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Allra först – STORT tack till alla er som mailat eller ringt och berättat om er 

själva, frågat efter valpar eller bara velat ställa frågor och ha lite råd kring 

hundar i allmänhet och Bolonkor i synnerhet. Jag har inte haft några valpar 2020 

men hoppas innerligt att ni hittat er lilla Bolonka hos någon annan uppfödare. 

 

 

Under våren är det många rasklubbar som har sina årsmöten. Man ser tillbaka på året som 

varit, upprättar fina dokument och planerar verksamheten för kommande år. Det är väl 

egentligen så vi lever vårt vanliga liv också. Men med 2020 bakom oss är det svårt att säga att 

vi levde ett vanligt liv det året. Vi som är vana att resa kring med våra hundar på utställningar, 

att träna bland en massa folk och hundar och gå på föreläsningar eller medlemsträffar i trånga 

lokaler, fick verkligen ställa om. Med det gick, och det gick ganska bra, tycker jag. 

Vid årsmötet brukar rasklubbarna dela ut de åtråvärda och vackra rosetterna till årsvinnarna. 

Det kan vara alltifrån mest vinnande utställningshundar till rallypokaler och agilityvinnare. 

Beroende på ras och användningsområde finns det många bragder att premiera. Det är i mina 

ögon ett bra sätt att stimulera medlemmarna till att aktivera sig med sina hundar. Vissa 

klubbar lät tävlan om årsvinnarna fortgå som planerat 2020 för att behålla ett glädjeämne för 

medlemmarna, detta annars så futtiga rosettår. Bland Bolonkorna fanns det hundar som 

tävlade både i rallylydnad, lydnad och viltspår. Ett antal hundar deltog också vid ett par stora 

utställningar i början av året, nämligen MyDog i Göteborg. Den svenska rasklubben för 

Russkaja Tsvetnaja Bolonka beslöt dock redan under våren att ställa in årsvinnartävlan. 

Eftersom jag vet att många med mig är väldigt förtjusta i rosetter – ja, jag vet att det är knäppt 

att en ganska vuxen person kan tycka så – tänkte jag att jag skulle pigga upp oss lite. Jag 

beslöt mig helt enkelt för att Kennel Bella Bolonka skulle ha sina egna årsvinnare 2020. Jag 

vände och vred på tanken, bollade med någon uppfödarkollega och fick berättat för mig att 

man förr hade vad som kallades för Kennelrosetter. Dessa kunde delas ut till väl valda 

personer eller hundar. Sagt och gjort – jag hade haft kontakt med Monomak AB tidigare och 

bara älskar deras kvalitet på rosetter. Berättade min historia och fick mycket god hjälp och 

service från dem. Det var inte enkelt att välja färger och band, guld och tofsar, men blir inte 

problemen större än så, är det bara angenämt. Några veckor senare packade jag upp ett helt 

gäng med sagolikt vackra kokarder i nyanser av brunt och gammelrosa – Bella Bolonkas 

färger - med detaljer i guld – förstås! Kennel Bella Bolonkas Vänskapsrosett 2020. 

Rosett-resan blir mitt sätt att berätta om vad som hänt under det senaste året och lite till. Det 

har både varit uppförsbackar och nedförsbackar, ibland stoppklossar eller återvändsgränder.  

Under resans gång kommer jag dela ut rosetter till personer eller grupper som betytt något 

extra för mig och för Kennel Bella Bolonka under 2020. Det är en hel del att berätta, så jag 

kommer fylla på med stycken allt eftersom skrivlusten faller på de närmaste veckorna. 

De första vänskapsrosetterna skickar jag till de uppfödarkollegor som under 2020 bidrog till 

att berika hundlivet och hundtugget på telefon, sociala medier och inte minst i samband med 

uppfödarmöten på Teams. Genom att dela sin kunskap om rasen, kennelverksamhet och 

föreningsteknik har jag fått en helt ny helhetssyn och förståelse för många situationer. 

Bolonkans historik, fotografier och internationella kontakter har delats på ett sätt som jag 

aldrig skulle kunna haft tillgång till på egen hand. Mycket galna historier och skratt har det 

varit men även allvar och kritiska tongångar när det behövts. Goda hundvänner helt enkelt! 



Så mycket för det lilla – Utställning, packning och tidiga mornar 

2020 började precis som det brukar med två intensiva heldagar på MyDog i Göteborg. Jag 

hade bara anmält Bella. Plånboken tyckte det fick räcka med anmälningsavgifter för en hund 

efter julklappar och Stockholms Hundmässa. Bella började 2020 som hon slutat 2019 – som 

vinnare båda dagarna. Denna lilla älskvärda, vackra och lojala hund! Vi hade härliga dagar. 

Man kan tycka att de få minuterna i utställningsringen inte är något att bli trött av, men jag är 

helt slut när jag kommer hem. Bada, borsta, packa, fixa matsäck, gå upp i ottan, köra bil, stå i 

kö, betala parkering, bära, vänta, shoppa, mingla, kissa om man hinner… och allt i en miljö 

med hög decibelnivå och rörelse överallt. Eller som någon sa ”så mycket för det lilla?” JA! 

 

Jag hade anmält alla hundarna till en liten inofficiell utställning i mars. Det skulle bli Lilys 

premiär, men den blev inställd bara dagar innan den skulle gå av stapeln. Sen var det 

CANCELLED resten av året och är så fortfarande. Klokt beslut av SKK. 

Tvååkershelgen i juli, är vanligtvis min bästa helg på hela sommaren. Dubbla utställningar på 

hemmaplan, arrangerade av Hallands Kennelklubb. Välordnat, fina gräsmattor och kända 

ansikten och nosar till höger och vänster. Det kan låta trivialt, men jag saknar mina bilresor 

genom Sverige i gryningen, utställningstält, fjärilar i magen, mina goda ägg&bacon-mackor, 

rosetter, kexchoklad, shopping och inte minst alla vänner runt ringen. Det är en livsstil. 

2020 blev ett år då årets första utställningar blev årets sista och då Cocoa Love Canis 

Bohemia, min älskade Bella Bolonka, blev Årets (mest vinnande utställnings-) Bolonka, för 

femte gången. Och grabbarna gratulerade… Bella Bolonka är lite starstruck som ni ser       

                                    



Jag reser ofta ensam till utställningarna med mina hundar. Då betyder riktiga vänner på plats 

oändligt mycket. Vänner som jag kan lita på, som är trogna supporters och som kan hjälpa 

mig, till exempel när jag behövde hundvakt till Bamse för att kunna visa Bella i finalringen på 

Stockholmsmässan. Jag har en sådan vän. Vi har tränat och skrattat tillsammans. Vi har bjudit 

på oss själva och våra hundar för att lära oss mer om handling. Både jag och mina hundar 

uppskattar dig Helena – av hela vårt hjärta. En mycket speciell Vänskapsrosett är till dig. Den 

står för glädje, skratt och gamla minnen men just nu också för kraft, mod och styrka. Kram! 

 

 

Samma behov, nya möjligheter – Shopping, internet och riktiga 

telefonsamtal 

För mig utgör försäljare på utställningarna en viktig del av resan. Det är riktigt mysigt att 

återse dem i Hässleholm eller Vänersborg på försommaren. Det finns saker jag bara köper på 

utställning. Våren 2020 hade jag bestämt mig för att investera i en ny och fin stroller. Ringde 

4dogs och fick goda råd, beställde på nätet och fick hem den snabbt och lätt. Packade upp min 

fina vagn och lade i en ny lurvig fäll med rosa hjärtan. Nu skulle vi resa! Det fanns inte på 

kartan att det här nya Coronaviruset skulle styra och stänga världen så länge att min sprillans 

nya vagn skulle få stå orörd i garaget i ett och ett halvt år. Nåde den musfamilj som försökt 

sätta bo i den i vinter. Har inte vågat kolla ännu... Det räcker med att jag haft objudna gäster 

under motorhuven på BOLONKA-bilen. Var va grannarnas katter då nånstans??? 

Marie på Eurogroom fixade så att jag kunde köpa mina favoritprodukter och specialkammar. 

Schampo och conditioner fanns visserligen bara i dunkstorlek om 3,8 liter, men det kan vara 

bra att ha de närmaste tio åren – typ. 

Ett annat företag som jag gärna handlar hos är ALAC. Jag har köpt följsamma halsband och 

koppel hos dem under alla år. Det blev ett gäng förra året också. Bra att ha hemma några extra 

och ge bort om man behöver. Nomehalsband med reflex är en av mina favoriter. 

Alltså, beställa på nätet är himla bra, men SÅ trevligt det är att tala med de här personerna på 

riktigt i telefon, ni vet – att prata med en riktig människa. Frågan ”Hur står det till med er?” är 

viktig just nu och ingen svarar längre slentrianmässigt ”jo, de e bra”, utan bryr sig på riktigt. 

 



Liten blir stor – Mamma Bella skickar en födelsedagshälsning till sina 

pojkar – Teddy, Enzo och Bamse 

På förmiddagen den 29 maj för fyra år sedan var det pirrigt. Bara några timmar till valparna 

skulle födas och det var min första valpkull. Doulan var på plats – Laila från kennel Puzinuz 

hade många kullars erfarenhet. Ingenting gick som planerat men allt gick bra. Tre starka 

hanvalpar förgyllde den sommaren med passning, kel och bus. Bella var den allra snällaste 

mamma man kunde tänka sig – lite väl snäll ibland. 

 

Min enda egentliga fasa över att ha en valpkull var att jag skulle behöva lämna bort dem när 

åldern var inne. Så fel jag hade! Teddy och Enzo fick familjer som passade deras 

personligheter perfekt. De är älskade familjemedlemmar och hänger med på en massa 

äventyr. Lille Bamse bodde först kvar hos mamma Bella, men fick en egen familj här i 

området, när han fyllt tre år. Det blev lugnare för både honom och Bella att inte bo 

tillsammans. Jag ville inte dela på tik och hane här hemma, tyckte att det blev för ensamt för 

dem. Vi träffar Bamse allt som oftast. Det är härligt att se hundarnas glädje över att träffas, 

men lika skönt när de nöjda väljer att gå hem till sitt. Bamse bara älskar sin nya familj. 

Jag får bilder och filmer, meddelanden och samtal som håller oss uppdaterade med hur 

småpojkarna har det. Det är en otrolig känsla att ha fått bidra till att ge kärlek och glädje till 

dessa tre familjer genom Bellas valpar. 2020 upphörde ansvar och försäkring för dolda-fel. 

Det kändes som de blivit myndiga. Givetvis vill Bella Bolonka med en Vänskapsrosett 2020, 

tacka valparnas familjer för att ni givit pojkarna så trygga och innehållsrika liv och för att ni 

fortfarande bryr er och håller kontakt. 

 



På distans i Coronatid – Min familj, mina hundar och Bella Bolonka 

Jag inledde 2020 med stora förväntningar. Redan i början av januari reste jag till Danmark för 

att hälsa på Bellas systerdotter Lovely Lily. Hon flyttade hem till oss i slutet av februari, en 

vecka innan gränsen till Danmark stängdes. 

Pandemin satte käppar i hjulet samtidigt som den tvingade fram nya möjligheter. Det var inte 

läge att som sjuksköterska be om tjänstledigt för att ha en valpkull. Hundarna drog i stället 

fördel av att jag delvis kunde arbeta hemifrån. De är mina bästa tassistenter och fikasällskap. 

De är tysta och lugna, är anpassningsbara och lojala och de bryter aldrig någon sekretess. 

 

Den vanliga socialisering som är så viktig för valpar blev annorlunda för Lily. Jag som alltid 

har hundarna med mig överallt, var ingenstans, utan höll distans och vistades utomhus i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi promenerade i närområdet och 

umgicks bara med några i familjen. Altanen pyntades med lyktor och planteringar, 

trädgårdsmöblerna kläddes med tjocka Vetbeds och det serverades ofta och mycket varm mat. 

TV ute på julafton. Det var riktigt mysigt! Hundarna och de små barnbarnen knöt starka band 

och blev de allra bästa vänner. Hur mycket av denna vänskap som grundar sig på att barnen 

spiller en massa gott när de äter, bryr jag mig inte om. Huvudsaken är att de är glada och 

lyckliga. Jag förstår de familjer som känt en längtan efter en hund under pandemin. Tack och 

lov att jag haft mina barn, barnbarn och Bolonkor under denna tid av social begränsning. 

Mormor och hundarna ger förstås en fin rosett till vår lilla kennelflicka. 

 



Kunskap ger möjligheter – Digitala möten, RAS och Föreningsteknik 

Aktiviteter och utbildning med hund innebär ofta att man är ett gäng, både folk och hundar 

som samlas. Pandemin har satt stopp för mycket, så även för många hundevenemang. 

Vi hade tidigare en fin hundarena strax utanför stan. Där var vi ett gäng som nästan varje 

vecka ringtränade oss själva och varandra, lyssnade på föreläsare eller bara umgicks. Den 

arenan har tyvärr gått i konkurs, och under tiden med Covid-restriktioner har det inte känts 

aktuellt att leta ny hundhall. 

Om nu de fysiska träffarna har varit färre, så har pandemin bidragit till att de digitala 

utbildningstillfällena varit desto fler. Forum som Zoom och Teams har underlättat 

uppfödarträffar, föreläsningar och kurser. I intressanta och kostnadsfria webinarier har 

presenterats ämnen som avelsarbete, valpar och utställning. De har bidragit till stor kollegial 

gemenskap med alla de andra flera hundra uppfödare som deltagit. 

Rasklubben för Bolonka har sedan starten 2013 haft som mål att få fram ett RAS-dokument - 

en handlingsplan och måldokument med rasspecifika avelsstrategier för uppfödare. Vi var en 

grupp uppfödare som våren 2020 blev tillfrågade om vi ville medverka i detta arbete, som så 

länge dragits i långbänk. Vi var alla motiverade och upplevde uppdraget som både viktigt och 

spännande. Under ett par månader tog arbetet fart. Vi nya deltagare utbytte kunskap och 

bidrog var och en med material och kontakter, innan styrelsen åter tog över för att avsluta. Vi 

ser nu fram emot att uppfödargruppen ska få ta del av och lämna synpunkter på ett förslag till 

RAS, innan det godkänns och fastslås av SKK.  Begrepp som historik, nuläge, hälsa och 

strategi är nyckelord. Rasens kvalitet står i centrum och dess framtid står som mål. 

 

Alltför få rasklubbs-medlemmar läser protokoll eller medverkar vid årsmöten. Jag hade idéer 

om hur mycket mer man skulle kunna göra av klubbarbetet, men behövde verktyg för att 

kunna genomföra det. Blev så lite studiesugen när höstmörkret närmade sig, och anmälde mig 

till SKK:s distanskurs ”Föreningskunskap”. Mitt personliga mål var att bli inspirerad och få 

kunskap om vilka vägar man som aktiv medlem kan gå, för att bidra till klubbens 

verksamhetsmål, och för att kunna medverka till att utveckla klubben i flera riktningar och i 

allas intressen.  Vi behöver en aktiv medlemskår där alla känner sig bekväma och välkomna 

med att komma med idéer och förslag och där alla känner sig som en ambassadör för rasen. 

Min uppfattning är att klubbens dokumentation ska vara attraktiv och intressant för 

medlemmarna att läsa och inte bara ett ”måste” innan årsmötet. Sen kanske inte en 

årsberättelse behöver vara lika lång som Rosettresan…  



Sociala medier till buds - Hemsidor, Facebook och Bolonka-spöket 

Jag tillhör den generationen och är den typen av människa som inte har IT i ryggmärgen. I 

precis ALLT får jag tänka till och fatta beslut. Jag är egentligen ganska imponerad över att jag 

både har en hemsida och flera sidor på Facebook. Dock vill jag inte ta åt mig äran själv. Både 

tålmodiga barn med respektive och syskonbarn har varit behjälpliga, visserligen under en del 

protester... Sociala medier i egen regi innebär stort ansvar och att jag själv väljer vad jag vill 

publicera i både text och bild. 

Hemsidan har varit sparsamt uppdaterad, mycket beroende på att jag hittills valt att publicera 

tävlingsresultat på Facebook i stället. Tack till er som kommenterat hemsidan i mail och andra 

meddelanden! Den speglar verkligen mig och min verksamhet kring hundarna. Ska jobba på 

att hålla den mer uppdaterad och mer innehållsrik. Mina ambitioner framöver kommer jag till 

i sista avsnittet på Rosett-resan. 

Facebook-gruppen Bella Bolonka har jag skapat som en mysig kennel-grupp, där jag både 

skriver om vardag och tävlingar – mest vardag. Många uppfödare har ingen riktig hemsida 

längre, utan endast en kennel-Facebook-grupp. Lite synd, kan jag tycka, eftersom det är mer 

överskådligt med en hemsida, där både hundar och mål med verksamheten presenteras. 

Den svenska rasklubben för Bolonka har två Facebook-grupper, båda dock med begränsad 

medlemsaktivitet. Administratören är tydlig med vilka inlägg som accepteras och vilka som 

får kommenteras. 

Det finns en stor svensk Facebook-grupp för Bolonka-intresserade. Här råder en tillåtande 

attityd från medlemmarna och tonen är för det mesta väldigt trevlig och hjälpsam. Rasklubben 

lämnade över denna grupp till ”privatperson” - en icke namngiven administratör - för ett drygt 

år sedan. Det förvånar mig att så många Bolonka-ägare faktiskt vågar lämna ut bilder och 

personlig information, utan att ha en aning om vilken spök-administratör som håller i 

trådarna. Ifrågasätts administratörens identitet plockas inlägget bort! Spooky, eller hur? 

                     

Sociala medier får ett stort ansvar i hur Bolonkan presenteras. Rasen framställs ibland som en 

både pälslös – ok då, nerklippt - och anspråkslös liten hund, utan några som helst krav på 

ägaren. Den kan ibland till och med beskrivas så icke-krävande, att man lika gärna kan ha två 

eller fler när man ändå har en. NEJ, stopp! Sociala medier får inte förminska rasen - dess 

värdighet och ödmjukhet men stora behov av mänsklig närhet och lojalitet. Visa respekt för 

Bolonkan! Låt varje hund få en egen plats i ditt liv och en stor del av ditt hjärta. 



Pälsen, en utmaning men också Bolonkans karaktär – riklig, lockig och 

välskött – med andra ord, helt underbar! 

För mig är pälsen är ett av Bolonkans viktigaste attribut. Lång, silkig och lockig ger den en 

personlighet, förstärker upplevelsen i hundens fria rörelser och skyddar mot värme och kyla. 

 

Det gör mig så ont när Facebookgrupper fokuserar på nerklippning och där rakade hundar 

visas upp i det ena kommentarsfältet efter det andra, i stället för tips om hur man sköter den 

ljuvliga pälsen. De här bilderna visar två typiska pälsbilder hos mina hundar – tovfri och 

nybadad ovan och full med ”bös” efter en härlig promenad nedan. Här väntar lite jobb! En 

avstressande stund av närhet och samvaro med min lilla hund. Varsamma fingrar, kam och 

borste är det som gäller. Ja, och ett stort mått tålamod förstås… Aldrig någonsin raka, men 

om du absolut vill klippa – låt då hunden behålla sin karaktär och se ut som en Bolonka. 

 



Mera rosetter - Bella Bolonka Made with Love by me -         

handgjort, personligt och praktiskt litet smycke 

Bolonkan är en liten hund med vänligt och näpet uttryck. Med andra ord ska den vara söt, och 

det gäller såväl tikar som hanar, Huvudet har stor betydelse för första intrycket, och både 

anatomi och päls ger hunden dess gulliga, personliga utseende. ”Skallen ska vara tydligt 

rundad” och ”stopet ska vara djupt och väl markerat” står det i rasstandarden. Nosen ska vara 

ungefär en tredjedel av huvudets längd. Pälsen är magisk - lång, silkig och glänsande. 

Pigmentet på nos och kring ögonen är ofta mörkt eller matchande till pälsfärgen. Allt detta 

tillsammans ger en helhet och en harmoni till den lilla hunden. Och det är nu den kommer in i 

bilden – rosetten! Pälsen på huvudet behöver samlas i en tofs på något sätt för att inte hänga 

fram och irritera ögonen och nosen. Man kan använda olika spännen eller snoddar som är 

skonsamma och inte sliter av hårstråna. För att framhäva huvudet är det viktigt att man 

varsamt tar päls från ett lagom stort område. Det gäller även att vara uppmärksam på att det 

inte drar och är obekvämt för hunden, för då åker tofsen snart av. 

   

Till vardags brukar jag använda plastspännen, men när hundarna och jag ska vara lite mer 

festklädda eller vid utställning, får de alltid ha på sig fina, handsydda rosetter – Made with 

Love by me.  Många hundar har stora, strassprydda varianter. Det blir en hund bakom en 

rosett i stället för en hund med rosett. Jag älskar när rosetten pryder mina hundar som ett litet 

smycke. Vackrast är det när rosetten, liksom pigmentet, harmoniserar med pälsen. Men, 

fåfängan tar överhand ibland och jag väljer gärna att sy en rosett som matchar mina kläder. 

Det är riktigt roligt att ”go bananas” i sybehörsaffären bland sidenband och pärlor för att hitta 

något som passar just den kavajen jag ska ha på just den utställningen. 

       

En vänskapsrosett sänder jag till Mona, sedan många år tillbaka min inspiratör och 

rosettcoach på en lila malteserkennel här i Halmstad. Utan dig hade det inte blivit några små 

smycken till mina ryska juveler. Tack snälla du för alla goda råd och tips!  



Vad är det vi håller på med? Hunduppfödning, avelsarbete och kennel 

Vi har läst att efterfrågan på hundvalpar har varit stor det senaste året. Många har arbetat 

hemifrån och tyckt att det vore både trevligt och praktiskt genomförbart att skaffa hund. 

Uppfödarna har inte haft utställningar planerade i kalendern, utan det har för många i stället 

funnits tid för en eller annan kull valpar. Det har funnits en marknad för både uppfödare, 

hundhandlare och valpfabriker. Tullen har stoppat rekordmånga försök till att smuggla in 

valpar i landet och många valpar har måst avlivas vid gränsen för att ålder, papper och 

vaccinationer inte stämmer. 

Läs mer på Jordbruksverkets sida ”Skaffa hund på ett tryggt sätt” 

https://jordbruksverket.se/djur/hastar-och-sallskapsdjur/hundar/skaffa-hund-pa-ett-tryggt-satt 

Svenska Kennelklubben finns som en trygghet och säkerhet för både uppfödare och 

valpköpare. SKK ger möjligheter till uppfödarutbildning och andra mer djupdykande kurser. 

Det finns tydliga regler som vi medlemmar/uppfödare är skyldiga att förhålla oss till och det 

finns ett kansli av kunniga personer att rådfråga i ärenden gällande både uppfödning, tävling 

och föreningsverksamhet. Jurist och avelsråd finns bara ett samtal bort för svar på den typen 

av frågor. Jag är stolt uppfödare ansluten till Svenska Kennelklubben, och du som kontaktat 

mig vet att jag gärna hänvisar till deras sida Köpahund.se för info och valpkullar. 

 

Men när är man uppfödare? Det var den första frågan vi fick på uppfödarutbildningen i 

Hallands Kennelklubb. Svaret är enkelt – när man haft sin första valpkull! 

Avelsarbete är något helt annat. Man behöver inte ha uppfödning för att vara hängiven aktivt 

avelsarbete. Här handlar det om kunskap både i genetik och fortplantning, men också i sin ras 

egen historia och standard. Det är i avelsarbetet man ska ha koll på sina hundars släktingar 

och familjer och det är då relationer med tidigare valpköpare har stor betydelse. Det är i 

avelsarbetet man matchar sina hundar med det avelsmål man satt upp för sin kennel. Varje 

parning föregås av ett gediget spaningsarbete inför valet av de två föräldradjuren. 

Kennel betyder egentligen hundgård eller en anläggning för att föda upp hundar. Om nu 

anläggningen ska vara rasanpassad, borde ju köket och TV-soffan vara en alldeles utmärkt 

anläggning för en liten Bolonka. Mattes eller husses säng är ofta (bästa?) sovplatsen nattetid.  

För mig och många med mig har ordet mer en betydelse av verksamhet, men vilken typ av 

verksamhet? Kennel Bella Bolonka har en ambition att bidra till rasen på fler sätt än genom 

valpar. Min uppfattning är att det behövs mer kunskap och gemenskap hos oss Bolonka-

entusiaster. I sista avsnittet av Rosett-resan berättar jag mer. 



Klubbar, medlemskap och kollegor – gemenskap, engagemang och 

föreningskultur 

Efter att ha studerat SKK:s kurs Föreningskunskap ser jag med nya ögon på hur man kan 

förvalta sitt förtroendeuppdrag i en rasklubb. Rasklubben ska vara en plats för alla – både 

uppfödare och valpköpare – för rasens bästa. 

Plötsligt kom jag på mig själv med att Rosett-resan höll på att växla över till fel spår - texten 

jag skrev handlade inte bara om utveckling, delaktighet och aktiviteter, utan landade även i 

begrepp som härskarteknik, förminskande, tystnadskultur, sarkasm och idétjuveri… 

Det rimmar illa med vänskapsrosett, så jag går raskt vidare. 

Uppfödaransvar och gen-etik 

Varje val en uppfödare gör inför parning sätter spår i hur rasen kommer att se ut i framtiden. 

Urvalen skall göras med ansvar och med hänsyn till både typ och hälsa, samtidigt som valet 

inte får vara så snävt att man urholkar avelsbasen. Det är inte alltid enkelt att prioritera i 

denna balansgång. Till vår hjälp har vi rasstandard, utställningsresultat, BPH, hälsotester och 

inte minst information från tidigare valpköpare. 

Om en uppfödare väljer fel eller drabbas av ett nederlag är det inte alltid felet eller nederlaget 

i sig som är mest skadligt, utan hur uppfödaren hanterar situationen och går vidare. 

Transparens är en förutsättning för samarbete. Att undanhålla information eller manipulera 

sanningar, innebär inte bara risk för den enskilda hunden, utan också för rasens framtid. 

Inte heller i detta avsnitt blev det någon rosett för 2020… 

  



Lycka är Bella Bolonka – en bit på väg genom 2021 med vaccin, nya 

tag och fullt av idéer… och ännu fler Vänskapsrosetter 

BolonKalas blev BolonKarantän och BolonKa… 

BolonKalaset 2019 var tänkt att bli en tradition i samband med Tvååkersutställningen, men 

fick pausa både förra året och i år. Det blev BolonKarens, men som tur var varken BolonKaos 

eller BolonKalabalik. Kanske får jag till nästa sommar ordna en riktig BolonKarneval med 

BolonKarameller och BolonKaruseller när tiden och världen är redo för att vi ses igen. 

BolonKatalog - Russkaja Tsvetnaja Bolonka - Katalog på Facebook   

Facebook är fullt av utställningsbilder i grupper och på privata sidor, men jag saknar en plats 

där jag kan se rastypiska Bolonkor presenterade på ett enhetligt sätt, där både exteriör och 

päls ges rättvisa och där hundens identitet finns angiven. 

Tanken är att intresserade valpköpare och uppfödare ska kunna bläddra bland vackra bilder 

som i en rasparad, för att lära känna rasen eller för att studera hundar i sitt avelsarbete. 

Russkaja Tsvetnaja Bolonka – BolonKavalkad, BolonKartotek eller BolonKatalog??? 

Hmmm,..  BolonKatalog blir det! Välkommen med bilder på din hund. Läs mer på Facebook i 

höst..  

Viltspår 

Att Bolonkan är en mångsidig liten hund är nog de flesta överens om. Vi har provat flera 

aktiviteter med varierande framgång och intresse, men viltspår var helt nytt för mig. Bella var 

min följeslagare på kurs med Lilla hundpalatset under några härliga söndagsförmiddagar i juli 

månad. Bella var som alltid nyfiken, lyhörd och lojal. Hon tog god tid på sig och var mycket 

omsorgsfull och envis i sitt spårande. Det var så roligt att se henne. Min lilla utställnings-

prinsessa kunde minsann både jobba i skogen och skita ner sig i sin nya spårsele. Och klöven 

hittade hon varje gång! 

 



Bolonkaträffar i Halmstad-trakten – Bolo Buddies 

 

Rasen ökar i antal och förra året registrerades drygt hundra nya Bolonkor i Sverige. Några av 

dem bor i Halland och det finns önskemål om att vi ska ses. När vi nu – både hundar och 

ägare - är fullvaccinerade, känns det genomförbart. Jag kommer under hösten att ordna träffar 

utomhus med ett aktuellt tema och promenad. Mer info om detta på sociala medier någon 

vecka innan.  

 



Vänskapsrosetter till Er som betytt lite extra… 

Efter en tids skrivkramp i somras, kom lusten tillbaka och innehållet blev långt bredare än jag 

tänkt från början. Under Rosett-resans gång var det personer som vid flera tillfällen dök upp 

bland alla minnen. Personer som betytt mycket för mig personligen och för Kennel Bella 

Bolonka. Det fick helt enkelt bli ytterligare ett gäng rosetter från Monomak. 

 

Låt oss starta i början på 70-talet när familjen övertog en svart dvärgpudel vid namn Danilo. 

Det blev min systers hund. Lillasyster Åsa och jag åkte bland annat på Stockholms hundmässa 

tillsammans. Vi har fortsatt med det som vuxna, och hon har helt klart inspirerat mig, trots att 

de raser vi föredrar är vitt skilda från varandra. Såklart syrran ska ha första rosetten! 

 



Jag har skrivit det förr och gör det gärna igen. Kennel Puzinuz i Åhus har kommit att bli så 

viktiga för mig och är mina förebilder för hur man tar hand om sina valpköpare. Det var också 

hos dem jag träffade en Bolonka för första gången. De har coachat mig bland annat genom 

utställningar, pälsvård, valpning och vid tillfällen då den svenska jante-lagen gjort sig hörd. 

Allra finaste Snäckan, Puzinuz Amore Opera, lärde Bella allt som var viktigt att kunna och 

hon visste minsann hur man firade ett championat. En rosett till Laila och Glenn i östra Skåne 

och till Snäckan på andra sidan regnbågsbron ♥. 

 

Tifkas Kennel här i Halmstad har avslutat sin kennelverksamhet sedan några år tillbaka, men 

deras Bolonkor har gjort stort intryck på mig. Under några år hjälpte jag dem som handler. 

Fjodor, Olga, Arina och inte minst lilla Tsa-Tsa - alla härliga personligheter som fortfarande 

blir lika glada när vi träffas. Annika och Leif får också en rosett. 

 

(Bilden ovan med tillåtelse från Tifkas Kennel) 



Bellas uppfödare Iva är självskriven en rosett. Hon har under alla år visat ett stort ansvar, 

engagemang och personlig omtanke i allt vad Bella och jag tar oss för. Avståndet Sverige - 

Tjeckien är inget hinder för vänskap eller att diskutera hund och skicka meddelanden.  

 

Under uppfödarutbildning, handlerkurser och otaliga ringträningar har Anette varit en 

fantastisk mentor till mig och många andra uppfödare. Hennes erfarenhet är guld värd för en 

nykomling som jag och hon har en stor del i våra framgångar i ringen. Jag behåller hennes 

tips för mig själv… Sen är hon himla rolig också. En vänskapsrosett från Kennel Bella 

Bolonka får ta plats bland andra fina utmärkelser. 

Bella har en trogen vän som hon absolut vill tilldela en rosett – Gun-Britt. De lärde känna 

varandra vid Bellas första ringträning i Oskarström för sju år sedan och är sedan dess goda 

vänner. Varenda gång de (vi) ses blir de lika lyckliga båda två. Gun-Britt är en av de goaste 

och mest älskvärda människor vi känner. Hon har ett stort hjärta och hon har alltid lite godis i 

fickan. En rosett dig Gun-Britt för vänskap i ordets absolut rätta bemärkelse. 

Till sist 

Jag har inte bråttom med att ge mig ut i utställningsringarna igen. Vi får se om det bli några 

vänstervarv eller rosetter över huvud taget 2021. Jag antecknar alltid ort, datum, domare och 

resultat på baksidan på dem. Ibland läser jag, tänker tillbaka och riktigt frossar i alla goda 

upplevelser jag förknippar dem med. Jag hoppas att Kennel Bella Bolonkas vänskapsrosetter 

ger glädje och väcker goda minnen till liv hos mottagarna. 

En klok SKK-funktionär sade till mig: ”nu har du snart vunnit så mycket att du inte har några 

vänner kvar”. Är det så? Jag skulle tycka det vore roligt om fler kennlar skapade sina egna 

kennel-rosetter framöver. För det är aldrig fel med en rosett – eller hur? 



Den sista och största rosetten – Vinnare 2020 - den är till min älskade Bolonka Cocoa Love 

Canis Bohemia – Bella Bolonka. Bella har fem år - 2015, 2016, 2018, 2019 och 2020 - varit 

Sveriges mest vinnande Bolonka på SKK-utställningar här i Sverige. Det är värt att fira, 

tycker jag. Hipp hurra för min allra vackraste, finaste och mest älskvärda Bella! 

Tack för att du tagit dig tid och gjort mig sällskap under resan.  

 

Pia  ♥ 

 

 

 


