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FÖRORD 
Innehållet i denna dokumentation har utarbetats i en förhållandevis tidig utvecklingsfas av 
vår ras, där populationen är frisk och sund och intentionen är att vårt RAS ska vara ett 
verktyg för att bevara detta. Ett verktyg med vilket vi kan verka för en sund och rastypisk 
Bolonka in i framtiden. Detta beskrivs i fyra olika ”grundpelare”. 
 
 
Faktaunderlag för avelsstrategin är:  

• Hunddata/Avelsdata från SKK 
• Rasstandard   
• Domarkompendium  
• Hälsoenkät 

 
Historiken är i sina huvuddrag tagen från rasstandarden, samt Marina Kudryavtseva´s 
(Kennel Nevskaya Uslada) berättelse om rasens historik.  
 
SRTBK har under arbetet med RAS-dokumentet hållit två möten med SDHK-mentor 
under hösten 2020. Arbetet med RAS har redovisats för styrelsen och medlemmarna 
genom rasklubben hemsida. 

 
 
Det är för alla ett gemensamt och självklart mål att föda upp rastypiska hundar som är 
fysiskt och mentalt sunda. Grundförutsättningen för att nå målen är ett gott samarbete, där 
uppfödare, hanhundsägare och valpköpare visar varandra respekt och välvilja. Detta är 
betydelsefullt för att skapa den öppenhet som gör det naturligt att utbyta erfarenheter, och 
att nå målen. Ingen blir någonsin fullärd.  
Sund hundavel - sunt förnuft.  
 

Detta är den första versionen av RAS-dokumentet i Sverige, för Russkaja Tsvetnaja 
Bolonka.  
 
Målet med RAS-dokumentet är att säkerställa rasens kvalitét i framtiden. Till detta behövs 
fyra ”Grundpelare”: 

1. en mentalt sund ras 
2. en fysiskt frisk ras 
3. en rastypisk population 
4. en medveten och kunnig uppfödarkår 
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Generellt om rasen 
Historik 
Russkaja Tsvetnaja Bolonka är inte en speciellt gammal ras. I rasstandarden sägs att den 
första kombinationen mellan bichon frisé, shih tzu och lhasa apso gjordes i Leningrad 
1951. Det som eftersträvades var en liten (20–24 cm), enfärgad med mättad pälsfärg 
samt pälsrik hund. 1962 namngavs rasen Tsvetnaya Bolonka och 1966 erkände Ryska 
Jordbruksministeriet rasen. Planlagd avel och samarbete med Leningrads kynologer 
ledde till att MGOLS, centret för genetiska studier, tog sig an, och arbetade med 
Tsvetnaya Bolonka. Under 1980-talet ökade rasen i popularitet och den ryska nationella 
rasklubben bildades 1999. Till Sverige kom de första hundarna 2006 och de första 
kullarna föddes 2007. 

Rasens utveckling 
De första uppfödarna utanför Ryssland som fick upp ögonen för, och tog sig an rasen, 
fanns i Tjeckien, Slovakien och Tyskland.  

I Tjeckien blandades bolognese och Bolonka och rasen fick namnet Barevny Psik, som 
betyder färgad hund. Dessa hundar hade ofta mycket inslag av vitt. Likaså i Tyskland 
blandades raserna och även idag har många tyska hundar vita tecken eller är till och med 
fläckiga. En del av de tyska uppfödarna är inte medlemmar i VDH och deras uppfödning 
är inte heller erkänd av FCI. I Tyskland heter rasen Bolonka Zwetna oavsett 
klubbtillhörighet.  

För att renodla rasen krävde FCI av Tjeckiska kennelklubben, CMUK att man hädanefter 
använde hemlandets rasnamn, inte korsade raserna samt använde originalstandarden. 
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Tjeckiska kennelklubben ändrade namnet till Russkaya Tsvetnaya Bolonka – Ruskà 
Barevnà Bolonka. Stamböckerna stängdes och korsningar kunde inte längre registreras 
som Russkaya Tsvetnaya Bolonka, RTB. 

Detta fick till följd att endast hund som Svenska Kennelklubben utifrån tillgänglig 
information bedömde vara Russkaja Tsvetnaja Bolonka kom att finnas kvar i SKK:s 
databas. Det betydde att den i SKK registrerade RTB som hade bolognese inkorsad fick 
en ofullständig härstamning i SKK:s register. Detta kan naturligtvis uppstå även i nutid. 

Inte förrän 6 år senare, hösten 2012, blev rasstandarden översatt och godkänd av SKK 
och den 1 januari 2013 fick rasen utställningsrättigheter i Sverige. Samtidigt blev rasen 
godkänd i Norge. Danmark, Finland och Island. 

Bolonkan kan idag, både av hundägare, uppfödare och utställningsdomare, ses som en 
utseendemässigt ojämn ras. Detta både gällande storlek, proportioner i kropp och huvud, 
uttryck, och pälskvalitet.  

På grund av det ökande intresset av rena sällskapshundar, det bekväma i att ha en 
mindre hund och det älskvärda temperamentet, kan vi förvänta oss att rasens popularitet 
kommer att öka i en stigande kurva.  

Vi har alltså ett utgångsläge med en "relativt spretig" population plus en ständigt ökande 
efterfrågan på valpar att ta hänsyn till i vårt arbete med att: 

• förvalta rasen 
• behålla mental och fysisk sundhet 
• sträva mot en högre andel rastypiska individer i vår framtida population. 

 

Övergripande avelsmål för rasen  
Vi har idag således en relativt ny, frisk och sund ras och vi kan i nuläget, inom Sverige, 
endast se tillbaka på resultatet av 13 år av avel i rasen.  

De övergripande avelsmål som är viktiga att fokusera på är: 

• att verka för en så genetiskt bred avel som möjligt - i en medelstor population 
• att verka för en mentalt frisk population 
• att verka för en fysiskt frisk population 
• att verka för en exteriört rastypisk population 
• att bedriva avel enligt principen "mota Olle i grind" 
• att etablera ett gott samarbete mellan uppfödare inom Sverige, med uppfödare av 

rasen i rasens ursprungsland Ryssland samt i övriga länder i syfte att i samarbete 
med uppfödare i andra länder aktivt reflektera över och tillsammans bevara den 
rastypiska exteriören och även ha ett utbyte av avelsmaterial över gränserna.	
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Population 
Registreringar 
De första 7 åren (2007–2014) registrerades mellan 20–40 hundar per år. Därefter ser vi 
en snabbt stigande kurva, med 109 registreringar 2020. Siffrorna inkluderar även 
importer.  Vi ser här tydligt att många får upp ögonen för rasen, vilket betyder att det vi nu 
gör, kommer att ha avgörande betydelse för Sveriges bidrag till rasens framtid. 
Antal registreringar från 2016 till 2017 sjönk för att till 2018 öka. Fram till sista december 
2020 ser man en ökning med 119 registreringar från föregående år. Importerade 
hanhundar ökade fram till 2019 för att sedan sjunka under 2020.  
Det har varit svårare att importera under detta års pandemi. 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt 15 32 64 102 133 141 178 219 276 360 343 505 604 733 

Ackumulerad registrering, varav 373 hanar och 360 tikar år 2020. 

De länder som svenska uppfödare importerar Bolonkor från är framförallt Ryssland, 
Vitryssland och Tjeckien, samt ett mindre antal individer från Ukraina, Tyskland, Polen, 
Finland och övriga länder där rasen är godkänd. 
 

	

 
  Antal reg/år    2015    2016    2017    2018    2019    2020  

 

Tikar (varav 
importer)   24 (6) 45 (6) 31 (4) 31 (9) 50 (8) 51 (4) 

 

Hanar (varav 
importer)   33 (8) 39 (6) 43 (3) 40 (4) 49 (9) 58 (3) 

 
Totalt   57 (14) 84 (12) 74 (7) 71 (13) 99 (17) 109 (7) 

 

Populationen i de övriga nordiska länderna 2020. 
Danmark 2013–2020 registrerades 185, varav 44 under 2020. 
Norge 2013–2020 registrerades 408, varav 92 under 2020 
Finland till och med 2020 registrerades 438, varav 103 under 2020. 
 

Genomsnittlig kullstorlek 
Den genomsnittliga kullstorleken 2007–2020 är 3,41 
Genomsnittlig kullstorlek har ökat från att som lägst varit 2,8 år 2014.  
Högsta genomsnitt år 2016 var 3,7. 
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Inavelstrend 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 

   2015    2016    2017    2018    2019    2020  
Inavelsgrad     1,1 %    3,4 %    1 %    2 %    1,5 %    2,3 % 

Inavelsgrad fördelat på kullar/parningar, födda under perioden 
Kommentar: Inavelsgraden	är	låg	för	en	numerärt	så	liten	ras 
En positiv utveckling har skett. Önskvärt är att främja avel på de önskvärda egenskaperna 
för att inte tappa rastypen. 
 

Fördelning Kullar födda 
parningar i %      2015    2016    2017    2018    2019    2020  

 Upp t.o.m. 6,25% 16 15 21 18 25 28 
 6,26% - 12,49% 0 2 0 0 1 2 
 12,5% - 24,99% 0 1 0 1 0 0 
 25% - 0 0 0 0 0 0 
 

Inavelsgraden, de första 13 åren 2007–2020, är i genomsnitt 2,75 %. Såsom genomsnittet 
visar, ligger de flesta parningar en bra bit under det rekommenderade högsta värdet 
6,25%. 

 

Användning av avelsdjur 
För att inte riskera att förlora friska gener och inte heller dubbla ”dåliga gener” är det 
viktigt att bevara/arbeta mot en så bred genetisk variation som möjligt. Detta innebär vid 
all annan avel, utöver slumpmässig avel, att man behöver vara medveten om HUR en 
bred genetisk mångfald bevaras/skapas. Till vår hjälp finns vissa enkla regler: 

• En avelsmatador är en hund (hane eller tik) som under sin livstid producerar mer 
än 5% av alla valpar som föds under en 5-årsperiod. Perioden 2016-2020 
motsvarar det 22 valpar (21,85). Särskilt viktigt är det att följa 5% regeln (i alla 
raser), då detta gynnar en större genetisk variation på sikt!  

• Ett avelsdjur bör inte få fler än 44 barnbarn i vår ras. 
• Att använda lika många hanar som tikar i aveln.                         

Av de 183 kullar som är födda från och med 2007 har varje använd enskild tik i 
genomsnitt fått 2,08 kullar. Av de 183 kullar som hittills är födda har varje använd enskild 
hane i genomsnitt fått 2,9 kullar.  
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17%, (63) av de 373 registrerade hanarna har använts i avel. 
24,4% (88) av de 360 registrerade tikarna har använts i avel.  

 

 

Önskvärt läge  

 

 

 

Mål 
Både det kortsiktiga och långsiktiga målet är att ha en så bred genetisk variation som 
möjligt.  

• Att årlig, genomsnittlig, (5 generationer) inavelsgrad ej ökar mot dagens (2020) ca 
3% 

• Att inga kullar har mer än 6,25% inavelsgrad 
• Att fördelningen tikar/hanar i avel är 1:1 (nu 1:1,39) 
• Att varje hund, hane som tik, inte har fler avkommor än 5% av antal avkommor 

under sin livstid.    
• Att antalet kastrationer minskar (16,5% i hälsoenkäten 2020) 
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Strategier 

Rasklubben bör genom olika kanaler inspirera och utbilda optimalt antal uppfödare så: 

Att rasens uppfödare har kunskap om samt arbetar för: 

• Aktuell populationskunskap, det vill säga nuläge för hundrasen 
• Informera valpfamiljer angående eventuell kastrering 
• Att uppfödarsamarbete leder till att lika många hanhundar som tikar används i 

avel. 
• Att uppfödarna samarbetar runt importer, hittar nya stamtavlor, nya linjer tex i 

Bolonka Zwetna Database och i andra länder, från andra uppfödare, hittills ej 
representerade i Sverige 

• Att i avel använda så många individer som möjligt (2007–2020 användes 151 av 
733 Bolonkor). Uppmuntra till att inventera valpkullar och använda kullsyskon, 
individer ur kombinationer vilka ej är representerade bland nuvarande avelshundar 

• Att man bör undvika att upprepa samma kombinationer 
• Att inte låta någon hund få alltför många avkommor (22) eller alltför många 

barnbarn (44) vilket leder till att någon annan får proportionellt sett färre. 

 

 

Hälsa 
Rasen har nu funnits i Sverige i 14 år och vi närmar oss 750 hittills registrerade Bolonkor.  

Under 2020, uppdaterades hälsoenkäten från 2016  

Nulägesbeskrivning 
Bolonkan är betraktad som en frisk ras och det finns inget officiellt hälsoprogram. 

Ännu finns det ingen statistik att tillgå från försäkringsbolagen. 

En hälsoenkät är utförd augusti 2020. Det inkom 139 svar, och den talar för att Bolonkan i 
nuläget är en frisk och sund ras. 

Rasklubben rekommenderar uppfödare: 

• Att verka för att ”Mota Olle i grind” och därmed behålla vår ras frisk och sund 
• Att i avel använda individer med känd patellastatus, önskvärt UA-UA och ej grad 2 

eller mer. Individ med grad 1 kan paras med UA. Idag är inte patellaluxation ett 
utbrett problem i rasen och så vill vi att det ska förbli. 

• Att i avel använda individer med ögonlysning UA, ej äldre än 1 år vid parning, samt 
att resultatet av ögonlysningen inte visar på någon/någon misstänkt sjukdom av 
ärftlig karaktär. Ögonlysning sker för att på ett tidigt stadium upptäcka ärftliga 
sjukdomar. 

• Både patella- och ögonundersökning ska göras av godkänd specialistveterinär 
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• Att i avel endast använda individer som testats för PRCD-PRA. Individ som bär på 
anlaget N/PRCD-PRA kan paras med individ som är fri från anlaget, N/N. 
Arvsgången är autosomalt recessiv. Det finns en del anlagsbärare i rasen och 
testerna utförs för att inte riskera att dubbla anlagen. Rasklubben rekommenderar 
att testresultat skickas till klubben, för att finnas med under fliken avel på 
SRTBK.se. En individ som har anfäder, maximalt i tre generationer bakom sig, 
anses hereditärt fri och behöver ej testas. 

Detta för att kunna behålla den låga andelen av sjukdomsdrabbade hundar som vi har 
idag. Målen bör inte ändras men vi inser att tillgången till DNA-tester för ögonsjukdomar 
har fått oss att förbise att det finns andra ögonsjukdomar som behöver beaktas t ex 
ärftliga katarakter och andra varianter av PRA än de vi DNA-testar för. Detta gör det extra 
viktigt att få med valpköparna att ögonlysa sina hundar.  

 

 
Mål  
Det stora huvudsakliga målet är att långsiktigt bevara rasens friskhet och sundhet.  
Rasen ska ligga i försäkringsbolagens Normalgrupp, eller en ännu friskare grupp.  
Ingen enskild sjukdom bör uppnå över 5% av populationen.  
Dessa mål är både kortsiktiga (5 år) och långsiktiga (6–50 år) 
 
 

Strategier 

Vi ska prioritera att: 

• Genom ett öppet samarbete både inom och utanför Sverige, både mellan 
uppfödare och mellan Rasklubbar, samla erfarenheter och skapa mer tillförlitlig 
statistik, så att vi kan reagera och agera innan vi har ett utbrett (mer än 5%) 
problem i rasen. Det sker genom hälsoenkät som regelbundet skickas ut inom 
Sverige och delas med de övriga nordiska länderna där vi har ett samarbete med 
deras rasklubb och avelsråd. 

Strategier: 

• Att starta ett samarbete, först med de nordiska länderna och därefter andra 
relevanta länder. 

• Att verka för en större medvetenhet, kunskap och samarbete bland uppfödare och 
hanhundsägare. Detta t ex genom artiklar, uppfödarmöten och andra kanaler. 

• Aktiviteter för att få in fler svar till hälsoenkäten genom att skicka direkt till varje 
hundägare genom SKK register. 

• Att komplettera bilden av hälsoläget genom att efterfråga statistik från 
försäkringsbolagen när den blir tillgänglig. 

• Att uppdatera patellastatistiken 1gång/kvartal och presentera på avels-sidan 
• Att verka för att fler individer får känd patellastatus genom att uppfödare 

uppmuntrar sina valpköpare att undersöka hundarna 
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• Att avseende de enstaka fall av hälsoproblem/sjukdomar/defekter som har 
förekommit använda den generella rekommendation som finns för ”okänd 
arvsgång”; ”använd inte sjuk hund i avel (det strider mot grundreglerna), gör inte 
om kombination som gett sjuk avkomma och iakttaga försiktighet när det gäller 
syskon till sjuk hund. Med försiktighet menas t ex att man senarelägger avelsdebut 
(nu 2 år för tik och 1 år för hanhund) för att bättre kunna bedöma hundens hälsa 
och att man undviker nära släktskapsavel”. 

Sammanfattningsvis är det uppfödarnas ansvar att bevara rasen frisk och sund. 

 

Mentalitet och bruksegenskaper 

Nulägesbeskrivning 
Rasen har idag ett övervägande rastypiskt temperament, rasstandarden säger: ”Rasen 
skall ha ett mjukt och vänligt sätt och ett livligt temperament med jämnt kynne.” 

 Att ha reell och faktabaserad information om hundars mentalitet är viktigt ur ett 
avelsperspektiv. Det kan ta många generationer att få bort oönskade mentala egenskaper 
så att ligga långt fram i arbetet med hundars mentalitet är därmed angeläget. De 
aktiviteter som används för att beskriva status och få en uppfattning av mentaliteten är: 

• Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH.  
• Domaren bedömer en hunds beteende i utställningsringen 
• Enkäter 

På SKK Köpa Hund går att läsa: ” Egenskaper/Mentalitet; Rasen har ett balanserat och 
vänligt temperament. De är utpräglat sociala, anpassar sig lätt i skiftande miljöer och läser 
lätt signaler från både två- och fyrbenta. Hundarna är mycket lättlärda. Man behöver i 
regel bara visa en gång vad man vill att hunden ska utföra så förstår den. De vill vara till 
lags och trivs bäst i sällskap med familjen/ägaren. Som de flesta små hundraser kan den 
bli mycket gammal.” 

Att ta fasta på:  

• Bolonkan är en renodlad sällskapshund. Den ska vara pigg, vänlig och följsam. 
• Ett ”jämnt” och ”balanserat” temperament betyder att en Bolonka ej ska vara vek 

och ej heller visa någon aggressivitet. 

I nuläget finns det inte tillräckligt med underlag för att basera en tillförlitlig utvärdering av 
mentaliteten i populationen. Endast 20 individer har genomfört BPH och 139 hundar finns 
med i hälsoenkäten 2020. Hälsoenkät augusti 2020 visade att 18,7% av familjerna inte 
upplevde att de var nöjda med sin hunds beteende. 
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Många nya Bolonkafamiljer berättar att de träffat en Bolonka och blivit förtjusta i rasen, 
och det är förvisso en allmän uppfattning hos Bolonkaägare och uppfödare att majoriteten 
har det rastypiska pigga och kärvänliga temperamentet.  

 

Då endast ett fåtal Bolonkor hittills har genomfört BPH, är tillförlitligheten till de värden 
som visas i diagrammet just nu låg. Det är ändå intressant att se att: 
 

• Bolonkan visar sig vara måttligt intresserade av främlingar 
• Bolonkan visar sig vara frimodiga och inte särskilt undergivna 
• Bolonkan visar sig vara lekfulla, men inte intresserade av kamp 
• Bolonkan kanske inte har mat som högsta prioritering 
• Bolonkan kanske inte så ofta fått lära sig bra följsamhet i främmande miljöer 
• Bolonkan visar sig vara framåt och nyfiken 
• Bolonkan visar sig vara trygg men kan reagera för plötsliga överraskningar 
• Bolonkan kan inte sägas vara en aggressiv eller hotfull ras 
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Mål    
 
Huvudsakligt mål är att bevara den, nu övervägande förekommande, typiska mentalitet 
som beskrivs i rasstandard och i SKK:s information på Köpa Hund. 

Kortsiktiga mål: 

• Att inom 5 år, få rasens mentalitet, till en större del än nu, dokumenterad med hjälp 
av BPH. 

• Till följande hälsoenkät är målet att siffran avseende missnöjda familjer ska vara 
högst 10% 

• Att andelen deltagande individer i 2022 års hälsoenkät överstiger 40% 

Långsiktiga mål:  

• Att inhämta en allt större kännedom om hur rasens, individers, mentalitet upplevs 
av uppfödare och hundägare. 

• Att alla kortsiktiga mål är uppnådda och att vi kan konstatera att vi har bevarat en 
rastypisk ”Bolonkamentalitet” och inte har några linjer eller för många enskilda 
individer med oönskat beteende såsom t ex alltför försiktiga eller aggressiva 
hundar. 

• Att genomföra en 200 analys BPH då rasen har 200 individer som gjort BPH 

Strategier 
Prioriteringar och strategier för att nå målen: 

• Att styrelsen tillsammans med avelsrådet informerar om olika aktiviteter för att 
utbilda och stödja valpfamiljer och uppfödare samt inspirerar till deltagande i enkät 
och BPH. 

• Att i enkäter ta med mentalitetsfrågor med tydliga följdfrågor vilka syftar till en 
förståelse av bakgrunden till upplevt problem.  

• Att Rasklubben arbetar aktivt med att informera uppfödare i deras arbete med att 
utbilda sina valpfamiljer genom att föreslå olika valpkurser, böcker och att alla 
valpköpare får häftet ”Välkommen valp” (från SKK) så att de bästa förutsättningar 
finns för att valp/unghund utvecklas till den familjemedlem det är tänkt. 

• Att uppmärksamma det mentalitetsarbete som bedrivs av klubben, uppfödare, 
enskilda hundägare och mentalitetsfunktionärer inom klubben, t ex på web och i 
Bolonkabladet. 

• Att öka tillgängligheten på BPH (klubben arrangerar) och i förlängningen få fler 
hundar beskrivna genom att anmälningskostnaderna återbetalas av såväl 
rasklubben som Svenska Dvärghundsklubben. 

• Att skapa intresse för hundars mentalitet t ex genom att prata om hundars 
beteende och egenskaper på klubbträffar, möten, i klubbtidningen och på webben. 
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Exteriör 
	

  

 

 

 

 

 

 

Storlek och utseende 
Russkaja Tsvetnaja Bolonka ska vara liten och harmoniskt byggd. 
Kroppen ska vara aningen längre än hög.  
Kroppslängden ska inte överstiga mankhöjden med mer än 15 %. 
Bröstkorgens djup ska vara 50 % av mankhöjden. 
 

 

 

 

 

Bolonkans signum: 
 

• Korrekt uttryck (ögon + linjer enligt trianglarna) och vänligt, sett 
framifrån 

• Korrekta proportioner i huvud och kropp 
• Ett vänligt och piggt helhetsintryck 
• Korrekt buren svans 
• Korrekt päls i både färg och struktur 
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Nospartiets längd skall vara lite mer än en tredjedel av huvudets längd. 

Betraktat framifrån vill vi på huvudet se: 

• En liksidig triangel, öga – öga – nos 
• En förlängning av triangel via ögonen, upp till det typiska öronbrosket, samt mellan 

de två öronen. Det viktiga är att de förlängda linjerna, för att tangera öronbrosket, 
går via ögonen 

 

Från SKK köpa hund:  
Rasen skall se tilltalande ut pga. den klara och mättade pälsfärgen. Uttrycket skall vara 
vänligt och näpet... Mankhöjd för både hanar och tikar är maximalt 26 cm. Då ordet 
Bolonka betyder knähund är det lilla formatet att föredra. Vikten är 3–4 kg. På grund av 
sin robusta konstruktion är de ofta tyngre än vad de ser ut att vara. Den är en elegant, 
pälsrik hund, vilken förekommer i många färger utom helvit och fläckig. En liten vit fläck på 
bröstet och tårna tolereras. Viktigt är att färgen är stark och klar.”) 

”Pälsen är lång, silkig, vågig (stora lockar är att föredra) och mycket riklig. Underullen är 
tjock.” 
 

Nulägesbeskrivning 

Rasen anses idag vara en aning ”spretig”. Detta återspeglas både i utställningskritiker, 
och som en allmän uppfattning bland både uppfödare och Bolonkaägare. Spretigheten 
gäller både storlek, pälskvalitét, uttryck och proportioner. 

De förtjänster som oftast premieras vid exteriörbedömning är just de kvalitéer som är 
rasens signum: 

• Ett vänligt och piggt helhetsintryck med fria rörelser 
• Bra proportioner i huvud och kropp 
• Bra päls 

De brister som kan påpekas är: 

• För stor 
• För långt eller för kort nosparti/huvudets proportioner  
• Felaktiga proportioner längd/höjd 
• Bristande pälskvalitét eller pälsfärg 
• Felaktigt buren svans och svansansättning 
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Exteriöra överdrifter 
I nuläget är rasen inte behäftad med några exteriöra överdrifter. Rasen finns inte 
upptagen i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD). 
Utmaningen är att kunna hålla rasen i önskvärd, mindre, storlek utan att riskera ett 
underutvecklat nosparti, och/eller utstående ögon. 

 I nuläget förekommer inte heller några presentationsöverdrifter.  

 

Mål    
 

Kortsiktiga och Långsiktiga mål: 

• Att rasen blir mer homogen i förhållande till rasstandarden  
• Att storleken på Bolonkan blir mer homogen, 3–4 kg och max 26 cm i mankhöjd 
• Att bevara tillräckligt kraftiga nospartier med korrekta huvudproportioner 
• Att sträva efter en generellt mer, exteriört, rastypisk population 
•  

 

  Strategier 
• Att avla mot proportionerna ”något längre än hög” och framför allt inte dubbla 

individer med längd/höjd-proportioner 1,15 eller mer (1,15> - <1,15) 
• Att avla mot ”1–1” gällande bröstdjup/benhöjd till och med armbåge 
• Att undvika avel på individer med nosparti kortare än avståndet mellan ögonen 
• Att verka för ett bredare samarbete genom uppfödarmöten bland uppfödare för att 

nå de exteriöra målen 
• Att avelsdjur är exteriörbedömda med minst Very Good 
• Att inspirera en uppfödarkår till att göra mer medvetna val av avelshundar och 

kombinationer genom utbildning (vi vill ha medvetna uppfödare avseende alla 4 
olika delar) 

• Att verka för att rasklubben organiserar och genomför ett antal tillfällen till mätning 
(av oberoende person) varje år runt om i landet på utställningar där tillräckligt stort 
underlag av Bolonkan finns 
 

Summering 
RAS-dokumentet är förankrat hos avelsrådet och rasklubbens styrelse. Därefter granskat 
av SDHK och SKK:s avelskommitté som fastställer dokumentet. 

Vi har medvetet skapat ett så kortfattat RAS dokument som möjligt, och lagt ett mer 
djupgående underlag som bilagor. Meningen är att det ska kännas enkelt och naturligt för 
våra uppfödare och hanhundsägare att enskilt verka och att tillsammans med andra 
samarbeta för en positiv utveckling av rasens framtid. Rasklubben, tillsammans med RAS, 
ska finnas som ”en mentor” vid sidan om, hos vilken man alltid kan få stöd, svar på frågor, 
tillsammans gå igenom olika funderingar och inte minst växa tillsammans med. 
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Prioritering av både kortsiktiga och långsiktiga mål bör vara: 
Att bevara rasens goda hälsa och sundhet och att verka för en genomsnittligt högre 
rastypisk exteriör.  

 

De faktorer som påverkar en fortsatt god utveckling av rasen är: 

• Att populationen i Sverige fortfarande är förhållandevis liten, så ett medvetet och 
gott samarbete mellan både Bolonkaägare, uppfödare, hanhundsägare och 
domare är optimalt 

• Att rasen är ännu så liten i de flesta av Europas länder så ett globalt samarbete, 
där även rasens hemland Ryssland ingår, är mycket önskvärt 

• Att alla rasintresserade kan inspirera till och verka för ett gott samarbete och till en 
ständigt växande kompetens både bland domare, ägare och bland rasens 
uppfödare 
 
 

Uppföljning och revidering av RAS 
 

Ansvaret för den kontinuerliga uppföljningen av den dagliga verksamheten är ett delat 
ansvar men rasklubbens avelsråd ansvarar för dokumentationen. Det kan till exempel 
vara:  

• Att kontrollera om nya diagnoser dyker upp alternativt att redan förekommande 
diagnoser plötsligt ökar i frekvens inom rasen genom enkät. 

• Att vara lyhörd för oönskade trender avseende mentalitet och exteriör genom att 
granska de utställningskritiker som skickas in till klubben från SKK officiella 
utställningar. 

• Att vid behov diskutera förändringar eller annat som dyker upp på t ex ett 
uppfödarmöte eller i andra forum 

• Att verka för ett gott samarbete bland uppfödare/hanhundsägare 
• Att verka för kompetensförsörjning och ökad medvetenhet hos 

uppfödare/hanhundsägare 
 
 
 

Källhänvisningar 

• SKK Avelsdata 
• SKK Köpa Hund 
• Domarkompendium Russkaja Tsvetnaja Bolonka 
• Rasstandard Russkaja Tsvetnaja Bolonka 
• https://bolonka.pedigreedatabaseonline.com/en/ 
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Bilagor 

Historisk	tillbakablick	

En historisk tillbakablick av Marina Kudryavtseva, Kennel Nevskaya Uslada, St 
Petersburg: 

”Före andra världskriget sjönk antalet sällskapshundar drastiskt på utställningarna i 
Sovjetunionen och 1946 deltog endast en sällskapshund på landets stora utställning. 
Övriga var jakt- vall- och vakthundar. 

Efter andra världskriget började man i Leningrad att till utställningar ta med en mängd små 
eleganta hundar i olika färger med ett mjukt silkeslent hår, utan några handlingar som 
styrkte deras ursprung och ras. Tydligen fick de delta helt enkelt för att man tyckte om 
dessa ovanliga och attraktiva hundar, och viktigast att de var små och bekväma att ta med 
sig. 

Genom noggrant urval uteslöt man alla hundar med vit färg, och lyckades efter några 
generationer att fixera färgen relativt stabilt. 

”Färgad spaniel”, som rasgrupp var förädlad av uppfödare inom Leningrads klubb, 
avdelningen för sällskapshundar, på tidigt 50-tal. Stora bidrag till en egen ras kom från 
skribenten och kynologen M. Zvonareva, som hade en hund som hette Liu Liu, och som 
blev föregångare till nästan alla linjer av färgade knähundar. Noggrant urval av hundar 
producerade en kvadratisk eller nästan kvadratisk form med lockig eller lätt vågig päls och 
distinkt färg. Genom detta arbete erhölls hundar av liten storlek (20–28 cm) med ett litet, 
runt huvud, vackert buret på en högt ansatt hals, och ett relativt kort nosparti. Ögonen är 
stora, runda, inte framträdande, men uttrycksfulla. Pälsen riklig, mjuk, silkig med bra 
underull. Färg på näsa, ögonlock och läppar för att matcha hundens grundfärg. Svansen 
är ringlad över ryggen, täckt med rikligt med hår. Standarden för denna ras skrevs först i 
Leningrad 1964, och 1966 godkändes denna standard av All-unionens kynologiska råd vid 
Jordbruksministeriet i Sovjetunionen" 

Till Sverige importerades de första hundarna 2006 och 2007 registrerades de första 
kullarna i SKK annexregister. Kennel Shibumi´s introducerade rasen i Sverige och är 
fortfarande verksam. Därpå följde kennlarna Mellvin’s, Smedby´s, Tifka´s och Amore 
Amorinas, varav bara Mellvin’s och Amore Amorinas är verksamma inom rasen idag.  
Den första avelshanen som importerades var Nevskaja Uslada Sumerechny Tuman, och 
de första fyra avelstikarna var Chelsea Black Hekaté, Russkaja Istorija Zhakonya, 
Fantasia Aneriko importerade av Shibumi’s samt Fan Color Vinny Vrch importerad av 
Smedby’s. 
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Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonka Klubben, SRTBK,  
är associerad med Svenska Kennelklubben (SKK), genom specialklubben Svenska 
Dvärghundsklubben (SDHK) 
 
SRTBK bildades 2013, då med 36 medlemmar. År 2020 fanns 143 medlemmar varav 3 
genom Svensk Hundungdom (SHU). 
 

 

 

Patellastatistik	
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=942	

Ögonlysning	statistik	
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=942	

Avelsstruktur	-	barnbarn	
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=942	

	

 
Utlåtande över rasspecifik avelsstrategi för russkaja tsvetnaja bolonka  
Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Svenska 
Dvärghundsklubben/Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben förslag till RAS.  
Det är en relativt ny ras där de första hundarna kom till Sverige under 2006 och de första 
kullarna föddes året efter det. Klubben presenterar ett RAS där rasen är väl beskriven 
avseende historik, population, hälsa, exteriör och mentala egenskaper.  
Rasklubben har genomfört ett par enkäter avseende hälsa och mentalitet och planerar 
genomföra ny enkät inför kommande revidering av RAS. Dokumentet har presenterats för 
rasklubbens medlemmar via rasklubbens hemsida före granskning av SKK/AK. De mål 
och strategier som finns i dokumentet är relevanta och rimliga och dokumentet 
genomsyras av en tydlig strävan mot att få fram trevliga, sunda och rastypiska 
sällskapshundar i en hållbar population.  
Förslag inför kommande revidering:  
-För att öka dokumentets tydlighet är ett förslag att skapa en sammanfattning av de olika 
strategierna som föreslås gälla för uppfödaren/hanhundsägaren; dessa placeras med 
fördel i början av RAS.  
Lycka till med ert fortsatta arbete med RAS!  
 
Södertälje 22 januari 2022  

Mikaela Sandbacka	


