RKF (Den russiske kennel-
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klubben). Dette har vært kjent for flere av oss en stund.   Nytt er at 

Kundryavtseva  etter vår forespørsel har snakket med leder av 

standardkommisjonen, og denne forteller at  de nå avslutter arbeidet med å få en 

annen rase godkjent av FCI i år. Neste rase for tur er bolonkaen. De håper å starte 

denne prosessen i mai-juni d.å.  Dette er en omfattende og flerårig prosess som er 

nøye regulert i prosedyrer for godkjenning av nye raser i FCI.   

 

Vi holder dere oppdatert så snart vi får nytt i saken. 

 

10.  Beregnet status for mestvinnende 2019. Legges ut på fb-gruppen NMHK Russisk 

Tsvetnaya Bolonka  

 

Forslag til saker for møte torsdag 2.mai  2019  må sendes raseutvalget innen  torsdag 25. 

april  til: bolonka@nmhk.net  
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