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 Norsk Puddel Klubb   

 

Onsdag 13.januar  

 

Kl. 18:00 

 

Protokoll 

 

Nr:01/2016 

Sted: 

Sandvika 

 

Møteleder/innkalt av: 

ES         

Referent: 

  

Styre/Deltagere: 

ES   Elisabeth Sørensssen 

HA  Heidi Albrigtsen 

GB  Gro Bjørndalen 

LG   Laila Godager 

AKS Ann Kristin Sletnes  

BT  Bente Tyrholm 

 Bente Bjerkaas  

 

 

 

escada@online.no 

heididrue@gmail.com 

groeli.@online.no 

regadog@online.no 

sletnes59@gmail.com  

shirkus@hotmail.com 

bente.bjerkaas@gmail.com 

 
 

 

 

 

skype 

 

skype 

  

mobil eventuelt 

 
   

Saksnr.   

 Godkjenning  protokoll vedlagt 

2016-01 Inng./utg. post; Postliste vedlagt, sjekk!  

2016-02 NKK; 

l) Tilbakemelding vedr måling og vårt ønske om nye regler 

pr.1.1.2016.  NKK/MON: Ingen nye regler pr 1.1.2016 men 

en nyoppnevnt særkomitee tar tak i dette i et fellesnordisk 

samarbeide i 2016 for felles utstillingsregler. Våre innspill er 

del av dette . 

2)mottatt enda en purring pr post  på feil faktura 

rasespesial. Vi har 3 x gitt beskjed om feil som NKK 

fremdeles ikke har sjekket som de har lovet. 

3)Avlsrådskurs 28-29.januar 2017. Kun foreløpig info vedr. 

datoer. 

4) LER: vedr tofargete/feilfargete pudler/ stamtavler.  

Spørsmål om å registrere tidl. feilfargete som tofarget. NPK 

stiller seg negativ til det da vi mener de tofargete bør inn i 

eget sideregister og da med korrekt fargevariant  angitt. Iflg 

NKK vil dette bruke IT ressurser som det er satt stopp for 

ihht RS vedtak.  NKK fortsetter med ”feilfarget”    

5)Høring jakt regler, - oversendt KLAB  

6)Lokale 3/2 ok 

7)Høring instruktørutdanning,- oversendt KLAB 
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2016-03 KLAB 

Mestvinner regler gjennomgått, små justeringer kommer. 

Overført til neste møte . 

 

 

 

 

  

2016-04   GRUPPENE 

Mottatt fra Nordenfj. Innkalling u.regnskap web 

Mottatt fra Nord:innkalling uten regnskapweb 

Klippekurs m A.Rosellweb 

Mottatt fra Rogaland: innkalling u regnskap web 

  

2016-05 Terminliste utst. 2016 klar fra NKK i november med 75 

arrangementer for pudler. Fristen for søknad var 1.2.2015. 

NB! 

Ølen-Etne ikke søkt pr 1.2 men lagt seg inn m pudler uten å 

spørre pr 28.4 

Nord Hordland HK samme som Ølen 

Salten BHK har glemt å søke og glemt å legge seg inn i NKK 

systemet .  Se mail fra Salten/Kine. Av en eller annen grunn 

dukker den nå opp på terminlisten = oppført først i januar , 

11mnd e.frist.   

Miniatyrhundklubb Agder ønsker  også en ekstra dag 6+7 

august.  NPK sier ok på bakgrunn av over. 

Uheldig at NKKs frister  ikke overholdes/ IT-feil hos NKK?  

Telf. m. NKK/ES: NKK gir mulighet for flere raser dersom 

utstillingen er søkt om innen fristen 1.februar.  MEN det 

skal da bekreftes av raseklubb.  

 

  

 

 

2016-06 GF 2016 Dato: lørdag 2.april. KK-lokalet er bekreftet ok.  

 2016-07 Festkommite  AKS og HA jobber med dette.  

2016-08 Øyelysing med Kristin Lange onsdag 3.februar 

Lokale NKK forespurt og bekreftet ok. 

Påmelding til web 

Pris sponses som tidl. 

GB avklarer m Kristin Lange . pris tidsperspektiv osv 

  

2016-09 Nordisk Puddelkonferanse i Sverige, fastsatt tidspunkt 

27+28.februar 2016 Radisson Blue Arlanda, IMS &ES 

representerer NPK. 

Statistikker  

Ber om å ta opp fellesnordiske måleregler(ihht info fra NKK) 

Hva skjer med REC ? 

 

2016-10 Neste styremøte 02.02.2016    
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 Norsk Puddel Klubb   

 

Tirsdag 18.februar 2016 

 

Kl. 18:00 

 

Protokoll 

 

Nr:02/2016 

Sted: 

Skype 

 

Møteleder/innkalt av: 

ES         

Referent: 

  

Styre/Deltagere: 

ES   Elisabeth Sørensssen 

HA  Heidi Albrigtsen 

GB  Gro Bjørndalen 

LG   Laila Godager 

AKS Ann Kristin Sletnes  

BT  Bente Tyrholm 

 Bente Bjerkaas  

 

 

 

escada@online.no 

heididrue@gmail.com 

groeli.@online.no 

regadog@online.no 

sletnes59@gmail.com  

shirkus@hotmail.com 

bente.bjerkaas@gmail.com 

 
 

 

 

forhindret 

 

 
   

Saksnr.   

 Godkjenning  protokoll  vedlagt 

2016-11 Inng./utg. post; Postliste vedlagt, sjekk!  

2016-12 NKK; 

1) Vi etterspør statistikker av patella  og dette kan 

bestilles spesielt hos NKK.  Uttrekk av data- patella 

mot fakturering av timepris. Bestilt, mottatt og 

oversendt SU/IMS 

2) RAS godkjent i 2015, formelt lagt ut på NKK web nå. 

Arbeidet fikk mye skryt.  

 

 

2016-13 KLAB 

Mestvinner regler LP RLP A er lagt på web. Det er 

utfordringer i å finne frem til resultater i databaser. Folk er 

dårlige til selv å sende inn resultatene.   

 

   

2016-14   GRUPPENE 

Rogaland/ Nordenfjeldske/Rogaland/Nord: 

Årsmøteref.regnskap,aktivitetsplan mottatt videresendt PP 

  

2016-15 Festkommite 

Spørsmål om middag e utstilling + arrangement senere på 

året ? Det er spurt litt rund og det er delte meninger om 

tidspunkt. Det er naturlig at det nye styret  pr 2.april v/AKS 

følger opp forarbeid og forslag og foreløpig bestilling . 
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2016-16 Øyelysing – 3.februar på NKKs lokaler. BB og ES var der hele 

dagen og sørget for effektiv og smidig prosess. 

35 pudler ble øyelyst og 14 patellaundersøkt. 

BB 

 2016-17 Utstillingsmøte 

Dommer HH –presentasjon PP og web 

Valpedommer: Dragana , Serbia(dømte voksen i fjor) 

Ringsekretærer og skrivere tar AKS seg av 

Premier 

Rosetter – AKS  og GB (fra forrige møte) bestilt fra US +spec. 

Silikonskåler bestilles 500x 

 

2016-18 GF 

Innkalling med årsberetning gjennomgått. 

Regnskapet  er ferdig, viser overskudd, skal revideres. 

Budsjett: AKS må inn pga 2016 blir annerledes år- jub.++ 

Aktivitetsplan oppdateres kontinuerlig. 

  

2016-19 Forslag til sponsing av helse. På bakgrunn av god økonomi 

foreslår Es at styret går inn for sponsing av diverse 

helserelaterte undersøkelser. Til nytte for alle medlemmer 

og økning av info i NKK database/dogweb. Diskutert og alle 

enige. 

 

2016-20 Klage , brudd på kjøpsavtale. Gjennomgått. Saken blir en 

sak mellom kjøper og selger. AKS svarer m kopi 

 

2016-21 Ølen Etne Vindafjord utstilling 2017. Kolliderer med 

gr.Nordenfjeldske og er strøket av listen da NPKs har eget 

arrangement samme helg.  

 

2016-22 Innsendt spm om endring av mestvinnerlisen til egne hann 

og tispelister.  Diskutert og ikke aktuelt da vi allerede  har 

mange mestv.lister som det er en stor jobb å ajourføre. 

Hovedlisten er etter statutter fra mange år tilbake som 

styret ikke ønsker å endre på. Om man vil vite kjønn så 

fremgår det av resultatlisten som legges ut sammen med 

mestvinnerlisten (på web) Aks svarer m kopi 

 

2016-23 NKK – registrering av tofarget. Tatt opp spm fra NKK i 

desember . Følger opp e. møte fra 2013 vedr. bl.a. 

sideregister, mulighet og kostnad ? 

NPK sender spm til NKK om dette. 

BB støtter ikke ønske om sideregister , vil avvente FCI. 

 

 

Neste styremøte 17.03.2016 
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 Norsk Puddel Klubb   

 

Torsdag 17.mars 2016 

 

Kl. 18:00 

 

Protokoll 

 

Nr:03/2016 

Sted: 

Skype 

 

Møteleder/innkalt av: 

ES         

Referent: 

  

Styre/Deltagere: 

ES   Elisabeth Sørensssen 

HA  Heidi Albrigtsen 

GB  Gro Bjørndalen 

LG   Laila Godager 

AKS Ann Kristin Sletnes  

BT  Bente Tyrholm 

 Bente Bjerkaas  

 

 

 

escada@online.no 

heididrue@gmail.com 

groeli.@online.no 

regadog@online.no 

sletnes59@gmail.com  

shirkus@hotmail.com 

bente.bjerkaas@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 
   

Saksnr.   

 Godkjenning  protokoll  vedlagt 

2016-19 Inng./utg. post; Postliste vedlagt, sjekk!  

2016-20 NKK; 

1) Mangel v MH, falsk alarm, avholdt MH ok 

2) Frist for reg.ettersøkshunder 1.4, oversendt KLAB 

3) Info fra lovutvalget, generelt 

4) Faktura lokale nov-15 og feb-16 

5) Dialogmøte 18 eller24/4 1700-2100 

 

 

2016-21 KLAB 

Rosetter til mestvinnere, bestilt 

Laddie trofeet innlevert fra Emilie P. 2015 beregnes 

 

   

2016-22   GRUPPENE 

intet 

  

2016-23 Jubileumsfest 

Nina S har innhentet diverse tilbud og jubileumsmiddagen 

holdes på Scandic Drammen 4.6. Invitasjon er lagt ut på fb 

og web. Flere påmeldinger allerede. AKS har oppgaven og 

følger opp arrangementet og påmeldingene. 

   

 

2016-24 Nordisk Puddelklonferanse avholdt. Elisa+Ida representerte 

NPK. Referat kommer senere fra SPK/Lena.  Vellykket og 

intr. Og nyttig møte. 

Ref.legges ut på web når det mottas. 
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 2016-25 SU 

Endring i krav vedr. øyelysing:Vedr. avlskravene våre, vet 

ikke når dere har styremøte neste gang, men det hadde 

kanskje vært fornuftig å ta opp ang øyelysingen. Med tanke 

på at Sverige øyelyser ved 18 mnd og 5 år, Finland 

annethvert år og Danmark ikke har noen krav.  

En  tilpasning vil være  at øyelysing annethvert år som krav 
for valpeformidling bør være med enn nok. På den måten 
kan vi også kanskje gjøre det lettere for folk å låne hanner i 
utlandet, hvor de synes det er bortkastet å lyse såpass ofte. 
Oppdrettere bruker både tid og penger på dette, så jeg 
tipper det vil bli godt mottatt dersom man endrer kravet til 
at attesten ikke skal være mer enn 2 år ved parring. Jeg tror 
ikke vi overser noe særlig mer av sykdommer av den 
grunn.Styret gjennomgikk dette og slutter seg til 
vurderingen og vedtar enstemmig endringen. 
Avlsanbefalingene oppdateres asap. 

 

2016-26 GF  lørdag 2.april 
Nøkkel hentes på NKK fredag ? av ? 
Kaffe/melk/kjeks ? 
Ordstyrer  etc 
 

  

2016-27 Medlem T  V – Dyrevernsak, AKS informerte om dette og 

følger opp i forhold til vedtak i saken og informerer også 

NKK (som ikke kjente til dette) 

 

2016-28 Medlemsregister via NKK 

Noen medlemmer har ønsket å melde seg ut nå etter 

31.1.2016 som var frist for kontingenten.  NPK kan ikke 

endre/slette medlemmer som ligger inne med krav . Krav 

betyr ikke betalt kont. Innen fristen. Har henvist til 

medlemsservice NKK.  

Medlemmer kan legges inn og slettes ellers i året. 

Mailadresser kan ikke endres. Aller best om den enkelte 

selv via ”Min side” gjør endringer. 

  

2016-29 Webtotals hjemmesidekunder er kjøpt opp/overført Sircon. 

Kan bli ak. Med oppdateringer =budsjetteres 2016/17? 

 

2016-30 Utstilling 4.juni 

Dommeravtale i orden 

Silikonskåler bestilt og bekreftet 

Skrivere: 

Ringsekretærer: 

 Gjennomgang av arrangementet , neste utstillingmøte blir 

med ny styresammensetning. 

 

   

 



Norsk Puddelklubb 

Tirsdag 05. april 2016 
Kl. 18.00 

Protokoll Møte nr.  
4/16 

Sted 
Skype 

Møteleder 
AKS 

Referent 
KS 

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 

 
 
 
 
 
 
 
Meldt forfall 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

31/16 Konstituering av styret 
- Sekretær: KKR (og EH) 
- Kasserer: KS  
- Valpeformidler: BT 
- Kontaktperson: BT 
- Webmaster: KS  
- Facebook: HGA 
- Puddelposten: Samle stoff, HGA 
- Utsending av diverse: EH 
- Arra – klubadministrasjon etc.: TLR og KKR 

 

 

32/16 Økonomi 
- Styrehonorarer: Reiseregninger i stedet, eventuelt 

dekke andre utgifter og ubekvemme 
arbeidssituasjoner.  
Eget oppsett på kontakttelefon / valpeformidling på 
lik linje med kasserer og webmaster.   

- Varebeholdning: Lager bør ryddes. Er det noe antall 
på ting og tang. Jubileumsbøker fra 50 år jubileum, 
selge for 50 kroner per bok.  

 

 

33/16 Jubileumsutstilling 
- Kjøkken: Klokken 7, selge kaker, vafler, baguetter, 

brus, kaffe / te. Høre om noen stiller frivillig til å stå 
en time eller to.  

 
KKR, TLR 
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- Premier 
- Rigging / Henting på lager: Varebil leie,. 
- Info om hvor langt vi er kommet: Dommer, 

ringsekretær, skrivere og rosetter er bestilt OK. 
Vannskåler med logo. 

 
BT 
AKS 
 
 
 
TLR 

34/16 KLAB 
- Godkjenning av statutter: OK!  

 

35/16 Postliste 
- Hvem svarer på hva? BT tar valpeformidling, KKR tar 

medlemskap, annet diverse tar AKS.  

 

36/16 Kontrakter 
- Vi må skaffe oversikt over disse. Må sjekkes opp 
- Web, trykking puddelpost, lager etc. 

 
AKS 

37/16 Valpehefte korrektur.  TLR dobbeltsjekker. Sjekke opp 
trykkeri. Snakke med Elisabeth Sørensen. Få til en webutgave 
til medlemmer? 

EH 

38/16 Søknad om disp. vedrørende utstillingskrav – valpeliste 
Det ble enstemmig vedtatt at dette avslås. Eksteriør er en 
viktig del i avlsarbeidet. 

 
AKS 

39/16 Puddelpost – hvor mange utgaver skal vi ha i året? Vi satser 
på å ha 3 puddelposter i året. Hvor den ene er i starten av 
året med generalforsamlingsinnkalling 

 

40/16 Diverse - Eventuelt  

 

Neste møte: 03. mai klokken 18.00 
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Norsk Puddelklubb 

Dato 03.05.2016 Protokoll Møte nr. 5/16 

Sted Skype Møteleder 
KS 

Referent 
KS 

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 

 
 
 
 
 
Gikk etter sak 41.  
Meldt forfall  

 

Saknr Sak Ansvarlig 

41/16 Utstilling 
Sekretariat - utgår katalog selger vi i kiosken, eventuelle 
startnummer skrives i ringen. Lager til liste over ikke betalte 
hunder som legges i ringen.  
 
Kjøkken 

- Innkjøp 
- Lage baguetter / vafler. Gjøres av de som er på 

kjøkkenet.  
- Kaker (spørre medlemmer) 
- NB! Glutenfritt til dommer i voksenringen. 
- Kioskvakt (KKR (SP-T), TLR, EH, BT (07.00 -  08.00), 

spørre medlemmer) 
 
Rigging – hente og levere. Drammen klokken 18.00.  
Hente dommer – OK 
Premier 

- Vannskåler til deltakere  

- AKS snakker med RC (leverte Solberghallen). 
- BT og AKS snakker om orkideer 
- Bok til CK 
- Champagne til BIS  
- KKR kan kjøpe inn shampoo med puddelbutikken 
-  

Premieliste og kritikker + Kort. TLR henter og AKS bestiller 
Rosetter er bestilt 

 
 
 
 
 
 
BT 
 
 
 
AKS 
TLR, EH, KKR 
 
 
TLR 
AKS 
AKS 
 
 
 
 
 
 
 
TLR 
AKS 
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Status påmeldte  
Oppmøte 

- SP, MP, DP, TP er rekkefølgen (motsatt i valperingen) 

42/16 Jubileumsfest  
AKS 

43/16 Høringssvar vedrørende Alder tispe etc.  
- Ingen innvendinger på vedlagt høringsforslag. AKS 

sender inn til NKK.  

 
AKS 

44/16 Dommerelevstatuser  
Anne Buvik og Børge Espeland 

- Ingen innvendinger.  

 

45/16 Eventuelt  
To fargede 

- Elisabeth Sørensen og AKS tar den samtalen med NKK 
om muligheten til finsk modell.  

 
Postliste 

- AKS holder kontrollen med en liten midlertidig liste.  
 
Puddelposten  

- Permer til puddelposten: slutter å selges via oss, må 
fjernes fra puddelposten og nettsiden.  AKS sender 
mail til HGA og Elisabeth Sørensen.  

 
Nettside  

- KS har laget forslag på ny hjemmeside. Link ligger på 
styret facebookside og respons ønskes.  

 
Valpehefte  

- Ta med informasjon om bruks (KLAB / BT), samt 
korrektur (EH) 

- Bestille opp nye eksemplarer.  
 
Neste møte 

- 18. mai 2016 klokken 18.00 på Skype.  

 
 
AKS 
 
 
 
AKS 
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Norsk Puddelklubb 

Torsdag 16.06.2016 
Kl. 18.00 

Protokoll Møte nr.  
  6 /16 

Sted 
Skype 

Møteleder 
Ann Kristin 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 

 
 
Meldt forfall 
 
 
Meldt forfall 
 
 

 

Saknr Sak Ansvarlig 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler Elisabeth 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler.  

Elisabeth 

45/2016 Evaluering utstilling 
Utstillingen forløp bra. 
Dommerne var veldig fornøyde.  
To dommere neste år, så vi slipper å bli like forsinket? 
Hyggelig jubileumsmiddag 
Kjempegod mat! 
 

 

46/2016 Start planlegging utstilling 2017 
Drammen hundepark bestilt 11.6.2017. 
Drammen hundepark koster kr 4800 inkl støvsuging av hår 
(mot 8710 i Solberghallen i år). Kan regne med ca 120 
påmeldte. Vi satser på to dommere som tar to raser hver.  
Dommere til 2017 og 2018 
 

 

47/2016 Fargecert   
Dverg, mellom og stor i henhold til FCI sine cacib-regler.  
Tilsvarende Danmark og Finland. Ble søkt om tidligere med 
avslag. Vi lager ny søknad til NKK. 
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 Eventuelt 
Rydde lageret, spesielt for gamle telt 
OBS! Tre av hvert eksemplar av PP som skal stå i permene, 
pluss to eksemplarer som skal sendes Nasjonalbiblioteket. 
 
Få påmeldte til MH, men blir laget ny påminnelse. 
 
Kan vi fortsette å bruke epost til styresaker? Ikke alltid så lett 
å følge med i facebookgruppa. 
 
Noen må oversende saker til web (fra eposten og 
styreprotokoller) til Elisabeth, så lenge hun er den som legger 
inn. 
 
Vi avholder et eget web-møte der Elisabeth er med. Vi går 
gjennom sidene, det som er gjort til nå og det som må gjøres. 
 
Facebooksiden. Hvilke retningslinjer skal vi ha for det som 
legges der? De tre beste prestasjonene? Breddeaktivitet? 
Oppfordre mange til å sende inn. Vi tar det på et møte etter 
sommeren. 
Viktig med oppdaterte mestvinnerlister for lydighet, rally og 
agility på hjemmesiden. 

 

   

   

   

   

 

Neste møte: tirsdag den 16.8. kl 19.00 
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Norsk Puddelklubb 

Dato  16.08.2016 
19.00 

Protokoll Møte nr. 6/16 

Sted  Oslo 
Sandstuveien – City Self Storage 
Solveien 73 B 

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 
 Skype 

 

Saknr Sak  

48/16 Rydde lageret, Eli følger opp at tre av hvert eksemplar av PP 
skal stå i permene, To eksemplarer går direkte til 
Nasjonalbiblioteket i posten. 

 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler.   

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler 

 

49/16 Utstillingen i Solberghallen 
 

 

50/16 Høring – Nordiske utstillinger – ny championat tittel 
Forslag til høringsforslag fremlagt til styret ble vedtatt.  

 

51/16 Aktivitetslisten for høsten 2016 evt. Vår 2017 
Klippekurs – 
Labbe – snuteklipp med gjennomgang om hvordan man 
bader og børster hund.  
Handlerkurs /Ringtrening. 
Øyenlysning i klubbens regi forslås til januar. 
Oppdretterkonferanse – spørre helseutvalget om forslag til 
tema. 
 

 

52/16 Informasjon fra RASE alliansen  
. 

 

53/16  Stor-cert – Henvendelse fra Gruppe Nordenfjeldske om å få 
dette avvises.  GF-vedtak tidligere. 
Kun ved jubileer kan det søkes om flere storcert 
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54/16 Katarakt på grå mellompuddel – 
Styret vil etterkomme søknaden om å bidra med midler til at 
blodprøver sendes Optigen for utvikling av en test for 
katarakt på småvariantene. 

 

55/16 Diskusjon vedrørende honorarer  

56/12 
 
 
Eventuelt 
 
 

Godkjenning fra styret i å bruke Visma sitt regnskapsprogram 
er allerede gjort på epost. 
 
Weben 
 
Klab 
12 pudler påmeldt til MH. Det er nå fullt. 
 
Valpehefter. Revidering må følges opp, eventuelt trykke opp 
noen gamle, dersom det tar for lang tid 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norsk Puddelklubb 

Dato  18.09.2016 
19.00 

Protokoll Møte nr. 7/16 

Sted  Skype 
 

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  

 Innkalling og dagsorden godkjent  

 Referat fra forrige møte godkjent  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler.  

 

51/16 Aktivitetslisten for høsten 2016 evt. Vår 2017 
klippekurs – labbe – snuteklipp med gjennomgang om     
hvordan man bader og børster hund. 
Laila Godager kan ta kurs hjemme hos seg selv med f.eks. 3 
stykker pr. dag på lørdag og/eller søndag.  Da vil de også få 
lære å bade/føhne hunden samtidig 
Kan få i gang ny runde med handlerkurs på den siden av 
byen.  
Handlerkurs i Sandvika  
Snute og labbekurs? 
Kurs med Anders Rosell i Drammen hundepark til våren 
Øyenlysning, sjekke veterinær fra Vestfold (ev m aspirant) 
Oppdretterkonferanse, kom med forslag til tema  
Kan vi få referat fra pudelkonferansen i Sverige? 

 

57/16 Forslag til fordeling av honorarer vedtatt 
 

 

58/16 Puddelseminar   

59/6 Avlsråd kurs 28. + 29. januar  

mailto:sletnes59@gmail.com
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60/16 Innkalling NKK RS 5. + 6.11.  Ann-Kristin har ikke mulighet til 
å delta Må meldes inn før 14.10. Dagsorden kommer 1.10. 

 

61/16  Valpehefter, reviderte under arbeid, vi trykker midlertidig 
opp 200 nye  

 

62/16 KLAB 
Prøvedatoer må være klare senest 1.10. 
Kine ser over om hun trenger mer til web 

 

63/16 Rasetorget Dogs for all, se vedlegg 
 

 

64/16 Trykking av Puddelposten dyrere enn budsjettert,   

65/16 Økonomi  
 

 

66/16 Utstillingen i Solberghallen  

 Eventuelt 
Puddelposten legges ut på nett, så kan folk venne seg til å 
lese den elektronisk? Eventuelt som e-postvedlegg. 
 
Vi sørger for å opplyse dommere og deltagere på våre 
utstillinger om at spray ikke er tillatt, gjennom pm og 
høyttaler. 

 

 

Neste møte: tirsdag 11.10. kl 18 på Messenger prat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v Norsk Puddelklubb 

Dato 11.10.2016 18.00 Protokoll Møte nr. 9/16 

Sted Messenger  Møteleder 
AKS 

Referent 
EH 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 

Saknr Sak  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler.  

 

51/16 Aktivitetskalender 2016 / 2017 
Vi vil gjerne søke om å ha MH 23. og 24 september 2017  - 

 

   

60/16 RS NKK 2016 (5. og 6. november) 
- Saksliste på nkk.no 
- Kine kan stille for NPK (halv utgift med NKK NV) 

 

68/16  GF 2017 
- Puddelhelg??? Matchshow, valpeshow, uoff. LP, AG 

og Rally??? Drammen hundepark??? Eller foredrag?  
- Årsmelding  
- Dato  

 

69/16 Dommerelevstatus 
- Eli Marie Klepp  

 

70/16  Puddelpost / Walter  
- Enten a-melding eller må ha faktura.  

 

71/16 Utstilling Rogaland – katalog 
 

 

72/16 Mestvinner valp – vedtak fra 2013 
Hva med NPK og NKK sine utstillinger 6-9 mnd. 

 

73/16 Oppdretterkonferanse 
Ida og Karin er i gang med å planlegge. 
AKS skal bestille rom hos NKK 
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7/16 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norsk Puddelklubb 

Dato  30.11.2016 
19.00 

Protokoll Møte nr. 

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 

Til forrige og tidligere referater: 

Referat fra 11.10. er godkjent med følgende rettelse: Bente har ikke mottatt regnskapet til 

underskrift før innsending av søknad om momsrefusjon.  

Saknr Sak Ansvarlig 

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Registrering av flerfargede pudler  

Tidligere 
saker under 
arbeid 

Måling av hunder inntil 15 måneder tilsvarende svenske 
regler.  

 

51/16 Aktivitetslisten for 2017 
klippekurs – labbe – snuteklipp med gjennomgang om 
hvordan man bader og børster hund. Laila 
Legge inn Rogalands kurs på hjemmesiden, under gruppene 
Helene – Handlerkurs i februar eventuelt på sletta ved 
Blommenholm? 
Snute og labbekurs / klippekurs.  Christina holder kurs siste 
helg i januar + 25/26.2 
Drammen hundepark? 
Høringsrunde med medlemmer om de kan tenke seg å stå 
som kursholdere/gi opplæring/være fadder mot betaling. 
Øyenlysning 2017, Kristin Lange har sagt ja i år igjen, 
torsdag 26. januar, få hennes priser, Ann Kristin leier lokale 
hos NKK 
Oppdretterkonferanse 2017, september, flere tema, holde 
det på Gardemoen? Hel dag? Puddelseminar? 

 

76/16 Økonomi 
Honorar til Ida og Karin  
Helene snakker med Walter om løsning for lønnsutbetaling. 
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77/16 Forslag fra Aina Tonerud 
FB side, et sted i margen der det kan være innlegg fra besøkende. 
Det ble vedtatt ikke å gjøre dette, pga for mye administrasjon. 

 

78/16 Kontingent 2017, Sende bekreftelse til NKK på at vi ikke 
endrer kontingenten. 

 

79/16 Krysning av varianter 
Vi kan ikke se det er riktig med krysning mellom/stor på 
nåværende tidspunkt, men klubben er åpen for å vurdere 
dette, dersom det skulle bli et påvist behov for å øke 
genmangfoldet i en av rasene. 
Krysning mellom/dverg foregår. Vi tar opp til diskusjon, for 
eksempel på oppdretterkonferansen, om disse kullene skal 
få stå på valpelisten. 

 

80/16 KLAB 
Ny dato for lydighetskonkurransen 21.10.17, Drammen hundepark 
Bruke en del av hallen til ulike hyggelige aktiviteter 
MH er godkjent 
Mettes inntekter fra sporkurs er donert til dekning av leie for lokale til 
julebord og aktiviteter i KLAB 
Rosetter til mestvinnende. Vi kjøper like til KLAB 

 

81/16 Oppnevning av hs-oppnevnte komiteer 
Nei 

 

82/16 Høring og revidering av regler for brukshundprøver (NBF) 
Ingen innspill 

 

83/16 Referat fra gruppene inn på hjemmesiden 
Legger dem inn under gruppene 

 

84/16 Ole Walter Sundlo, fotograf, får beskjed om at det ikke er 
aktuelt med avtale nå, men at vi kommer tilbake til ham, 
dersom vi på et senere tidspunkt ønsker hans tjenester. 
Vi bør vurdere å ha egen fotograf på neste års utstilling.  
Laila Bruun (superflink amatør) fra Asker Hundeklubb kan 
for eksempel spørres. 

 

85/16 Hannhundlisten, Helene går gjennom og sjekker at alt er 
korrekt, sender til Ann Kristin som legger inn. Snakker med 
Walter om formatet, slik at vi får den inn igjen i PP i nr 3 
neste år. 

 

85/16 Eventuelt 
Få inn plass for registreringsnummer på valpelista. 
Vi sier ja til alle klubbers flyttede utstillinger, så lenge de 
ikke krasjer med våre 

 

 

Førstkommende møter: styremøte 17.1. kl 19 

 

 


