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Aktivitetane til Borzoiutvalget (BU) har vært begrensa av Covid-19, men har i hovedsak bestått  av
desse punkta:

 Utarbeiding av nytt  RAS-dokument til NKK for perioden 2021-2026

 Auksjon av varer innkjøpt på Cruftss i 2020

 Nett butikk for Borzoi Norge; Redbubble nett butikk som bruker design frå Borzoi Norge 

trykt på diverse produkt.  Av salg med Borzoi Norge trykk blir 30% av inntekter sendt 

direkte frå Redbubble til Borzoiutvalget sin PayPalkonto.

 Månedlig fotokonkurranse på Facebook-gruppa Borzoi Norge, der vinnerbilda blei samla 

til ein fotokalender som kom for salg i Desember. Kalenderene som var bestilt inn til salg 

blei utsolgt i starten av Januar 2021(10 stk).

 Arbeid med rasekompendium er påbegynt. 

 Årets spesial var planlagt holdt i Horten, med dommer Evelyn Kirch – denne mått e 

avlysest på grunn av Covid-19.

 Øvrige aktiviteter: 

-Stoff  til Mynden har blitt  samla inn og redigert.

- Oppfølging av Web of Facebook sider, deriblandt  liste av Spesial-vinnere siden 1983 og 

fram til i dag og utbedring av retningslinjer på sosiale medier.

- Deltakelse på NMK’s Høstutstilling der 3  av våre utvalgsmedlem deltok som frivillige.

- Det har blitt  holdt 2 Borzoi-treff  på Vollen hundejorde i Asker, bilder delt på Borzoi 

Norge.

Dataarkiv for utstillingshistorikk
Vurdering om muligheiter for å opprett e eit dataarkiv for utstillingshistorikk for Borzoi. BU har 
permer med kritikker og resultater frå utstilling fra 1980 og fram til nyere tid og vi ønsker å få til 
eit søkbart arkiv på nett  med all relevant informasjon tilgjengelig for alle å slå opp i. Arbeidet 



med å katalogisere kva resultat vi har og kva som vil være mest relevant å legge inn i arkivet er i 
gong. 

Kommende utstillingsplaner
Neste utstilling for BU er Jubileumsutstillinga i 2021 på Lillehammer. Dommer er Russlands 
fremste oppdrett er og ekspert på rasen i internasjonale fora: Marina Ostroyskaya, Kennel 
Solovyev. PM til utstillinga er lagt ut og vi er i gong med planlegging av alt det praktiske rundt 
arrangeringa. 

CERT søknad for 2022
Søknad om CERT til 2022. BU har søkt NMK om muligheita til å få dele ut 2 CERT i 2022. Dett e er
gjort med bakgrunn i at vi ønsker å øke interesse for utstilling og aktivitet i fleire Borzoiheimar 
og for å styrke bånd mellom medlemmer. Tanken er å lage til ei lavterskels-helg der alle som 
ønsker kan være med på fleire aktivitetar sammen med andre i rasemiljøet. Ønsket til BU er ei 
heil helg fylt med Borzoi, som blir arrangert på område med gode overnatt ingsmuligheiter og 
matservering, i tillegg til store uteområder for utstilling. Nokon av aktivitetane vi vil holde er 
fellesturar for dei som ønsker, lett  opplæring i ringtrening for nybegyndere, open show, eit lite 
foredrag med Borzoi som tema, og ei CERT-utstilling på slutt en av helga.

Møter i Borzoiutvalget i perioden
Det har blitt  avholdt 10 møter via Teams/Zoom/Skype på nett . 
Ellers har utvalgets Facebook-gruppe vært aktivt brukt av alle i utvalget for rase-relatert arbeid. 
Referat frå møter ett er Generalforsamlinga blei holdt er alle lasta opp på utvalgets Facebook-side,
sammen med annan relevant dokumentasjon.

Borzoiaktiviteter i perioden
Ansvarlig for utregning av Årets Utstillingsborzoi var Asta Slapø.

Årets Utstillingsborzoi 2020
1 – Lynx Mistral – 72p.
2 – Stravi She Sells Sanctuary – 68 p.
3 - Scheztaya You Are The One – 58p.
4 – Scheztaya Maid Of Bond Street – 45p.
5 – Borscana Sukhoi Flanker – 42p.
6 – Scheztaya The Swing Of Things – 37p.
7 – Lynx Autumn Fire – 36p.
8 – Lynx Rainbow Warrior – 35p.
9 – Iorek’s A-yo – 32p.
9 – Russkiy Azart Jasmine Atlanta Nemis – 32p.



Årets Lure Coursingborzoi 2020
Ansvarlig for utregning av Årets Lure Coursingborzoi var Tone Kritine Berger.

Det har vært få LC treninger i 2020 på grunn av Covid-19, alle prøver i Norge blei avlyst og det 
samme skjedde i store deler av Europa. Også EM blei avlyst. 
På tross av omstendigheitene er det veldig gledelig at fleire nye har klart å ta lisens, samtidig 
som nye fjes har vært å finne på dei få treninger som har blitt  holdt.
Dett e lover godt for framtida og vi håper på eit bedre kommande år for sporten. 

På grunn av mangelen på prøver å regne ut resultat på blir ikkje Årets Lure Coursingsborzoi kåret
for 2020.

Regnskap


