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2. NMHK RTB ÅRSBERETNING 

 

Følgende personer har sittet i raseutvalget i perioden: 

Raserepresentant/leder: Irene Galåen  

Vara raserepesentant: Petter Vemo 

Utvalgsmedlem/kasserer: Reidar Aas  

Utvalgsmedlem: Mona-Lisa M. Pettersen, 

Lilith Isaksen og Ulrike Schroeter Skaug  

Avlsråd:  

Irene Galåen 

Mona-Lisa Mauritzdatter Pettersen 

Reidar Aas  

Aktivitetskomite:  

Irene Galåen, Reidar Aas, Lilith Isaksen og 

Mona-lisa Pettersen og Ulrike Scroeter 

Skaug 

Valpeformidler 

Trine-Lovise Baremegselv  

 

 

Webmaster  Mona Hagelund 

Valgkomitè: Leder: Jorunn Tillung og 

medlem Vera Antonik (demokratisk valgt 

under Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb 

Norge)  

 

Raseutvalg, avlsråd og utstillings-/aktivitetskomite har for det meste gjennomført sine møter i 

via Zoom. I tillegg har de ulike organene, inkl. samarbeide med webmaster, arbeidet via mail 

og/eller messenger. Aktiviteter gjennom året gjør at ukene har vært fylt med planlegging og 

gjennomføring av oppgaver,og vi gir en enkel opplisting av hva vi har jobbet med: 

 

 Mininytt- gitt ut 3 ganger årlig og kontinuerlig arbeide gjennom året med innsamling 

og bearbeiding av stoff  i form av bilder og reportasjer.  

 Rasespesial- et stort arbeide med planlegging, organisering og gjennomføring. 

 Genering av inntekt i form av lotteri i tilknytning til rasespesial og Dogs4all – mye 

arbeide med admininstrering av lotteriene 2 ganger årlig. I tillegg til dette hadde vi  i 

år Julekalender: Premiedryss fra PetShopGirls muliggjorde dette. 

 Dogs4All- planlegging, organisering og gjennomføring av 3 dagers evenement med 

rigging og bemanning av rasetorg. Takk til medlemmer for bilder til produksjon av 

PVC-trekk for bak- og sidevegger på rasetorget, og en stor takk til Ute Schroeter som 

sponset oss med sin kompetanse. Takk også til Organisering av raseparade. 

 RAS: Rasespesifikk avlsstrategi: Evaluering av innhold, mål og oppdatering av 

statistikker.  

 Dommerkompendium/rasekompendium blir senest ferdigstilt til dommerkonferanse. 

 Valpeformidling. Mottak av info om kull og utforming av annonse for formidling til 

oppdretter. All kontakt om kull blir henvist direkte til aktuell oppdretter. 

 Registrering av innmeldte RTB Avlshunder  

 Webside: Vi startet på slutten av året arbeidet med websiden selv. Dette er et stort 

arbeide og det vil ta tid før vi kan anse oss fornøyd med siden vår.  

 Raseutvalgsmøter: Vi har hatt faste møter 1 gang i måneden, men rundt ulike 

aktiviteter har det tidvis vært ganske høyt aktivitetsnivå. 

 Månedens bilde på fb-gruppen NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka jevnlig arbeide. 

 Mestvinnendeliste for valper og voksne. Tidkrevende oppgave. Alle utstillinger med 

deltakende hunder registreres og det beregnes hvem som blir mestvinner gjennom å ha 

generert flest poeng gjennom året.  

 Medlemsadministrasjon- Vi sliter med å få god oversikt over medlemmene våre. Vi 

har ikke selv innsikt i NKKs medlemsadministrasjon. Det er NMHK som har 

forvaltningen av dette. Vi håper på et bedre system snarest mulig.  
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 Raseårsmøte Det ble avholdt raseårsmøte etter rasespesialen.Protokoll fra dette ligger 

på vår webside bolonka.nmhk.net 

 Kjopehund.no 
Det er purret på at NKK skal  registrere bildene vi har sendt inn.  

 Avlsutvalg: Behandler RAS og RTB Avlshunder og hjelper med sjekk av foreldredyr  

 Oversikt over populasjonen: vi holder en jevnlig oversikt over populasjonen og 

helsedata som blir registert på foreldredyr. Det nevnes i denne forbindelse av det totalt 

er registrert nærmere 230 norskfødte valper i NKK fra 2013 – 2018.  

 

Vår innsats for å styrke rasegruppens økonomi har gitt resultater også for 2018. Loddsalg har 

bidratt til at vi har samme økonomi nå som ved inngangen i NMHK. Vi hadde da ca.30.000,- . 

som var inntekt av medlemskontingent. Denne går i dag i sin helhet går til NMHK. Vår faste 

inntekt er del av påmeldingsavgiften til rasespesialen som utbetales av NMHK. Mange 

påmeldte i 2018 kan gi oss en pen sum utbetalt,  forhåpentlig før rasespesialen 2019.  

 

Avslutningsvis finner vi det riktig å si at vi har en splittelse i bolonkamiljøet som det synes 

vanskelig å få enighet rundt. Det dreier seg om synet på helsekrav til bolonkaer som skal 

brukes i avl. Det strides om både avl på patellaluksasjon og avl på dyr som er bærere av prcd 

PRA. Den største splittelsen er mellom grupperingen som mener avl på patellaluksasjon grad 

1 er ønskelig og nødvendig grunnet liten populasjon, og raseutvalg m/tilhengeresom mener 

man kun skal avle på hunder med friske knær. Grupperingen som forfekter syn om avl på 

hunder med patellaluksasjon har sin egen webside med egen oppdretterliste, og personer i 

dette miljøet utsatte vår dyktige valpeformidler for så utilbørlig sosialt press at hun valgte å 

trekke seg fra rollen. Dette er svært beklagelig. Vi har hatt flere runder på om vi skal gjøre 

noe med dette i forhold til spørsmålet om konkurrerende virksomhet, men har latt det ligge. 

 

Tross forannevnte synes det som vi er en bra rasegruppe. Vi har en medlemsmasse på rundt 

80 medlemmer. Det er 2-3 ganger flere medlemmer enn mange andre raser som er større i 

antall registerte hunder per år. Vi tillater oss å tolke dette som som at raseutvalget gjør noe 

riktig i bistand og kommunikasjon med medlemmer og andre bolonkainteresserte.  

 

Vi vil takke alle som på ulike måter har bidratt med bilder, kommentarer og hyggelig aktivitet 

på vår facebookside NMHK Russisk Tsvetnaya Bolonka rasegruppe.  

 

 

 

Raseutvalget mars 2019  

 

 

 

Raserepresentant Irene Galåen  Vara raserepresentant Petter Vemo 

 

Raseutvalgmedlem/kasserer Reidar Aas Raseutvalgsmedlem Ulrike Schroeter Skaug. 

 


