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Årets Bolonka 2018 – året som gått
När jag i slutet av 2015 gick med som medlem i SRTBK, Svenska Russkaya Tsvetnaya
Bolonkaklubben, var anledningen där och då - Årets Bolonka. Min älskade Bella, Cocoa Love Canis
Bohemia, hade kvalificerat sig till en topplacering och blev Årets Bolonka både 2015 och 2016.
2017 ägnade vi oss åt valpar, men 2018 var det åter dags att ge sig runt i Norden, och även detta
år stod hon som vinnare av den fina titeln. Inte nog med det, utan Bellas lille son Bamseman, Bella
Bolonka My Strong Love Bamse var henne tätt i hasorna, placerade sig som 2:a och blev mest
vinnande hane 2018.
Ett år har snart passerat och vi står inför årets sista utställning här i Sverige. Ett helt gäng
hundar ligger på höga poäng i rankingen av Årets Bolonka och resultatet på Stockholms
hundmässa kommande helg kommer bli avgörande. Hela 27 (!) bolonkor är anmälda vilket kan
innebära så mycket som 36 poäng att lägga till i protokollet för vinnaren. Så spännande!
Jag tänker att det kan vara på sin plats att presentera hur vi levt vårt liv och förvaltat våra
titlar Årets Bolonka 1+2 2018 innan vi lämnar över stafettpinnen till nästa års vinnare.

De allra flesta här i gruppen och bland medlemmarna i SRTBK har vi aldrig träffat – tyvärr.
Trots att vi reser land och rike runt på utställning så är det inte ofta vi möter bolonka-familjer,
annat än de som ställer ut. De gånger det dyker upp någon är det dock väldigt mysigt. Det är så
enkelt att börja prata, när vi har något så viktigt som våra hundar som gemensam nämnare. Så
tveka inte att komma fram och säga hej.
Även vi utställningsnördar har en vardag med våra hundar. Mina busar lever hundliv med lek i
skog och på strand, och med blöta och skräpiga pälsar allt som oftast efter promenaden. Vi gillar
att röra oss i närområdet. Vi bor så till här i Halmstad, att vi inte behöver ge oss långt i väg för
att få omväxling. Oavsett om vi är i naturen, på smågatorna häromkring eller i vårt lilla centrum
här i Söndrum, så möter vi hundar och människor vi känner och litar på (för det mesta får jag väl
tillägga). Bamse är så alert och spänstig. Det är han som har koll på vad som händer. Han tar

alltid kontakt och skvallrar när vi möter en hund eller om han ser något intressant som kan vara
värt att undersökas. Han letar hela tiden efter utmaningar att hoppa upp eller balansera på.
Bamse tycks ha obegränsad energi utomhus. Bella har blivit 5,5 år nu och kommer alltmer till
insikt att, hon som snart medelålders bolonkadrottning, kan ta sig friheten att välja. Hon har en
aktningsfull värdighet och är av den uppfattningen att hon nu inte längre behöver hoppa upp på
allt hon ser. Hon tycker att det är fullt tillräckligt att stå med tassarna på stenen eller vad det
nu kan vara, för att få godis. Både Bella och Bamse är nyfikna på nya färdigheter och när
bichonkompisen Mimmi för ett par veckor sedan visade dem att hon kunde vinka, var de inte sena
att prova det. Hjärngympa och söta inomhustricks är perfekt för bolonkor på den regniga
västkusten.
Närområdet, ja… Ett populärt ställe är Fröken Wiolas blomsterverkstad (idag som ni ser även
fotoateljé för bolonkor) ett par hundra meter hemifrån. Här blir man väl bemött oavsett om man
har fyra eller två ben och Bella och Bamse vet att det finns hundgodis bakom disken… mmm, och
tryffel i hyllorna (Pias eget tillägg)! Tänk så snabbt våra små bolonkor lär sig vart de ska styra
kosan. På vägen passerar vi Halmstad Djurklinik och ett par restauranger. Vi går ofta in till
veterinären och hälsar, kollar vikten och köper lite gott. Det är inte så dumt att ha andra
ärenden dit än de som sticks eller smakar illa. På tal om smak… säger jag att vi ska köpa sushi –
ja, då går vovvarna till Umai Sushi, ställer sig utanför dörren och väntar på maten. Vi har
specialavtal ”Pia med vita hunden” (Bolognesen Snäckan är tyvärr borta nu) för att slippa gå in
med hundarna i restaurangen. Bästa stoppet är ändå hos Bamses extrafamilj. Att leva med tik
och hane, i synnerhet mor och son, innebär ett stort ansvar och en inte helt enkel vardag i
samband med löp. Det är ovärderligt att ha en familj där jag med full tillit kan lämna Bamse vid
Bellas löp och andra tillfällen när hundarna behöver lite egentid eller extrafamiljen behöver lite
hund. De kallar honom Bamse Tättintill. Bamse, är liksom både sin mor Bella och sina bröder
Teddy Love och Enzo, en riktig knähund som älskar sin familj, med den enda skillnaden att han
både får och ger dubbel kärlek.
Det här med hundkurser är en historia för sig. Här i Halmstad är utbudet begränsat, det kostar
en hel del och det är ont om platser. Vi investerade i en Hundmöteskurs på Lilla Hundpalatset för
Bamse. Både jag och extrafamiljen försöker vara konsekventa i denna typ av situationer och fick
både bekräftat tidigare kunskaper och fyllt på med lite nytt. Han skötte sig utmärkt och var en
mycket god representant för rasen. Bamse är väldigt positiv till alla upptåg vi kommer med. Tänk
att bli belönad för att man berättar för matte när det kommer en hund! Vad hände? Då glömmer
man ju bort att skälla. Och ja, Bamseman gör allt för godis!
Jag kände att både jag och Bella behövde lite nya utmaningar, så jag anmälde oss till
Brukshundsklubbens Rallylydnad nybörjare och fortsättning med tävlingsinriktning. Hon började
inomhusträningen som en riktig stjärna. Så följsam och så lycklig! Det här kommer gå som en
dans, tänkte jag. Sedan började utomhusträningen med dess utmaningar… Bella tycker det är
ganska ointressant att följa vid sidan när alternativet är gott gräs med kvarglömt godis att sätta
nosen i. Vi lyckades dessutom pricka in ett löp mitt i kursen så fokus var jag inte helt nöjd med.
Men, vi har lärt oss många skyltar, så vårt mål är att vi ska börja tävla så småningom. Vi har
rallychampion Brina som förebild och inspiratör i rasen, och även om hennes resultat känns
ouppnåeliga, så har hon faktiskt också varit nybörjare en gång. Nytt år - nya skyltar och
möjligheter 2020.

Vi har dragit ner på antalet utställningar så gott vi har kunnat… och vi har lyckats sådär.
Showabstinensen ger sig till känna allt som oftast så vi har varit lite i Sverige och ett par vändor
både till Danmark och Norge. Höjdpunkterna har för Bellas del varit en Best in Show 2:a
placering och att hon försvarade sin titel som Norsk Vinnare även i år 2019. Bamse har jobbat på
med glädje i ringen och erövrat hela tre championat – svenskt, danskt och norskt. Slår man sedan
ihop dem så blir han även Nordisk Utställningschampion.
Årets fyrbenta höjdpunkt för oss alla tre i Kennel Bella Bolonka var BolonKalaset, en heldag med
hundaktiviteter som jag anordnade för att fira 2018 års framgångar. Det blev en succé! Jag har
tidigare presenterat text och bilder på hemsidan bolonka.se. Vi hoppas på uppföljning i sommar
och har redan börjat planera så smått.
Jag vill avsluta med att önska alla deltagare vid Stockholms Hundmässa stort Lycka till! Och till
er som ännu inte provat hundutställning – ge det ett försök! Se det inte bara som en tävling utan
även som ett mål för er följsamhetsträning och för att få visa upp din älskade lilla hund. Var
stolt och känn dig som en ambassadör för rasen, så har du hälften vunnet. Lär din bolonka att gå
glatt vid sidan och att bli hanterad av nya människor. Anmäl och se till att hunden är ren i pälsen
och helt utan tovor när du ska presentera den för domaren. Ta med lite gott fika, chilla och kolla
på folk och hundar i några timmar. Enjoy!
Till Er alla önskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2020
Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar
Pia, Bella och Bamse
Kennel Bella Bolonka

