
 

Norsk Puddelklubb 

Dato  17.01.2017 
19.00 

Referat Møte nr. 1 - 2017 

Sted  Messenger 
 

Møteleder 
Ann Kristin L. Sletnes 

Referent 
Eli Hall 

Deltagere: 
AKS - Ann Kristin L Sletnes 
TLR – Tone-Lise Rognstad 
BT  -  Bente Tyrholm 
KS   -  Kine Sletnes 
KKR – Kjersti Kjendalen Rolfsen 
HGA – Helene Gautier Aarheim 
EH   -  Eli Hall 

 
sletnes59@gmail.com 
tonerognstad@gmail.com 
bente.tyrholm@gmail.com 
kine94@live.no 
kjersti.rolfsen@gmail.com 
helenegautier.aa@gmail.com 
eli.hall@online.no 

 
 
 
  
 
forfall 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler.  

«Særkomiteen for utstilling diskuterte saken i fm revidering av 
utstillingsreglene pr 1.1.2016, og ønsket på det tidspunktet ikke å 
imøtekomme puddelklubbens ønsker uten nærmere diskusjon i 
NKU. Komiteen diskuterte dette med måling av puddel i møte i 
NKU i to runder i 2016, og kom til at det ikke er felles nordiske 
regler på dette området i dag og at det også synes vanskelig å få 
til like regler.  

Komiteen har således ikke diskutert å endre utstillingsreglene fra 
dagens etter dette.» 

 

 

51/16 Aktivitetslisten for 2017:  
-  klippekurs – labbe – snuteklipp med gjennomgang om   
hvordan man bader og børster hund. Lailas kurs fullt 

- Kan vi få i gang ny runde med handlerkurs på 
østsiden av byen.  

 
- Klippekurs med Christina – Kennel Sandust - 

Drammen hundepark 
Helene legger ut at vi også jobber med å få til et 
nybegynnerkurs 
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- Øyenlysning 2017: 35 øye/12 patella = fullt 
 

Forslag fra Aina Tonerud: 

handlerkurs med Edgar Nilsen på parkeringsplassen utenfor 
lokalene til NKK. Det var et glimrende sted, uten gress og 
med tak i tilfelle regn. Foreslår at et ev nytt handlerkurs blir 
lagt dit. Ann-Kristin spør Aina om hun vil arrangere. 
 

- Handlerkurs i Sandvika? Vi avventer våren. Kanskje 
hver tredje uke. 

- Oppdretterkonferanse i nærheten av Gardermoen, 
2017 knyttet til NKK Lillehammer? Få inspirasjon fra 
avlsrådskurset. 

- Puddel NM 2 dager, aktivitetsdag med 
junior/seniorhandling – klippekonkurranse, 
sekskamp, lydighet, etc.  Leie i Drammen. Uoffisielt i 
år, siden vi ikke har fått søkt.  

 

85/16 Hannhundlisten 
Blir ferdig denne uken. Endringer til Web 

 

1/17 Utstilling 2017 
Pris påmelding NPK sin utstilling i Drammen. 
NKK tar nå kr. 405,- Vi holder på kr 375 og kr 250 for valp 
Status dommere. Ann-Kristin sjekker ang hun som noen 
trodde skulle dømme hos oss 
Invitere dommere, ordne reiseplan, billetter, osv 
Punsje og sende inn premielista 
Rosetter må telles opp, fredag på dagtid før avlsrådskurset 
Utstillingskomite? Kanskje ikke nødvendig i år som vi skal 
være i Drammen hundepark, tidligere har det vært vanskelig 
å få nok medlemmer 
Egen fotograf. Vi sjekker priser med Laila Bruun, Anna Szabo 
og Ole Walter Sundlo 

 

2/17 Årsmøte 2017 
Status diplomer 
Bestille rosetter avventer Klab 
Få inn årsberetning fra de forskjellige – SU – Klab, osv 
Forslag som skal opp på møtet. Kommet forslag fra Aina 
Tonerud og Gro Staurheim 
Holder på med årsberetningen. 
Sende ut spørsmål til gruppene om de ønsker møte med 
styret i forkant og hva de ønsker å ta opp 
Årsberetningen sendes rundt til alle styremedlemmer. 

 

3/17 Økonomi – regnskap – lagerleie 
Overskudd på ca.  kr 67 000 i år, 
Lagerleie betales nå halvårlig, gir 10 % rabatt 

 



 

4/17  Vi fortsetter et år til med refusjon på helseundersøkelse  

5/17 Kjøpe hund.no, få endret   

6/17 Til GF 
Forslag til endring av beregning mestvinnende veteran fra 
Kristin Eivindvik 

 

7/17 Til GF ang utstillingsreglement 
Aina Tonerud 

 

8/17 Puddelposten – nedgang til tre blader, med mer leselig skrift 
foreslås på GF, vi dropper de fargede «mellomsidene», ett 
nummer i god tid før generalforsamling, ett til sommeren og 
ett før jul. Helene sjekker med ulike trykkerier om de stiller 
med designer, hvis vi trykker hos dem. Innhente priser 

 

9/17 Eventuelt 
- Vi fortsetter å la folk sende inn spørsmål via 

Facebooksidene på Messenger 
- Kristin Eivindvik og Margrethe Toubro har sagt de vil 

avslutte å føre Mestvinnerlisten og SAR- listen. Vi 
har en arvtager både mestvinnerlisten og SAR-listen. 
Kristin gir opplæring. Helsestatus og annet kommer 
inn i valpelista. Ida legger inn forklaring på 
forkortelser. 

- Bente er ikke fornøyd med oppdretterlisten. Ikke 
innbydende nok for kommende, nye puddeleiere. 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 7. februar kl 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norsk Puddelklubb 

Dato  07.02.2017 
19.00 

Referat Møte nr. 2 - 2017 

Sted  Messenger 
 

Møteleder 
Ann Kristin L. Sletnes 

Referent 
Eli Hall 

Deltagere: 
AKS - Ann Kristin L Sletnes 
TLR – Tone-Lise Rognstad 
BT  -  Bente Tyrholm 
KS   -  Kine Sletnes 
KKR – Kjersti Kjendalen Rolfsen 
HGA – Helene Gautier Aarheim 
EH   -  Eli Hall 

 
sletnes59@gmail.com 
tonerognstad@gmail.com 
bente.tyrholm@gmail.com 
kine94@live.no 
kjersti.rolfsen@gmail.com 
helenegautier.aa@gmail.com 
eli.hall@online.no 

 
 
 
  
forfall 
forfall 
forfall 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler 
Forslaget fra siste generalforsamling gått gjennom hos NKK 
Multicolor registreres. Vi tar dette opp på 
oppdretterkonferansen. 

 

51/16 Aktivitetslisten for 2017 
Klippekurs – labbe – snuteklipp med gjennomgang om 
hvordan man bader og børster hund, ved Christina. 
Handlerkurs, spørre Aina/Edgar 
Christina – Kennel Sandust - Drammen hundepark – fult 
kurs 10, 2 på vent kr 1000 per deltager, kan vi betale 
hallen (kr 900) 
Øyenlysning 2017 – 32 øyelyst, 13 patellaundersøkt 

effektivt ved at vi skrev på dataen, plass til flere neste år 

Oppdretterkonferanse – 10/11 til om kvelden / Gardermoen 

/ budsjett avgjøres i april 

Uoffisielt puddel-NM, tid / sted / budsjett  

 

 

85/16 Hannhundlisten, få med prcd-PRA-status  

1/17 Utstilling 2017 
Status dommere 
Sjekke ang dommer som hadde sagt hun skulle til oss 
Rosetter, mangler cert, BIR, BIM, BIS 

 

2/17 Årsmøte 2017 
Vi bestiller diplomer kun til vinnerne 
Bestille rosetter til de tre beste i hver kategori 
Innkalle årsberetning fra SU 
Forslag som skal opp på møtet 
Legger ved utkast til årsberetningen. Innkalling etc. 

 

mailto:sletnes59@gmail.com
mailto:tonerognstad@gmail.com
mailto:bente.tyrholm@gmail.com
mailto:kine94@live.no
mailto:kjersti.rolfsen@gmail.com
mailto:helenegautier.aa@gmail.com
mailto:eli.hall@online.no


 

Budsjett, øket posten for oppdretterkonferansen 
 

3/17 Økonomi – regnskap – utsendt til gjennomsyn 
Eli har fått tilgang på kontoer 
Kine debet kort 

 

9/17 Forslag fra styret vedrørende egen /komitè for flerfargede 
– vi er åpne for eget initiativ fra dem som vil jobbe med 
dette.   

 

10/17 Puddelposten 
Ny designer – ikke disse blanke sidene og tydeligere skrift 

 

Eventuelt Vi svarer IT-brukerforum, Kristin Berger at vi ønsker 
eposter, men i god tid. 

 

 Rasebeskrivelsen må trykkes opp igjen – Infotrykk, Jarle 
Hollerud 
 

 

 Vi starter opp med dommer som kan utferdige 
avlsgodkjenning på øyelysingsdagen og Puddel-NM. 
Hunder som blir avlsgodkjent kan få stå på klubbens 
valpeliste. Dette diskuteres også på 
oppdretterkonferansen. Legge ut invitasjon på Facebook 
til hannhunder på listene våre etter hvert. 

 

 Valpelisten: Vi diskuterte om vi fortsatt ville ha alle 
helseopplysninger på valpelisten. Dette fortsetter, men vi 
gjør det enklere å forstå ved å skrive norsk diagnose, 
feilstilte øyehår, i stedet for distichiasis.  

 

 

Neste møte:   Torsdag 23.3. kl 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norsk Puddelklubb 

Dato  23.03.2017 
19.00 

Protokoll Møte nr. 3 - 2017 

Sted  Messenger 
 

Møteleder 
Ann Kristin L. Sletnes 

Referent 
Eli Hall 

Deltagere: 
AKS - Ann Kristin L Sletnes 
TLR – Tone-Lise Rognstad 
BT  -  Bente Tyrholm 
KS   -  Kine Sletnes 
KKR – Kjersti Kjendalen Rolfsen 
HGA – Helene Gautier Aarheim 
EH   -  Eli Hall 

 
sletnes59@gmail.com 
tonerognstad@gmail.com 
bente.tyrholm@gmail.com 
kine94@live.no 
kjersti.rolfsen@gmail.com 
helenegautier.aa@gmail.com 
eli.hall@online.no 

 
 
 
  
 
forfall 
forfall 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

51/16 Aktivitetslisten for 2017 
- Oppdretterkonferanse 2017 16.9. – arbeidskomite, EH fått pris 
på 545 fra Best Western, KS sjekker ytterligere i morgen for å se 
om vi får bedre pris, dersom ikke bekrefter EH bestilling 
-2 dager, med junior/seniorhandling – klippekonkurranse, 
lydighet, etc. tas når Helene er tilbake 

-Anders Rosell ??? 

 

85/16 Hannhundlisten, sjekker opp om den er klar  

1/17 Utstilling 2017 
Status dommere ok 
Rosetter, AKS fått beskjed fra Gro Bjørndalen om at 
rosettene kommer i morgen 

 

2/17 Årsmøte 2017 
Alle kommer, bortsett fra KS, 
Blomster til de som slutter, AKS og EH tar med kaffe/te, 
kjeks, saft etc. 

 

3/17 Økonomi 
Gjennomgått og godtatt forslag til honorarer  
Tar opp NS som tillitsvalgt på kort møte etter 
generalforsamling, så hun også kan få honorar for FB 
Tar med kassererfunksjonen blant tillitsvalgte 
 

 

10/17 Flerfargede – overføring fra NHL til NKK 
Vi godtar enstemmig forslaget fra NKK om dette 

 

11/17 Bilder til kjopehund.no Sjekke om det er ok for fotograf Nina 
Fredriksen at vi bruker hennes bilde fra banneret vårt 

 

12/17 Dogs4all 17-19 november 2017 
Tre dagers!! BT melder oss på og følger opp 
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Vi trenger opptrykk av rasepresentasjonen i god tid før 
dette, sjekke Infotrykk 

13/17 Valpelisten 
Diskusjon om fortsatt helsekravene skal ligge på valpelista. 
Vi tar dem ut igjen og tydeliggjør enda bedre at kullene 
oppfyller klubbens avlskrav 
Innsending til valpelisten skal heretter være kun 
registreringsnummer, variant og navn på hunden. KS endrer 
skjemaet. 

 

14/17 Høring om endringer i obligatorisk lovmal for klubber og 
forbund. Vi tar opp dette på neste møte.  

 

 Eventuelt 
-Viktig at artikler til PP sendes tilbake til gjennomsyn, slik at 
artiklene blir korrekte. Viktig å gjøre saker i samråd med 
bidragsytere. 
-Nordisk Puddelmøte – Danmark kan muligens ikke holde 
det, slik de skulle. Vi er neste klubb i rekkefølgen og påtar 
oss dette i år, hvis de absolutt ikke kan. 
-MH-lørdagen vår 23./24.9. er blitt opptatt på Hauerseter. 
Ønsker helst å få ta det helgen etter. Får snarest beskjed om 
vi får helgen etter.  

 

Neste møte: Etter generalforsamlingen 1.4. OBS! Vi møtes kl 11 før generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norsk Puddelklubb 

Dato  03.05..2017 
19.00 

Referat Møte nr. 3 - 2017 

Sted  Messenger 
 

Møteleder 
Ann Kristin L. Sletnes 

Referent 
Eli Hall 

Deltagere: 
AKS - Ann Kristin L Sletnes 
KS   -  Kine Sletnes 
HGA – Helene Gautier Aarheim 
EH   -  Eli Hall 
ES – Eli Skomsø 
JA – Jorunn Aukrust 

 
sletnes59@gmail.com 
kine94@live.no 
helenegautier.aa@gmail.com 
eli.hall@online.no 
eli.skomso@gmail.com 
puddelbutikken@altiboxmail.no 

 
 
 
  
 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

   

14/17 Styret konstituerte seg: 
KS ble valgt til kasserer 
KS fortsetter med weben med hjelp fra Laila Johansen 
EH fortsetter med sekretærarbeid (utsendelser og 
referatskriving) ved siden av å være nestleder 
HGA overtar utsendelser, når hun har flyttet 
HGA fortsetter med PP, sammen med Tone Rognstad og ES 

 

51/16 Aktivitetslisten for 2017 
 
1. Puddelseminar 2017 den 16.9.  
Lokaler på Gardermoen er booket 
Lundqvist tar valpesosialisering 
Astrid Indrebø er spurt om å holde innlegg om spedvalp 
Juha Kares om oppdrett 
Ta kontakt også med medlemmene i Sunnhetsutvalget 
 
2. To dager, med junior/seniorhandling – klippekonkurranse, 
lydighet, etc. til høsten  

 

 

1/17 Utstilling 2017 – 11. juni 
Liste over gaver og invitasjon til å gi gaver  
Alle kommer bortsett fra Kine som er på sjøen 
Bestille hotell til dommerne og lage liste over oppgaver for 
styret (vi trenger bl a mer ringpersonell) 

 

2/17 Ekstraordinær generalforsamling tar vi på 24.6.   
Melde inn medlemskap i RFA som sak. Assosiert 
medlemskap? 

 

3/17 Økonomi  
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20/17 Høring om endringer i obligatorisk lovmal for klubber og 
forbund.  Se e-post fra RFA 

 

15/17 Møte med RFA  

16/17 Ad høring fra NKK: Vi stiller oss positive til bruk av 
elektroniske kritikker mv på utstillinger i regi av klubber og 
forbund.  

 

17/17 Høring vedrørende omorganisering av NKKs 
displinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaken, 
generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler 

 

18/17 Dialogmøte NKK 23. 05. 2017   

19/17 Puddelposten Tone Rongstad er redaktør sammen med 
HGA, sender deretter over til layout hos ES 
En god del stoff er kommet inn. Ny frist 1.juni 

 

21/17 Nordic Meeting, sjekke igjen om Danmark ønsker å ha det  

22/17 Høringen om instruktørutdanningen videresendes Klab  

 Eventuelt  

Neste møte:  31.5. kl 20.00 

 


