
Presentasjon av kandidater til valget 

Valgkomiteens forslag 

Tone Rognstad 

Tone er klubbens nåværende nestleder med mange oppgaver. Se årsberetningen.  Hun ble utfordret 

til Puddelstaffeten i forrige nummer, så se presentasjon av henne på side …. 

Heidi Løken 

Heidi har vært vara i det nåværende styret og står nå på valg som styrekandidat. Hun arbeider med IT 

ved Universitetet i Oslo og kan både programmering og anvendelse.  Hun har ansvaret for klubbens 

websider og har gjort mye med dem i året som gikk. Se årsberetningen. Hun har til nå sittet i styret 

for Oslo og omegn dressurklubb som sekretær, men ønsker fra i år å prioritere Norsk Puddelklubb 

fullt og helt. Heidi er aktiv med sin dvergpuddel som hun blant annet går rallylydighet med. 

Laila Johansen 

Laila har vært vara i det nåværende styret. Hun har arbeidet med hannhund- og oppdretterlistene til 

klubben og bidratt mye på arrangementer. Laila er en aktiv utstiller, oppdretter av toy-  og 

mellompudler, og brenner for puddelrasen. Tidligere han hun vært aktiv med dobberman. Hun har 

ringssekretæreksamen og har gått avlsrådskurs. Hun er utdannet coach og barnevernspedag, og 

arbeider med barn og ungdom. 

Innsendt forslag  

Rune Halseth 
Bor på Jessheim. Har for øyeblikket 5 pudler hjemme. 

Vært aktiv med puddel siden midten av 80 tallet. 

Oppdretter dverg og mellom puddel, fargene er sort og brunt. Har også hatt hvitt. 

Klipper også på forespørsel hjemmefra. Har ett stort engasjement for vår rase, samt god greie på 

lovverk både nasjonalt og internasjonalt. (Innenfor nkk og fci) noe som er meget viktig å ha god 

kjennskap til innenfor klubb arbeide. Opptatt av inkludering, samarbeid samt lytte til andres meninger. 

 Stein Glenna: 
har mange års erfaring med ulike styreverv bla vært leder for KNA og Norsk Puddelklubb (2003-
2009.) Han og Kari har eide Ch Topscore Contradiction ”King” som bla. Ble BIS på Verdenuts i 
Amsterdam, NKK Hamar, Stora Stockholm i 2002. King ble også årets hund i Norge i 2002.  Nå har de 
fått seg en ny valp ”King JR” som er sønn av storvinneren fra Schpindel, spennende tider. Stein har 
masse å bidra med i puddelklubben. Mvh Anita (Byklum, har sendt inn presentasjonen red. anmerk.) 
 
Lisbeth Campbell 
Undertegnede har hatt puddel og jobbet med alle variantene i over 50 år, uten å å ha 
hatt særlig oppdrett. Rasen er en livsstil for meg, det er ikke noe alternativ å være uten. 
Mitt bidrag i et styre er som ekstrerørdommer hvor jeg kan være behjelpelig i en del 
spørsmål som ofte 'henger' i luften. Her er noen eksempler: Hvorfor dømmer dommere som de gjør? 
Mangfoldet hos forskjellige hunderaser, Rasestandarden og tolkning av den, særlig i vår standard 
hvor bare størrelsene skiller. Eller er det bare det? Viktigheten av å holde puddel på det plan den 
fortjener: Småvariantene er hundeverdenens klovner og lykkepiller, storpuddel er hundeverdenens 
Rolls -Royce. Lisbeth Campbell 
 

Wenche Kristin Lassem 

Jeg heter Wenche Kristìn Lassem, er 46 år og bor på Aurskog. Jeg har hatt egen hund siden jeg var 12 

år gammel og interessen for hundesport meldte seg tidlig. Jeg konkurrerte aktivt innenfor grenene 

agility og dressur i mange år og har også drevet med hundekjøring på hobbybasis. I 1996 fikk jeg min 



første toypuddel og det var starten på puddeleventyret. Interessen for denne allsidige og flotte rasen 

ble vekket og den har bare blitt sterkere med årene. Jeg søkte etter hvert om kennelnavn «Infocus» 

og driver i dag oppdrett av sorte og brune toy-og dvergpudler. 


