
INFORMASJON  

Hei alle Bolonka-venner.   

Vi i NMHK skjønner det er behov for litt informasjon om : Hva skjer? Under finner du litt 

info. fra oss. Etter påske vil vi jobbe videre. 

Som mange har fått med seg har Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb søkt om opptak i Norsk 

Miniatyrhund Klubb. For NMHKs del ble selve søknadsprosessen litt bakvendt da NKK mente 

at NKK’s Hovedstyre måtte ha søknad fra NMHK om opptak av nye raser. I tillegg ble det 

sakt at opptaket måtte opp som sak på NMHKs Generalforsamling.   

For at dette skulle skje raskt (siden NMHK allerede hadde akseptert rasen inn den 01.03. 

2016) ble søknaden sendt til NKK straks vi fikk beskjed om det. Søknaden ble innvilget, 

men, for at det formelle skal være helt i orden vil det den 20. april 2016 avholdes 

Generalforsamling for NMHK der opptak av ny rase vil stå på sakslisten. 

Det er allerede, fra HS side, utpekt en raserepresentant, dette er Irene Galåen. 

Raserepresentanten vil være underlagt NMHKs HS for å få satt i gang nødvendig arbeid. Det 

vil bli oppnevnt et raseutvalg der oppgaver skal fordeles. Noen er allerede forespurt. HS 

har mottatt ønsker fra personer, på oppfordring av HS, om å bidra til dette arbeidet.  

For NMHKs del vil bolonkarasen etableres på lik linje med andre raser vi har tatt inn i 

NMHK, med godt resultat. Vi vet det er motstridende følelser mht hvem-skal-gjøre-hva etc 

etc , samt at det foreligger en del «historikk», men HS forbeholder seg retten til å styre 

arbeidet med rasen dithen vi mener er riktig.  

NMHK kan bare beklage at dette har skapt forvirring, men vi har ikke hatt mulighet til å 

gjøre dette annerledes. Vi håper dere ser frem til å bli en del av NMHK-familien! Det gjør 

vi, og en klubb blir ikke til av et styre, men av engasjerte, fornuftige medlemmer. Vi har 

alle et ansvar for å få dette til. 

Nå går vi inn i påsken med litt mere fri for de fleste. La oss hygge oss med familie, venner 

og ikke minst, de små med 4 ben, de som betyr så mye for oss! 

Vi ønsker alle en riktig fin påske, så håper vi på at arbeidet med bolonkaene kommer på 

banen etter påske. 

 

Vennlig hilsen fra 

NMHK v/ Hovedstyre 

 

 

 

 

 


