
Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  

søndag den 9. mai 2021 kl 12, på OsloMet, avdeling Kjeller 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder, referent, med-referent, 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. Innkomne forslag 

6. 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. 2020 - 20.09. 2020 

Styrets sammensetning fra  
20.9.2020 – 31.12. 2020 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Tone Rognstad Nestleder Tone Rognstad 

Styremedlem Laila Vold Styremedlem Heidi Løken 

Styremedlem Gro Bjørndalen Styremedlem Åshild Nerholm 

Styremedlem Heidi Løken Styremedlem Ylva Freed 

Varamedlem Inger Halle Skagen Varamedlem Inger Halle Skagen 

Varamedlem Laila Johansen Varamedlem Mona Fegri 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 

2020 har også for NPK vært et meget spesielt år. Styret som ble valgt i 2019, ble på grunn av covid-

situasjonen sittende helt frem til 20. september, først da kunne vi avholde generalforsamling på forsvarlig 

vis, med gode smitteverntiltak.  Det har i løpet av året vært avholdt månedlige møter på zoom, på grunn 

av covid-situasjonen. Kun i junimøtet var vi samlet fysisk, utendørs. Det har vært god meningsutveksling 

på møtene og samarbeidet har vært godt, både i det gamle og det nye styret.  

Her er fordelingen av oppgaver i styret som ble valgt i september: 

Eli Hall, leder 

Innkalling og ledelse av styremøter, brev og henvendelser til og fra NKK (og andre), årsberetning og 

budsjett. Klubbtelefonen (ca 600 henvendelser), samt epostsvar.Redaksjonsmedlem i Puddelposten. 



En av tre i facebookteamet og backup på websider.Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 

Søknader om våre utstillinger og stevner 

 

Tone Rognstad, nestleder 

E-post, svar og fordeling til styret, årsberetning. Øyelysingsdagen.Deltakelse på Representantskapsmøtet i 

NKK (RS).NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse 

 

Ylva Freed, styrerepresentant 

Møtereferater.Styrets kontakt til utstillingskomiteen 

 

Åshild Nerholm, styrerepresentant 

Kasserer: Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner.Regnskapsbilag og kontering 

 

Heidi Løken, vararepresentant 

Webansvarlig (innlegg). Web-utvikling, bla a med nytt skjema for folk som ønsker omplassert puddel 

Oppfølging av hannhundlisten og oppdretterlisten.Øyelysingsdagen 

 

Inger Halle Skagen, vararepresentant 

Redaktør for Puddelposten.Medlem i Sunnhetsutvalget 

Mona Fegri, vararepresentant 
Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter 

Faste oppgaver utenfor styret (i tillegg kommer alt det gode arbeidet som gjøres i Gruppe Nordenfjeldske, 

Gruppe Rogaland og Gruppe Nord): 

Regnskapet har blitt ført av Vidar Hansen, Myhrers regnskapsbyrå på Lillestrøm.  

Bente Tyrholm er leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og 

aktivitetsgruppa på Østlandet.  Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og valpelisten vår 

som oppdateres ofte. 

Utstillingskomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid og 

Ann Kristin Flo,  

Gro Staurheim har ført mestvinnerlistene våre for utstilling i 2020. Dette arbeidet har Marit Fallang sagt seg 

villig til å overta f.o.m. 1.1.2021. 

Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden, her bidrar også Helene Gautier Aarheim, Gro Bjørndalen, 

samt Ylva Freed og Eli Hall fra styret. 

 

Ida Myrer Stø er ansvarlig sekretær i Sunnhetsutvalget.  

Henvendelser, høringer og NKK 

Henvendelsene til klubben på telefon og e-post spenner over et vidt spekter om alt fra oppdrett og 

pelsstell til kjøpsbetingelser og lovtolkninger- og ikke minst, i disse covid-tider; spørsmål om rasen og 

valpeforespørsler. Disse har blitt besvart, så grundig det har latt seg gjøre, og vi har mottatt takk fra 

mange. Flere har meldt seg inn i klubben, etter kontakten de har hatt med oss. 

 

NKK har hatt store økonomiske problemer i året som gikk, med permitteringer og lav arbeidskapasitet 

som følge av dette. Som ledd i en storstilt dugnad for å holde NKK flytende har Norsk Puddelklubb 

bidratt med kr 20 000, samt gitt tilsagn om lån på kr 400 000. 

Styret har sendt inn til NKK endringene i lovene om revisor, og tolkningen av farge i rasestandarden, som 

ble vedtatt på klubbens generalforsamling i 2020, men har ikke fått respons fra NKK, til tross for purring.  



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. Her har vi fått til svar at de ikke har kapasitet til å ha noe møte med oss 

om saken på nåværende tidspunkt. 

Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om deltakelse i komiteer og 

regler for diverse sportsgrener (oversendt Klab), høring om fullcertordningen, samt utveksling rundt 

medlemsavgiften og ny organisering av NKK. 

RS 2020 ble avlyst på grunn av Covid og utsatt til 2021. Dermed kunne blant annet ikke ny medlemsavgift 

fastsettes. NPK har deltatt i Raseklubbenes fellesallianses saksgang angående økning av 

grunnkontingenten og vært med på et felles brev til NKK i sakens anledning. Raseklubbene står sammen 

om at det er en dårlig ide å innkreve en ennå ikke RS-vedtatt andre del av grunnkontingenten fra 

medlemmene i løpet av 2021.  

Vi har også henvendt oss til NKK og bedt om å få arrangere dobbelutstilling i Bergen i april 2021, og 

spurt om muligheten til å få flere storcert til klubben i 2021, slik som i 2020. 

På Nordisk Puddelkonferanse i februar var samtlige nordiske puddelklubber enige om en ønsket endring i 

rasestandarden der det står at krøllhale er diskvalifiserende feil. Vi ønsker at dette i stedet skal anses som 

en grov feil. Klubbene ønsket å invitere leder i den franske puddelklubben til neste møte, for å ta dette 

opp. Da det ikke ble mulig å avholde noe møte i 2020 sendte NPK på selvstendig grunnlag et brev 

vedrørende dømmingen av pudler med krøllhale til Club de Caniche. Vi fikk et hyggelig svar fra klubbens 

leder Jean Jaques Dupas som lovet å få behandlet dette forslaget i komiteen deres. 

 

Kurs/konferanser/møter 

Her står mye på vent på grunn av covid-situasjonen, dessverre. Men styret har planer om småkurs på 

Østlandet, så snart puddeltreffene kan gjenopptas. 

Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner 

Styret med Tone Rognstad i spissen arrangerte øyelysing og patellasjekk ved veterinær Kristin Lange på 

Blommenholm den 6.februar. Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte pudler, 42 til øyelysing og 10 til 

sjekk av kneledd.  

Styret har også vedtatt å gi helserefusjoner, på lik linje med stor og mellom, til også de minste 

puddelstørrelsene og opprettholde satsene på samme nivå som tidligere også i 2020. 

Utstillinger/stevner/arrangementer 

Det ble avholdt utstilling med valpeshow av Nordenfjeldske 9. februar, og det ble avholdt Open Show i 

Drammen den 23. februar, med bra oppslutning og mange gode tilbakemeldinger. Eva Nygaard var 

dommer. Ikke lenge etter var pandemien et faktum. Veldig mange utstillinger ble så dessverre avlyst på 

gunn av covid, men vi klarte likevel å få gjennomført fire spesialutstillinger til i 2020, hvorav tre med 

storcert. Arrangører var: Nordenfjeldske 25. og 26.7. og hovedklubben 5. og 6. september i Bergen, ved 

hjelp av en dedikert gruppe lokale folk, med Conny W. Jensen i spissen.  Referater er lagt ut i 

Puddelposten. 

Dogs4All ble også avlyst, så det ble hverken holdt rasestand eller raseparade i 2020. 

Men KLAB arrangerte mentalbeskrivelse i oktober, med gode koronatiltak. 

 

Medlemsblad/ nettsider/Facebook/annen informasjon 

 

Puddelposten 

Redaksjonen besto av Tone Rognstad, Eli Skomsø og Eli Hall frem til sommeren 2020, deretter overtok 

Inger Halle Skagen for Tone Rognstad som redaktør. Det ble gitt ut 3 nummer i 2020, og vi har fått 

mange positive tilbakemeldinger. 



Bladet har faste bidragsytere og spalter, i tillegg til artikler og innsendte reportasjer, slik at det har blitt et 
variert blad for alle medlemmene i Norsk Puddelklubb. 
 

Websidene  

For å vise frem rasen bedre legges det nå bilder av pudler i alle slags frisyrer og aktiviteter til alle innlegg på 

siden. Det gjøres løpende oppdateringer på hannhund-, valpe- og oppdretterlistene.  

Nytt av året er egen side for folk som ønsker omplassert puddel og skjema for å legge seg inn her. 

Orientering ble sendt ut om dette til alle oppdrettere. Egen veiledning for Dogweb, knyttet til punktlisten 

for valg av hannhund er også lagt til på siden. Det er blitt fjernet hannhunder som overstiger 

matadoravlsgrensen fra hannhundlisten, mens det er åpnet for ikke ferdigstilte på grunn av covid. 

Facebook 

Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre 

hendelser, og noen debatter. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til mange, men det 

begrenser seg også til dem som er aktive der.  

 

Medlemstall 

Et stående mål for styret er å rekruttere flere medlemmer.  

Vi er godt fornøyde med medlemsutviklingen i året som gikk. 

 2017      2018        2019        2020 

 1279      1365        1498        1653 

 

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning 

Sunnhetsutvalget har i 2020 bestått av Ida Myhrer Stø, Karin Westereng Handegård og Inger Halle 

Skagen. Fra 2021 går Karin ut av SU, og Ida og Inger står igjen. Ida fungerer som sekretær og besvarer 

henvendelser på e-post, Inger sitter også i styret og fungerer som bindeledd mellom styret og SU.  

Det var planlagt flere foredrag i løpet av 2020, men alle har dessverre måttet avlyses grunnet 

smittesituasjonen. SU har mottatt rundt 30 henvendelser i løpet av året, som dreier seg blant annet om 

helse, helsetester, avl og valg av avlspartner.  

SU har også, sammen med styret, jobbet med å få NKK til å godkjenne flere laboratorier for prcd-PRA 

testing, det er sendt e-post til NKK der vi har bedt om et møte for å diskutere krav til laboratorier, og hva 

som skal til for å kunne godkjenne resultater fra andre land der man kan vise til tilsvarende (eller bedre) 

kontroll på testing og resultater som man har f.eks i Norge og Sverige. Etter purring fikk vi til svar at de 

ikke kan prioritere et slikt møte i nåværende situasjon. Vi må derfor se på hva annet vi kan gjøre for å 

fremme denne saken. 

 

Registreringstall     2017             2018   2019    2020  Totalt siste 10 år 

Toypuddel        102  131       96     117  1037 

Dvergpuddel        186  209    188     213  1828 

Mellompuddel        186  242    202     265  2137 

Storpuddel        320  242    280     328  2869 

 

 3.3 Årsberetning valpeformidling 2020 

2020 har vært et svært krevende år å sitte som valpeformidler. Det har vært mengder av folk som ønsker 

seg puddel, fordi koronaen har gitt dem bedre mulighet til å være hjemme med valp. Valpeformidler håper 



alle mailer og telefoner er blitt besvart. Hundesykdommen i 2019 var starten på de lange ventelistene, da 

det ble født få valper resten av det året.  

Det er formidlet 26 kull. Fordelt på 4 kull toy, 3 kull dverg, 11 kull mellom og 8 kull store. 

8 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. 

3.4 Årsberetning KLAB og aktivitetskomiteen 

Styret 2020 

Leder: Bente Tyrholm 

Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen 

Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli 

Lydighet-Rally - Smeller: Jeanette Hvalby og Kristin Hodne 

MH: Bente Tyrholm 

Puddeltreff 

Det har bare vært avholdt 4 puddeltreff og Mette Dahl. Avholdt innføring i spor i Maridalen. 

Vi håper på mange flere treff i 2021. 

Brukshelg for pudler 1.- 2. august. 

Mette Dahl arrangerte nok en brukshelg med temaer som Spor, Lydighet og Feltsøk  

i flotte omgivelser i Modum / Vikersund.  9 deltagere med 13 hunder fikk gleden av Mettes kunnskap. 

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, Rune 

Halseth (frem til febr. 2020) og Tone Bekkåsen Fischer. Etter dato for 2020 utstillingen har Gro 

Bjørndalen og Maud Nilsson trådt ut av komitèen og nye medlemmer er Ann Kristin Leirvik Sletnes, Laila 

Johanssen og Kari G. Dyrkorn. Det har vært avholdt 12 møter. 

Norsk Puddelklubbs doble hovedutstilling med to storcert og valpeshow 2020 var planlagt til helgen 31. 

oktober og 1. november i Drammen Hundepark. Beklageligvis måtte vi avlyse denne da det var varslet 

strengere smittevernstiltak, noe som Drammen Kommune satte i kraft allerede f.o.m. fredagen før første 

utstillingsdag. Veldig trist, også med tanke på alt ekstraarbeid som ble nedlagt i forbindelse med 

tilrettelegging til gjeldende regler, noe som var vanskelig nok. 

Inviterte dommere til 2020 – Anders Tunold-Hanssen og Bente Bjerkås - er invitert på nytt i 2021. 

Se mestvinnerlisten for eksteriør 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).                                           

 

Forrige periode var preget av utsettelser p.g.a. Coronasituasjonen og det blir kort mellom GF 2020 og 21. 

Sittende nestleder tar ikke gjenvalg og vi takker for god innsats i de valgperiodene hun har fungert i vervet. 

Denne perioden har vi bare ett styremedlem på valg, og som tar gjenvalg. Begge varapostene er på valg 

hvert år og i år har den ene stilt til særskilt valg som nestleder og den andre tar gjenvalg. På den ledige 

varaposten har valgkomitèen funnet en passende kandidat. Se presentasjon annet sted i bladet.   

Det er ikke kommet inn andre forslag. 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. Forslag til behandling: 

Styrets forslag: 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 følge NKKs anbefalinger 

om å ha de 50 % beste individene i avl. Noe som er nødvendig for å opprettholde genmangfoldet i rasene 

våre. I følge NKKs utstillingsreglement er hunder med bedømmelsen very good veldig bra hunder: 

Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement: 

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.  

De andre nordiske puddelklubbene har disse eksteriørkravene: 

Finland: Puddelen skal ha deltatt på en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent. 

Danmark: Ingen utstillingskrav for å stå på klubbens lister. 

Sverige: En very good på offisiell utstilling 

Mange raseklubber i Norge har ikke utstillingskrav for å få stå på klubbens valpelister. Av dem som har 

krav har det overveldende flertallet kun krav om en very good. 

 
6. VALG:  
 

STYRET 

LEDER Eli Hall          Ikke på valg, 1 år igjen (særskilt valg) 

NESTLEDER  Tone Rognstad      På valg, tar ikke gjenvalg (særskilt valg) 

STYREMEDLEM Ylva Freed Ikke på valg, 1 år igjen 

STYREMEDLEM  Åshild Nerholm           Ikke på valg, 1 år igjen 

STYREMEDLEM Heidi Løken På valg, 2 år, tar gjenvalg 

VARAMEDLEM Inger Halle Skagen                 På valg, 1 år, tar gjenvalg (som nestleder) 

VARAMEDLEM Mona Fegri På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
Valgkomitè 

Leder   Tone Bekkåsen Fischer            På valg, 2 år, tar gjenvalg 

Medlem  Anne Myhrbraaten På valg, 2 år tar gjenvalg 

Medlem  Hjørdis Sævareid Ikke på valg, 1 år igjen 

Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 

Nestleder, 2 år, særskilt valg Inger Halle Skagen 

Styremedlem, 2 år Heidi Løken 

Varamedlem, 1 år Mona Fegri 

Varamedlem, 1 år Ragnhild Steineger 

 


