
Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  

søndag den 24. april 2022 kl 13, på OsloMet, avdeling Kjeller 

Kl 10-12 inviterer vi til diskusjon om klubbens avlskrav. Innledning av Astri Indrebø 

Dagsorden generalforsamlingen: 

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   
20.09.2020 – 9.05. 2021 

Styrets sammensetning fra  
09.05. 2021 – 31.12. 2021 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Tone Rognstad Nestleder Inger Halle Skagen 

Styremedlem Laila Vold Styremedlem Heidi Løken 

Styremedlem Åshild Nerholm Styremedlem Åshild Nerholm 

Styremedlem Heidi Løken Styremedlem Ylva Freed 

Varamedlem Inger Halle Skagen Varamedlem Mona Fegri 

Varamedlem Laila Johansen Varamedlem Ragnhild Steineger 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 

2021 viste seg å bli nok et «corona-år». Styret klarte å få avholdt et fysisk møte på sommeren, men for 

øvrig har de månedlige møtene vært avholdt på zoom. Det har vært rik meningsutveksling på møtene og 

oppgavefordelingen har fungert godt.. Møtereferater har fortløpende blitt lagt på NPKs nettside under 

«Protokoller og styret». 

Her er fordelingen av oppgaver i styret som ble valgt i 9.mai: 

Eli Hall, leder: Innkalling og ledelse av styremøter, brev og henvendelser til og fra NKK (og andre), 

årsberetning, regnskap og budsjett. Klubbtelefonen, samt backup på e-postsvar. Redaksjonsmedlem i 

Puddelposten. En av tre i facebookteamet og backup på websider. Deltakelse på Representantskapsmøtet i 

NKK (RS) og nordisk puddelkonferanse 

 



Inger Halle Skagen, nestleder:Redaktør av Puddelposten og medlem i Sunnhetsutvalget. 

 

Ylva Freed, styrerepresentant:Møtereferater og en av tre i facebookteamet. Styrets kontakt til og deltaker i 

utstillingskomiteen. 

 

Åshild Nerholm, styrerepresentant:Kasserer: Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner. Regnskapsbilag og 

kontering. 

 

Heidi Løken, styrerepresentant: Webansvarlig, innlegg og web-utvikling, Oppfølging av hannhundlisten, 

oppdretterlisten og listen over folk som ønsker omplassert puddel.  Øyelysingsdagen. 

 

Mona Fegri, vararepresentant:Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter  

Ragnhild Steineger, vararepresentant:Besvarelse av klubbens e-post, innhold til listene og websidene 

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

av Nils Kristian Gimseng og Gruppe Nord, ledet av Diane Nikolaisen, samt arbeid som gjøres andre 

steder i landet): 

Regnskapet føres 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. 

Utstillingskomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Hjørdis Sævareid, Laila Johansen, Marta Strand og Ann 

Kristin Leirvik Sletnes, samt Ylva Freed som kom med i løpet av høsten 

Marit Fallang er ansvarlig for Mestvinnerlisten. Helga Helen Bjørnevik tar seg av SAR-listen. 

Nina Solberg er ansvarlig for Facebooksiden, her bidrar også Ylva Freed og Eli Hall fra styret. 

 

Ida Myrer Stø er sekretær i Sunnhetsutvalget, her deltar også Inger Halle Skagen fra styret.  

Conny W. Jensen leder gruppen for utstilling i Bergen og ny Gruppe Vestland 

Hilde Fiskerstrand leder gruppen for utstilling i Skien 

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 

valper. Vi har mottatt ca 490 telefoner og ca 540 e-poster. 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. 

Styret har fulgt opp forslaget fra GF 2020 om å erstatte betegnelsene fawn med aprikos og rød i 

rasestandarden. Dette kom ikke fram på grunn av feil i NKKs epostsystem. Etter at feilen ble oppdaget 

har vi sendt til standardkomiteen som har avgjørelsesmyndighet, men har ikke fått noe svar foreløpig. 

 

Vi har henvendt oss til NKKs Sunnhetsutvalg og bedt om at de tar opp et samarbeid i Norden med å 

godkjenne alle de samme laboratoriene for godkjente Prcd-PRA tester. Her har vi fått til svar at 

helseavdelingen vil ta opp dette selv i et felles nordisk møte i mai 2022. 

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

for diverse sportsgrener (oversendt Klab).   

Kurs/konferanser/møter 

Mye har dessverre stått på vent på grunn av covid-situasjonen. Vi gleder oss til nye tider og mer aktivitet. 



Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner 

Det årlige arrangementet med veterinær Kristin Lange på Blommenholm ble skjøvet fra ettervinteren til 

17. november på grunn av covid-situasjonen. Tone Rognstad sto i spissen, med Heidi Løken ved sin side. 

Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte pudler, 42 til øyelysing og 10 til sjekk av kneledd.  

Utstillinger/stevner/arrangementer 

Det ble arrangert hele 7 spesialutstillinger, til tross for covid: 

- Nordenfjeldske, 26. + 27. juni i Spongdal. Dommere Børge Espeland og Espen Engh. 

- Skien 31.7. + 1.8. Dommere Arild Thorvaldsen og Leif Ragnar Hjort. 

- Vestland, 15. + 16. mai på Myrbø. Dommere Kine Sletnes og Jari Partanen. 

- Hovedutstilling 21.11. i Solberghallen. Dommere Bente Bjerkås + Anders Tunold Hansen. 

KLAB måtte avlyse lydighets- og rallystevnene om våren, men arrangerte mentalbeskrivelse i september, 

med gode koronatiltak. 

 

Medlemsblad/ nettsider/Facebook/annen informasjon 

 

Puddelposten 

Redaksjonen besto av Inger Halle Skagen (red), Eli Skomsø og Eli Hall. Det ble gitt ut 3 nummer i 2021, 

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  

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

Det legges også lenker til pudler i media og andre interessante saker, i tillegg til nyhetene fra klubben. 

Facebook 

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

hendelser, aktualiteter og noen debatter. Positivt med Facebook er 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 den stadige økningen og at vi har fått så mange nye medlemmer i året som gikk.  

Tallene under er antall medlemmer ved årets slutt. 

 2017    2018        2019        2020       2021 

 1279    1365        1498        1653        1898 

 

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning 

Sunnhetsutvalget har i 2021 bestått av Ida Myhrer Stø og Inger Halle Skagen. Ida fungerer som sekretær 

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

SU. Det er ønskelig å rekruttere en til to medlemmer til for å styrke sunnhetsutvalget.  

SU har mottatt flere henvendelser per e-post, samt noen per telefon med spørsmål relatert til avl og helse, 

mange med fokus på farger, gentester og kombinasjon av avlsdyr. Disse har blitt besvart av SU og i noen 

tilfeller videresendt til styret der det har vært nødvendig. SU har også et medlemskap i dansk kennel klub, 

og har ved flere tilfeller hjulpet til å søke opp resultater fra deres lukkede database.  

2021 har som 2020 vært preget av pandemi, og det har derfor ikke blitt avholdt noen seminarer eller 

arrangementer hvor SU har vært involvert, men dette kan forhåpentligvis planlegges for 2022.  

 



Registreringstall     2017             2018   2019    2020        2021               Totalt siste 10 år 

Toypuddel        102    131       96     117        151                 1084 

Dvergpuddel        186  209    188     213        325                 1974 

Mellompuddel        186  242    202     265        361                 2093 

Storpuddel        320  242    280     328        528                 3108 

Vi noterer oss at økningen er prosentvis stor for alle størrelser fra 2020 til 2021.  

 3.3 Årsberetning valpeformidlingen 

Det er formidlet 27 kull, men ofte bare få valper pr kull. Fordelt på 4 kull toy, 4 kull dverg, 6 kull mellom 

og 13 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.  

Valpeformidler Bente Tyrholm håper alle mailer og telefoner er blitt besvart. 

3.4 Årsberetning KLAB og aktivitetskomiteen 

Styret 2021: 

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 ble ingen treff i 2021, grunnet covidsituasjonen. 

Brukshelg for pudler 31. juli-2. august. 

Mette Dahl arrangerte nok en brukshelg med temaer som spor, lydighet og feltsøk i flotte omgivelser i Modum 

/ Vikersund.  9 deltagere med hunder fikk gleden av Mettes kunnskap. 

MH 18.– 19. september ble avholdt på Hvalstjærn, Fet. 

Det var 16 påmeldte, herav 12 pudler. Grunnet avbud fra en testleder var det 10 som fikk gått. 

Testledere: Anette Lernæs og Merete Greaker  

Dommere: Heidi Lernæs, Anette Lernæs  og  Ronny Eliassen 

Figuranter: Ellen Sigtun, Silje Rustad og Bente Tyrholm 

Hjelper: Kristin Hodne 

Se mestvinnerlistene for agility, lydighet, rallylydighet, bruks og smeller i Puddelposten og på nettsiden. 

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning 

NPKs utstillingskomité har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer og Hjørdis Sævareid (fram til 

desember 2021), Martha L. Strand, Ylva Freed, Laila Johansen, og Ann Kristin L. Sletnes. Det ble avholdt 

7 møter, disse er i hovedsak gjennomført via Messenger.  Tone Bekkåsen Fischer ledet komiteen i første 

kvartal, deretter overtok Ann Kristin L. Sletnes. I januar 2022 valgte Laila Johansen å trekke seg fra 

utstillingskomiteen.  Hun ble erstattet med Merete Beyer.  

Hovedutstillingen 2021 ble holdt i Solberghallen 21. november (med storcert).  Antallet påmeldte var 138. 

Dommerne var de som opprinnelig var invitert til utstillingen i 2020, Anders Tunold-Hanssen, og Bente 

Bjerkaas.  Vi har heldige som fikk gjennomført denne utstillingen, før Norge stengte ned igjen. 

I Bergen ble det avholdt to utstillinger på en dag, noe vi synes fungerte bra, riktignok med begrenset antall 

påmeldte (79 stk).  Det var ett storcert og ett lite cert.  Arbeidsgruppen i Bergen, med Conny W. Jensen i 

spissen, gjorde en super jobb. Dommere var Kine M. Sletnes og Jari Partanen.  



I Skien hadde vi også dobbeltutstilling med lite cert den ene dagen og storcert den andre dagen.  Totalt 

antall påmeldte var 143. Arbeidsgruppen i Skien, med Hilde Fiskerstrand i spissen, gjorde en super jobb. 

Dommerne her var Leif Ragnar Hjort og Arild Thorvaldsen. 

Tusen takk til alle som har bidratt til utstillingene!  Uten ildsjeler får vi  ikke arrangert noe som helst. 

Se mestvinnerlisten for eksteriør i Puddelposten og på nettsiden. 

3.6. Valgkomiteens årsberetning 
Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbraaten, Hjørdis 
Sævareid og Trine Schippers (vara).     
I år er Styrets leder på valg og hun tar gjenvalg. Bare den ene av de to styremedlemmene på valg tar 
gjenvalg. Men her fikk vi ganske raskt inn et forslag til kandidat. Se presentasjon annet sted i bladet. Begge 
varapostene er på valg hvert år og i år tar begge varamedlemmene gjenvalg.   
Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè. 

 
4. Regnskap, revisjonsberetning 

Regnskapet er under revisjon. Det vil bli lagt på hjemmesiden i rett tid før generalforsamlingen, sammen 

med budsjettet. 

5. Forslag til behandling: 
5.1 Forslag fra Tormod Sæther (Kennel Vinnvarg) 
Alle medlemmer er pålagt og melde inn kull som tilfredsstiller klubbens avlskrav på valpelisten, så snart 
drektighet er påvist. Det skal også stå prøver og premiering på hannhund og tispe. Det varsles også innen 
3 dager etter valpefødsel om antall og kjønn, og om noen er til salgs. 
Begrunnelse: Da vil oppdretterne og valpekjøpere få mer tid til og finne fram til valpekjøpere som de 
ønsker å selge til og valpekjøpere vil ha muligheten til å finne en valp som passer for dem.  
Dette er en fordel da folk ser at det er aktivitet i klubben innen overnevnte øvelser og prøver. Og at vi kan 
vise seriøsitet og klasse på vårt avlsmateriale og at det er liv i klubben. Det vil høyne kvaliteten på vår avl.  
De som mener de blir nedringt: Det blir stoppet om du melder ifra at valpene er solgt. 
Hvorfor stå i valpelista om alle er solgt: Da viser du at det er aktivitet innen avl i NPK. 
Nå brukes Facebook til å formidle valpekull og som ikke blir innmeldt til NPK og valpekjøperne må ringe 
rundt, og jeg har inntrykk av mye feilinformasjon. 
 
Styrets innstilling: Vi ønsker flest mulig kull på valpelisten og anbefaler at oppdrettere beretter inn, når 
de har sikkerhet for kull, men vi ser ingen grunn til å pålegge oppdrettere dette, da det kan være mange 
grunner til å ville vente med å kunngjøre et kull. 
 

5.2 Likelydende forslag fra Merete Riser, Ine Hereng, Tove Byrløkken  

Endring av avlskravene for alle puddelvariantene, fra dagens krav til 2 x excellent for to ulike dommere  

Hilde Fiskerstrand har samme forslag, men ønsker at det skal være mulig å få fritak. 

 

Styrets innstilling: Avlsanbefalingen på eksteriør bør fortsatt være minst en very good på utstilling på 

hvert av foreldredyrene. Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal følge NKKs 

avlsstrategi om å ha de 50 % beste individene i avl, noe som er nødvendig for å opprettholde 

genmangfoldet i rasene våre. I følge definisjonen i NKKs utstillingsreglement er hunder med 

bedømmelsen very good hunder som godt tilsvarer rasens standard og VG 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: VG 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. 

5.3 Forslag fra Aina Tonerud  
Høyne avlskravet for utstilling for alle størrelser til 1 excellent + ck 



Styrets innstilling: forslaget bør avvises med samme begrunnelse som over 
 
5.4. Forslag fra Aina Tonerud 
Norsk Puddelklubb skal følge FCI’s regler og respektere rasestandarden for rasen puddel. 
Flerfarget puddel er en diskvalifiserende feil iht rasestandarden og burde ikke være noe raseklubben skal 

promotere. Jeg ønsker derfor at Norsk Puddelklubb skal fjerne oppdrettere som avler bevisst flerfarget 

puddel fra oppdretterlisten, enten det er oppdrettere med kennelnavn eller ikke.  

 

Styrets innstilling: Med virkning 1. mai 2022 vil bare oppdrettere som har kennelnavn (FCI) stå på 

NPKs liste over oppdrettere. Vi ser ingen grunn til at oppdrettere med kennelnavn skal utelukkes fordi de 

oppdretter flerfargede pudler. Noen av disse oppdretterne har også rene solide linjer. Det er tydeliggjort i 

headingen til oppdretterlisten at flerfargede har en «ikke godkjent farge».   

I rasens hjemland, Frankrike, er flerfargede pudler skilt ut som egen rase «flerfarget hund med krøllete 
pels». Den franske klubben er klubb for solide og flerfargede pudler samt et par andre vannhundraser. 
Dersom oppdretterne av flerfargede skal kunne drive fornuftig er det viktig at de har en klubb å høre til og 
der oppdrettere kan stå på listen til klubben sin. 
     

 
6. VALG:  
 

STYRET 

Leder Eli Hall          På valg, 2 år, tar gjenvalg (særskilt valg) 

Nestleder Inger Halle Skagen   Ikke på valg, 1 år igjen (særskilt valg) 

Styremedlem Heidi Løken Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem  Ylva Freed         På valg, 2 år, tar gjenvalg 

Styremedlem Åshild Nerholm På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

Varamedlem Mona Fegri                 På valg, 1 år, tar gjenvalg 

Varamedlem Ragnhild Steineger På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
Valgkomitè 

Leder   Tone Bekkåsen Fischer            Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem  Anne Myhrbraaten Ikke på valg, 1 år igjen 

Medlem  Hjørdis Sævareid På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg 

 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 

Leder, 2 år, særskilt valg Eli Hall 

Styremedlem, 2 år Hanne Eli Nordstrand 

Varamedlem, 1 år Mona Fegri 

Varamedlem, 1 år Ragnhild Steineger 

Valgkomitè  

Medlem, 2 år Laila Johanssen 

Varamedlem, 1 år Hjørdis Sævareid 

Revisorer  

Revisor, 2 år Ingrid Haugen 

Vararevisor, 1 år Hjørdis Sævareid 

                


