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Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling
søndag den 12. mai 2019 kl 13, på Oslomet avdeling Kjeller

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å skrive under på
protokollen, samt to til tellekorps og en observatør fra valgkomiteen,
3. Årsberetning fra styret og komiteer, med aktivitetsplan
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett
5. Forslag fra styret
6. Innkomne forslag
7. Valg
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to
protokollundertegnere, to til tellekorps
3.1 Styrets årsberetning

Styrets sammensetning fra 01.01.2018 - 14.04.2018

Styrets sammensetning fra 14.04.2018 - 12.05.2019

Leder

Ann Kristin Leirvik Leder
Sletnes

Eli Hall

Nestleder

Eli Hall
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Tone Rognstad

Styremedlem

Kine Malene
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Styremedlem

Helene Gautier
Aarheim

Styremedlem

Helene Gautier
Aarheim

Styremedlem

Gro Bjørndalen

Styremedlem

Jorunn Aukrust

Styremedlem

Laila Vold

Varamedlem

Eli Skomsø

Varamedlem

Heidi Løken

Varamedlem

Gro Bjørndalen

Varamedlem

Laila Johansen

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret:
Styret som ble valgt 14.4.2018 konstituerte seg på første møte. Det har vært avholdt
månedlige møter, bortsett fra i juli, noen på chat og noen med tilstedeværelse. Samarbeidet
har vært svært godt. Alle som har hatt mulighet har hjulpet til på arrangementer og med
innspill mellom styremøtene. I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i
styreperioden:
Eli Hall, leder
Innkalling og ledelse av styremøter
Brev og henvendelser til og fra NKK (og andre)
Årsberetning og budsjett
Klubbtelefonen (ca 480 henvendelser)
Redaksjonsmedlem i Puddelposten
En av tre i facebookteamet
Backup på e-post og websider
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS)
Eksteriørmønstring
Søknader om våre utstillinger og stevner
Puddelkonferansen
Tone Rognstad, nestleder
Redaktør i Puddelposten
Årsberetning
Øyelysingsdagen
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS)
NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse
Eksteriørmønstringen
Puddelkonferansen
Henvendelser til NKK
Gro Bjørndalen, styrerepresentant
Møtereferater
E-post, svar og fordeling til styret (502 stk)
Styrets representant i og leder for utstillingskomiteen
planlegging og praktisk gjennomføring
Invitasjonsark til nye medlemmer i klubben
Laila Vold, styrerepresentant
Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner

Regnskapsbilag
Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter
Eksteriørmønstringen
Heidi Løken, vararepresentant
Web-utvikling, bla a med ny klikkbar versjon av hannhundlisten
Webansvarlig (innlegging)
Øyelysingsdagen
Laila Johansen, vararepresentant
Oppdretterlisten
Hannhundlisten, utvikling og føring av innhold
Eksteriørmønstringen
Helene Gautier Aarheim har hatt permisjon fra styrets arbeid store deler av perioden, men
har bidratt på møter og arrangementer i den tiden hun ikke har vært fritatt. Hun har også
vært en av tre i facebookteamet og vil assistere på øyelysingsdagen.
Regnskapet har frem til 31.12.2018 blitt ført av Kine Sletnes. På styremøte 19.2. 19 ble det
vedtatt å skifte til Vidar Hansen, Myhrers regnskapsbyrå på Lillestrøm. Det er kommet
endrede momsregler i perioden og styret finner det best å bruke et profesjonelt byrå. Det vil
ikke koste mer enn vi har betalt for regnskapet hittil.
Faste oppgaver utenfor styret (i tillegg til alt det gode arbeidet som gjøres i Gruppe
Nordenfjeldske, Gruppe Rogaland og Gruppe Nord):
Leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og aktivitetsgruppa
på Østlandet, Bente Tyrholm, har igjen gjort en formidabel jobb med alle KLABs
arrangementer, i tillegg til rasestanden vår på Dogs4All, raseparaden, blåbærstevner og
deltakelse på eksteriørmønstringen. Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og
valpelisten vår som oppdateres ofte.
Utstillingskomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid og
Ann Kristin Flo, i tillegg til Gro Bjørndalen fra styret.
Gro Staurheim fører mestvinnerlistene våre.
Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden.
Ida Myrer Stø er ansvarlig sekretær i Sunnhetsutvalget.

NKK, henvendelser og høringer
Henvendelsene til klubben på telefon og epost spenner over et vidt spekter om alt fra
oppdrett og pelsstell til kjøpsbetingelser og lovtolkninger. Disse har blitt besvart, så grundig
det har latt seg gjøre, og vi har mottatt takk fra mange. Flere har sagt de ville melde seg inn i
klubben, etter kontakten de har hatt med oss.

Vi har hatt en saksgang rundt klubbens lover som ble vedtatt på siste generalforsamling.
Etter noen justeringer sammen med juristen i NKK er lovene våre blant de klubblovene som
er blitt godkjent av hovedstyret i NKK (HS).
Vi har henvendt oss til NKKs helseavdeling og bedt om at de vurderer å godkjenne Prcd-PRA
tester som er tatt i andre land enn Norden.
Leder ble kontaktet av Hundesport og deltok i et intervju om blandingsavl: «Kjøp heller en
puddel!»
Vi har henvendt oss til Finn og bedt om at de går gjennom og fjerner blandingshunder fra
selskapshundkategorien. Finn har svart at de ikke har kapasitet til dette på nåværende
tidspunkt, men at de skal ha det under vurdering.
Styret har henvendt oss til NKK og bedt om at flest mulig pudler dømmes i samme ring og at
dersom de fordeles må ringene være ved siden av hverandre.
Vi har vært i kommunikasjon med NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen i NKK om
hvordan flerfarget puddel som er registrert i NHL kan forenes med dem som er registrert i NKK med
ikke godkjent farge, slik at disse kan opptre samlet. Konklusjonen fra NKK ble at de ønsker at vi
innmønstrer dem vha en dommer på eget skjema som NKK har utarbeidet og sendt oss. Dette
behandles først av generalforsamlinngen.
Stryret har kontaktet Agria for å få ut de siste helsestatistikkene på puddelrasene.
Vi har søkt NKKs helseavdelig om frivillig registrering på Dogweb, av Von Willebrandt på storpudler
og RCD-4, på småvariantene. Mange har testet og det ville vært fint å ha en oversikt over
resultatene. NKK avslo dette og ba oss lage en oversikt selv. Sunnhetsutvalget ved Ida har derfor
påtatt seg å samle testresultater fra dem som vil sende oss.

Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om elektroniske
kritikker, regler for brukshundprøver, disiplinærlister, arrangementer nye forskrifter fra
Mattilsynet om velferd for hest og hund, m.m., men har ikke hatt særskilte innspill til disse.
Vi har hatt en saksgang med Særkomiteen for utstilling (komite nedsatt av HS) i forbindelse
med eksteriørbedømmingen vi arrangerte den 31.1. Komiteens endring av reglene for Open
Show, som de ga tilbakevirkende kraft, kom midt i påmeldingen til vårt (og flere andre
klubbers) arrangement. En slik praksis, i strid med vanlig norsk rettspraksis og praksis i andre
store organisasjoner (som f.eks. Norges idrettsforbund) fant vi høyst upassende og vi rettet
derfor en klage på saksgangen og en søknad om engangsfritak. Søknaden ble avvist, uten at
komiteen overhode berørte poenget om tilbakevirkende kraft. Vi valgte derfor å klage selve
saksgangen inn for HS, med kopi til juridisk ansvarlig. I sitt avslag tok dessuten Særkomiteen
opp saker som vi ikke kunne forstå hadde betydning for vårt arrangement. Det virket som de
hadde fått henvendelser fra folk som var negative til vårt arrangement, men de tok aldri
kontakt med oss, for å høre vår mening om disse innspillene. Vi sendte derfor også et
svarbrev til komiteen for å rette opp i misforståelsene og gjøre dem oppmerksom på at det
kan være lurt å undersøke påstander som fremsettes ved å kontakte den saken gjelder.

Kurs/konferanser/møter
NPK sendte inn eget forslag til Representantskapsmøtet (RS) om å få beholde storcertet på
de Nordiske utstillingene også i 2019. Dette ville forsvinne pga RS-vedtak fra året før. Eli Hall
og Tone Rognstad deltok på RS. Forslaget vårt ble sydd sammen med forslag fra en rekke
andre raseklubber og endte opp med at dette skal NKKs styre/utstillingskomiteen få avgjøre
uten innblanding fra RS.
Det vil bli avholdt Puddelkonferanse 11.-12. mai, over to dager og i forbindelse med
Generalforsamlingen, slik at det kan være mer interessant for medlemmer med lang reise å
delta. Konferansen vil inneholde emner som er viktige for oppdrettere, men som også bør ha
stor interesse for den vanlige puddeleier.
Tre styremedlemmer, Tone Rognstad, Gro Bjørndalen og Laila Johansen, har deltatt på NKKs
avlsrådskurs for styremedlemmer og medlemmer i sunnhetsutvalg.
Nordisk Puddelmøte for styrerepresentanter. Dette har Dansk Puddelklubb påtatt seg å
avholde i løpet av året. Vi ønsker å ta opp muligheten for en felles dommerkonferanse og
andre samarbeidstemaer, i tillegg til å utveksle informasjon om arbeidet i de ulike klubbene.
Laila Godager har avholdt flere fulltegnede kurs i hverdagsstell og klipping. Maud Nilsson og
Helene Gautier Aarheim vil også avholde kurs. Vi planlegger også ringtreningskurs ved Eva
Nygaard.
Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner
Styret med Tone Rognstad i spissen arrangerte øyelysing og patellasjekk ved veterinær
Kristin Lange på Blommenholm den 14. mars. Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte
pudler, ca 40 til øyelysing og ca 15 til sjekk av kneledd. (40/14 i 2018).
Styret har også vedtatt å opprettholde helserefusjonene på samme nivå i 2019 som i 2018.
Utstillinger/stevner/arrangementer
Det ble avholdt tre spesialutstillinger i 2018.
Av Nordenfjeldske i februar, av Hovedutstillingen med storcertet i Drammen i juni og av
Gruppe Rogaland i september. Egne referater er lagt ut i Puddelposten og på klubbens og
gruppenes nettsteder.
På Dogs4All holdt vi rasestand i 3 dager med mange besøkende, og deltok i raseparaden.
Vi stilte også med 12 storpudler til NM i juniorhandling.
Det ble avholdt lydighets- og rallylydighetsstevne ved KLAB på Stange og blåbærstevne i
agility og rally på Høvik i januar.
KLAB arrangerte også mentalbeskrivelse i oktober.
Uoffisiell eksteriørbedømmelse ble avholdt som en forsøksordning i januar med 41
deltakere. Dommere var Per Kr. Andersen og Antonio Di Lorenzo. De av pudlene som fikk
godkjent av begge dommere får stå på klubbens lister. Tre fikk godkjent av begge, mens seks
andre fikk godkjent av en av dommerne.

Nettsider/Facebook/annen informasjon
Websidene
Heidi har gjort en god jobb med nettsidene til klubben i styreperioden.











Satt opp hannhundskjema for å melde inn hannhunder til listen på en ryddig og strukturert
måte.
Satt opp oppdretterskjema for at oppdrettere skal kunne melde seg til oppdretterlisten på en
ryddig og strukturert måte.
Ryddet i og oppdatert tekst og struktur på mange sider
Oppdatert styresiden med bilder referater og tekst
Oppdatert valpeinnmeldingsskjema
Opprettet maillingliste for alle på oppdretterlista
Opprettet mailingliste for alle på hannhundlista
Ryddet og oppdatert landingssiden/forsiden
Satt opp webversjon av oppdretterlisten inkludert excel-versjon som kan lastes ned.
Satt opp ny hannhundliste med sortering, filtrering, søk, bildevisning, listevisning, god
helseinformasjon og godt bildemateriale.

Sidene er nå levende med jevnlige innlegg, referater fra styremøter o.l legges ut, referater fra
utstillingskomiteens arbeid er tilgjengelig, puddeltreffene refereres jevnlig med bilder og tekst.
Facebook
Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre
hendelser og ikke minst debatter, har vi sett. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til
mange, men det begrenser seg også til dem som er aktive der. Kommentarfeltet er ikke alltid like
innbydende for utenforstående, og vi har fått henvendelser fra folk som er redde for å delta på
arrangementer, fordi de er redde for å bli møtt på samme måte som enkelte uttrykker seg i
kommentarfeltet på Facebook. Dette er særdeles uheldig og styret vil fortsette å oppfordre
medlemmer til å ikke bryte moralske grenser i kommentarene sine.
Informasjonsark til valpekjøpere
Det er utarbeidet eget ark for medlemsrekruttering av valpekjøpere som kan legges som ilegg i
valpehefter eller sendes ut på epost av oppdretterne.
Intervju i Hundesport som omhandler blandingsavl: «Velg heller en puddel».

Medlemstall
2013
1 353

2014
1 350

2015
1353

2016
1354

2017
1279

2018
1365

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning
Sunnhetsutvalget at det siste året bestått av Karin Westereng Handegård og Ida Myhrer Stø,
etter at Helen Skog Trondvold valgte å gå ut av SU. På grunn av begrenset tid for de to

nåværende medlemmene er det et ønske om å styrke SU med et eller flere medlemmer, og
gjerne med et medlem som også er tilknyttet styret.
Sunnhetsutvalget har gjennom året bistått med å besvare helse og avlsrelaterte spørsmål fra
medlemmer, samt å skrive artikler til puddelposten. Det ble på generalforsamlingen i 2018
fremmet forslag fra SU om krav til prcd pra test for registrering av toy-, dverg- og
mellompuddelvalper, noe som ble vedtatt og har trådt i kraft fra 1.1.19.
SU har sammen med styret også søkt om mulighet for frivillig registrering av andre DNA
tester i Dogweb, først og fremst tester for rcd4-pra for småvariantene og von Willebrands
sykdom for storpuddel, men fått avslag fra NKK som ønsket mer oversikt over omfanget, før
de ønsket å registrere. Det er derfor startet innsamling av DNA resultater slik at vi selv kan
lage en database som kan gi oss innblikk i utbredelse av de ulike sykdommene.

Registreringstall

2017

2018

Totalt siste 9 år

Toypuddel
Dvergpuddel
Mellompuddel
Storpuddel

102
186
186
320

131
209
242
242

831
1651
1599
2596

3.3 Valpeformidlingen
Det er formidlet 65 kull. Fordelt på 14 kull toy, 15 kull dverg, 19 kull mellom og 17 kull store.
10 hunder er omplassert / satt ut på fòr.
Kullene får ligge på valpelisten så lenge det trengs om man ber om dette, ellers tas de av listen når
valpene er 8 uker. Ved påvist drektighet kan kullene legges ut som forventet.
Valpeformidlingen har også besvart en rekke telefoner med valpeforespørsler.

3.4. Klab og aktivitetsgruppens årsberetning
Styret 2018:
Leder: Bente Tyrholm
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli
Lydighet: Jeanette Hvalby
MH: Bente Tyrholm
Treff
Det har vært avholdt 11 puddeltreff og ca. 113 ekvipasjer har deltatt på treffene.
Vi har vært innom flere aktiviteter som daglig pelsstell, innføring i spor, lydighet, og ringtrening.
Mestvinnende sprintere ble på Toy, Inger med Yatzy. Dverg, Hilde med Braidy. Mellom, Anita med
Daisy. Stor, Erik med Fant.
Dogs4All 16-18 november ble avholdt med puddelstand på plass. Der var også Helle Mathistad,
Camilla Vaarli, Mette Dahl, og flere gode hjelpere sammen med Bente Tyrholm.

Vi samlet også 12 storpudler til bruk i NM i Juniorhandling.
Brukshelg for pudler 3-5 august. Tema Spor, Lydighet og Feltsøk ved Mette Dahl
MH 29-30 september ble avholdt på Slattum. Det var 15 startene hunder, 1 dverg, 5 mellom og 6
store pudler. Testleder Merete Greaker, dommere Heidi Lernæs, Marianne O. Njøten og Hans Petter
Gamborg. Figuranter Ellen Sigtun, Jeanette Hvalby, Camilla Vaarli og Bente Tyrholm.
LP og Rally ble i år avholdt 20 oktober på Stange.
LP-dommer var Arild Berntsen, ringsekretær Birgit Husom. Det var påmeldt 42, men det kom 33
ekvipasjer. Det startet pudler i kl. 1, 2 og 3.
RL-dommer var Taran Juvet med hjelpere Nina Berg, Kristin Hodne, Ellen Sigtun og Monica Husom.
45ekvipasjer stilte til start. Puddel i kl 1 og 2.
Se mestvinnerlister for alle disipliner i Puddelposten og på nettsiden

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning
NPKs utstillingskomitè har i perioden bestått av Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid,
Ann-Kristin Flo Larsen og Tone Bekkåsen Fischer. Det har vært avholdt 8 møter.
Norsk Puddelklubbs hovedutstilling og valpeshow 2018 ble avholdt lørdag 2. juni i Drammen
Hundepark. Dommere for dagen var Jason Lynn, som dømte toy- og storpuddel og Susan Crummy
dverg- og mellompuddel, begge fra Afterglow Kennels, UK. Ringpersonale: Hanne Kiil, Stina Bøe, Tina
Rygge, Nina Bekkåsen, Kari Dyrkorn og Inger Lise Kjos. Totalt 129 påmeldt og vi fikk et lite overskudd
som hovedsakelig skyldtes stort loddsalg.

Se mestvinnerlisten i Puddelposten og på nettsiden.
3.6. Valgkomiteens årsberetning
Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbråten,
Hjørdis Sævareid og Trine Schippers (vara).
I år har alle så nær som en tatt gjenvalg til styret, og vi har vi fått inn forslag til denne varaposten.
Det er også mottatt et komplett forslag til alle styreposter som er på valg.
Se egen presentasjon av nye annet sted i bladet.
Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè.

4. Regnskap, revisjonsberetning
Regnskapet er ikke ferdig revidert. Det vil bli lagt på hjemmesiden i rett tid før
generalforsamlingen, sammen med budsjettet.
5. Styrets forslag
5.1. NPK fortsetter å arrangere årlige, uofisielle eksteriørbedømmelser av pudler uten krav
om spesielle frisyrer. Det brukes to dommere. Dersom pudlene får godkjent av begge
dommere, eller av en dommer, kombinert med minst en excellent fra en annen dommer på
utstilling er hunden berettiget til å stå på klubbens lister.

Begrunnelse: Styret ønsker at flere pudler skal bli vist frem og få en bedømmelse, slik at flere
enn den begrensede prosenten som i dag vises på utstilling kommer i avl, dersom de er gode
nok til det. Dette gir også folk som av ulike årsaker ikke vil gå på utstilling en anledning til å
få bedømt hunden sin. Det viser seg også at en slik erfaring gjør at en del av disse tør å prøve
seg på utstilling etterpå.
5.2. Det lages en egen avkrysning på klubbens valpeliste, slik at også kull som ikke
tilfredsstiller eksteriøranbefalingen kan oppføres på valpelisten, så lenge helseanbefalingene
er oppfylt. Det vil da bli markert at kullet ikke oppfyller eksteriøranbefalingen.
Begrunnelse: Dette dreier seg som regel om kull, der kun en av foreldrene ikke er stilt, men
der erfaren oppdretter vurderer at hunden bør gå i avl. Vi har avvist slike kull fra listen vår til
nå. I dag er det flere puddelkull ute på Finn, enn på våre lister. Der ute finner valpekjøpere
også alle doodlene. Vi ønsker at NPKs valpeliste skal være stedet der kjøpere finner valpene
sine, og at derfor alle kull som oppfyller klubbens helseanbefalinger skal kunne formidles av
oss.
5.3. NKK har bedt styret om å arrangere innmønstring av multicolor, på skjema utarbeidet av
NKK, med en dommer, slik at multicolor som nå er registrert i NHL og andre klubber blir
stående markert som ikke godkjent farge, sammen med de som allerede er NKK-registrert.
Begrunnelse:
NPK ønsker å etterkomme NKKs ønske. På den måten kan denne gruppen samles og også få
registrert sine helseresultater, og etter hvert utvikles til en egen rase, dersom en ønsker å
følge den franske puddelklubbens forslag om dette. Det vil dessuten bidra til NKKs økonomi,
som igjen brukes til det beste for oss i klubben.
6. Innsendte forslag
6.1. Forslag fra Rune Halseth og Tone Bekkåsen Fischer:
NPK tilskriver NKK og krever aksept for at prcdPRA resultater fra godkjent laboratorium (Laboklin og
Optigen) fra andre FCI land føres inn i DogWeb. Slik det praktiseres nå (kun fra nordiske land) bryter
med FCIs Standing Orders, FCIs International Breeding Rules og FCIs Int. Breeding Strategies.
Bakgrunn
På fjorårets GF ble det vedtatt krav om kjent status for registering av valper. NKK godtar kun prøver
tatt i de Nordiske land p.g.a. det de kaller kvalitetskontroll. Det er flere andre land enn de Nordiske
land som har akkurat samme strenge krav til prøvetaking og noen endog strengere prosedyrer. Dette
er helt klart en hemsko ved import av utenlandske hunder noe som vi trenger for å utvide den norske
genpoolen. Dessuten føles det veldig unødvendig å teste hunder med allerede kjent status på nytt.
F.eks. Tyskland, Nederland og Belgia har nesten likt som i Norden (noe strengere).
1. Eier skriver ut skjema og går til veterinær, men det må være en godkjent veterinær, de kan ikke
velge veterinær selv slik som hos oss.
2. Veterinæren sender inn alt til lab. og resultatet kommer til både eier og veterinær. Veterinæren
sender inn resultatet med stempel og underskrift til nasjonal kennelklubb (f.eks. VDH i Tyskland).
3. Kennelklubben påfører da resultater på stamtavle og full helsehistorikk følger hunden.
Tsjekkia, Polen og Østerrike (enda strengere).
Her kommer resultatene fra lab. kun til veterinær som verifiserer og sender inn for registrering, først

etter dette får eier originalt testresultat i posten.
(Ovennevnte regler/prosedyrer er innhentet fra respektive lands Puddelklubber).
Alle importer fra andre FCI land får sine helseresultater godkjent, så sant de er fra godkjent lab.
Slik det gjøres i Norge så bryter NKK med FCI sine regler.
FCI (Federation Cynologique Internationale) er paraplyorganisasjonen for alle Nasjonale
medlemslands Kennelklubber. På samme måte som vi er underlagt NKK som samarbeidende
raseklubb. NPK kan ikke gå imot NKKs lovverk og NKK kan ikke gå imot FCIs lovverk.
FCIs Standing Orders som revideres hvert år på møte i forbindelse med den årlige
Verdensutstillingen. Ref. Article 8 – stud books, punkt 2: «The members shall exclusively and
reciprocally recongnize each others’s studbooks, including appendixes.»
Når NKK ikke viderefører importhunders helseresultater går verdifull genetisk informasjon tapt.
FCIs International Breeding Rules Ref. Punkt 19: «The breeding regulations of the member countries
can go beyond those of the FCI in their requirements, but may not be (inconsistent) in conflict with
the FCI.
Merk også hva som står i FCIs International Breeding Strategies, punkt 1: «Education of breeders is to
be recommended rather than strict breeding regulations and stringent demands in breeding
programmes, which can easily result in reduced genetic diversity in the breed as well as exclusion of
excellent breed representatives».
Punkt 5: «Results from DNA test for inherited diseases should be used to avoid breeding diseased
dogs, not necessarily to eradicate the disease.»
Det frarådes å ilegge krav om tester og avlsrestriksjoner for sykdommer som ikke er et vesentlig
problem for rasen. Kan vi i dag si at prcdPRA er det? 12-15 år etter at SPK innførte dette (den gang
det kunne være aktuelt). Pr. i dag oppdages det knapt tilfeller, ref. tlf. med NKKs helseavd. og vi har
god kontroll på prcdPRA status på våre avlsdyr. Det føles alt for drastisk å innføre et registreringskrav
på bakgrunn av at alle kullregistreringer er gjennomgått og at det funnet tre kombinasjoner som kan
gi prcdPRA.
Ingen EVCO attester for noen av puddelvarianten med påvist PRA i årene 2016, 2017 og 2018.
Stemmealternativ:
1. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen legges på is frem til NKK har behandlet
saken og godkjenner tester tatt i alle FCI land.
2. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen legges på is frem til NKK har behandlet
saken og godkjent tester fra minimum Tyskland, Nederland, Belgia, Tsjekkia, Polen
og Østerrike.
3. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen oppheves/reverseres.
Styrets innstilling: Styret er enig i at NKK bør kunne godkjenne resultater fra flere land/laboratorier,
og har sendt NKK en henvendelse ang dette. Vi har ikke fått svar på henvendelsen og vil purre og
sende med opplysningene som fremkommer i teksten i alternativ 1 og 2 i dette forslaget.
Når det gjelder punkt 3 i forslaget: Forslaget var oppe på generalforsamling 2018, og ble vedtatt med
44 mot 13 stemmer, altså et godkjent flertall. Det vil ifølge NKKs regler (se neste avsnitt) ikke kunne
forandres på de neste tre årene. Vedtaket bryter heller ikke FCI og NKKs avlsstrategi, da hunden kan
brukes i avl ved å ta en ny test i hht de norske reglene. Dette har vært en regel i Sverige siden 2008,
uten at det har utelukket over 50 % av avlsmaterialet der. Styret ber derfor om at punkt 3 i forslaget
forkastes.
NKKs Regler for registrering av hund, side 24, «Tilleggskrav for registrering hos enkelte raser»:
Tilleggskrav kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen, og gjelder
krav som må være oppfylt for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert oversikt over hvilke

raser som har hvilke tilleggskrav finnes under hver enkelt rase bak i heftet, eller på nkk.no.
Raseklubber kan søke om innføring av tilleggskrav, men for at raseklubben skal kunne søke om dette
må det på forhånd være vedtatt på raseklubbens Generalforsamling/Årsmøte. Det må tydelig fremgå
i årsmøtepapirene at det gjelder et krav for registrering av valper i NKK, og hva dette kravet
innebærer. Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det først vedtas på
Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.
6.2. Fra Eli Hall, Tone Rognstad og Heidi Løken:
Avlsanbefalingen på eksteriør skal være som i Sverige; minst en very good på utstilling på hvert av
foreldredyrene.
Begrunnelse: Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal ha de 50% beste
pudlene i avl for å klare å opprettholde genpoolen. I følge NKKs utstillingsreglement er dette veldig
bra hunder. I Finland holder det at hunden har vært på en offisiell utstilling, og har fått minst
sufficent, i Danmark er det ingen utstillingskrav for å stå på klubbens lister.
De fleste andre raseklubber vi har sjekket med her i landet har heller ikke utstillingskrav for å få stå
på klubbens valpelister.
Styrets innstilling: Styret er delt i dette spørsmålet og har derfor ingen innstilling.
Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement 12.2:
Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse. Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er
velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker
helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
6.3. Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum.
1) Jeg ønsker at NPK skal søke om fritak fra full certordningen slik at reglene tilbakestilles slik
vedtaket RS 2014 for puddelvariantene, slik som 29 andre raseklubber har gjort og fått det innvilget.
Grunn: Når man nå ser på utstillinger i Norge er det veldig sjelden dommere ikke gir CK. Av 67
utstillinger i Norge i fjor, er det kun 5 utstillinger hvor CK og CERT ikke er blitt delt ut! (dette gjelder
mellompuddel).
Man ser på mellom i Dog Web at det er 399 fremmøtte mellomer på 67 uts i 2018.
Det vil si et gjennomsnitt på 5 mp pr utstilling og det deles ut 2 cert (1 hannhund og 1 tispecert). At
dette går ut over kvaliteten på puddelen er det vel ikke tvil om ? Det er altfor lett å bli NUCH idag. Og
dette gjelder også på NKK utstillinger, så stor Certet får man uansett, bare man stiller nok.
Styrets innstilling: Fritak fra fullcertordningen var oppe på generalforsamling i 2018. Da falt forslaget
med kun 6 stemmer for, stemmer mot ble ikke talt, men det var på det tidspunktet 59
stemmeberettigede på møtet. Fullcertordningen gjør at flere utstillere kan gjøre seg håp om å få et
cert. Uten ordningen vil en eneste, veldig flott hund kunne samle alle cert frem til den er to år
gammel og utelukke andre som også er gode nok til å få cert i å oppnå dette. Det gjør at de med en
ikke fullt så god hund lett mister motivasjonen til å stille ut, dermed blir færre hunder synlige, noe
som igjen lett fører til at færre gode hunder kommer i avl. I og med at storcertordningen finns i
Norge er det heller ingen ting som tyder på at fullcertordningen fører til at det blir mange flere
champions, tvert imot. (Se statistikk fra NKK under.)
Statistikk fra 2013, før fullcertordningen ble innført, viser at NKK delte ut 23 utstillingschampionater
på mellompuddel. Statistikk fra 2017 viser at NKK delte ut 18 championater på mellompuddel i 2017,
hvorav 15 var utstillingschampionat, 3 av disse utløste samtidig nordisk championat, slik at det var 15
nye utstillingschampion totalt i 2017. Det ble registrert 185 mellompudler i NKK i 2017. I årene 20132015 ble det registrert 482 mellompudler. Dvs at gjennomsnittlig blir det født en champion i hvert

annet-hvert tredje kull. Det tyder på at det er vanskelig nok å bli utstillingschampion pr i dag. Styret
ber derfor om at forslaget forkastes.
6.4. Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum.
Hvis ikke dette går igjennom, ønsker jeg en avstemming om:
Innføre CK krav som utstillingskrav på alle puddelvariantene.
Styrets innstilling: Norsk puddelklubb har de strengeste eksteriøranbefalingene av de nordiske
landene med sine 2 x excellent. Noe som allerede hindrer våre medlemmer i å få kull inn på
valpelisten vår. Forslaget om CK-krav vil forhindre at ytterligere valpekull kommer på klubbens lister.
Med få kull på klubbens liste søker valpekjøpere ut på Finn, der de kan risikere å finne kull som ikke
har helsen i orden, og alle mulige blandingsvarianter med puddel. Dersom dette kravet skulle følges
ville dessuten enda færre pudler komme i avl og faren for sykdomsutvikling øke. Styret ber om at
forslaget forkastes.
6.5 Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum.
Vi foreslår at det blir arrangert en oppdrettekonferanse minst hvert annet år. Hvor Avlsanbefalinger
og oppdagelse av nye sykdommer evt nye gentester etc blir lagt frem av SU / NPKs styre. Slik at man
kan diskutere og bli enige om hvordan avlsanbefalingene og evt nye sykdommer skal håndteres.
Dette bør bestemmes av medlemmene/oppdretterne på rasen. Forslagene
medlemmene/oppdretterne blir enige om på denne oppdretterkonferansen, blir lagt frem på NPK’s
generalforsamling hvor den endelige beslutningen tas.
Styrets innstilling: Styret ønsker å arrangere et puddelseminar årlig der slike ting kan diskuteres. Vi
ønsker ikke å begrense dette til bare oppdrettere, da det finnes engasjerte puddeleiere også blant de
som ikke driver oppdrett.
Selv om styret er åpne for at man kan diskutere avlsanbefalinger, sykdommer og hvordan de skal
håndteres, så er oppdretterforum/puddelseminar kun et rådgivende organ, forvaltning av rasen er
styrets ansvar, og styret blir valgt av medlemmene til nettopp dette. Avlsspørsmål kan tas opp på
generalforsamling slik det er i dag, så styret ser ikke at det er et behov for et GF-vedtak.
6.6 Forslag fra Aina Tonerud
Det bør være et krav at medlemmer av Norsk Puddelklubb's styre og komiteèr til
enhver tid skal følge raseklubbens helsekrav for avl. Dette bør føres inn i lojalitetserklæringen som
styremedlemmer skriver under på. Dersom disse helsekrav ikke overholdes vil medlemmet miste sin
plass i styret eller komitè med umiddelbar virkning.
Styrets innstilling: Styret ser ikke at det er noe i veien for å sette et slikt krav inn i
lojalitetserklæringen.

7. Valg
STYRET
LEDER
NESTLEDER
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
STYREMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Eli Hall
Tone Rognstad
Gro Bjørndalen
Laila Vold
Helen Gautier Aarheim
Heidi Løken
Laila Johansen

Ikke på valg, særskilt, 1 år igjen
På valg, 2 år, særskilt, tar gjenvalg
Ikke på valg, 1 år igjen
Ikke på valg, 1 år igjen
På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg
På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg som varamedl.
På valg, 1 år, tar gjenvalg

Valgkomitè
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Tone Bekkåsen Fischer
Anne Myhrbraaten
Hjørdis Sævareid
Trine Schippers

På valg, 2 år, tar gjenvalg
På valg, 2 år, tar gjenvalg
På valg, 2 år, tar gjenvalg
På valg, 1 år, tar gjenvalg

Ingrid Haugen
Hjørdis Sævareid

På valg, 2 år, tar gjenvalg
På valg, 2 år tar gjenvalg

Revisorer
Revisor
Vararevisor
VALGKOMITÈENS INNSTILLING:
STYRET
Nestleder, 2 år, særskilt
Styremedlem, 2 år
Varamedlem, 1 år
Varamedlem, 1 år
Valgkomitè
Leder, 2 år
Medlem, 2 år
Medlem, 2 år
Varamedlem, 1 år
Revisorer
Revisor, 2 år
Vararevisor, 2 år

Tone Rognstad
Heidi Løken
Laila Johansen
Inger Halle Skagen

Tone Bekkåsen Fischer
Anne Myhrbraaten
Hjørdis Sævareid
Trine Schippers
Ingrid Haugen
Hjørdis Sævareid

INNSENDT FORSLAG VALG til Styret (fra Anita Byklum, Kjell Ole Sperrevik, Grethe Weseth, Helge Borgen,
Anne-Stine Berg, Laila Godager og Aina Tonerud):
Nestleder, 2 år, særskilt
Styremedlem, 2 år
Varamedlem, 1 år
Varamedlem, 1 år

Rune Halseth
Stein Glenna
Wenche Lassem
Lisbeth Campbell

Valgkomitèens årsberetning v/Tone Bekkåsen Fischer. I år har alle så nær som en tatt gjenvalg og vi har vi fått
inn forslag til denne posten, samt et komplett forslag til alle poster på valg.
Se egen presentasjon av nye annet sted i bladet. Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for
valgkomitè

