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Alle henvendelser til NPK hovedstyre kan
rettes til e-post: post@puddelklubb.no.

www.puddelklubb.no
Hjemmesiden vår er i flittig bruk. Alle vedlegg 
som hannhundlister (småvarianter og stor), op-
pdretterlister (toy, dverg, mellom, stor, kennel 
prefiks), valpelister samt diverse skjemaer lag-
es som pdf filer. Du trenger Adobe Reader for 
å åpne slike vedlegg og link til dette gratispro-
grammet, finner du på våre nettsider. 

Championatportrett
Championatportrett i Puddelposten publiseres 
gratis med bilde, navn på hund, farge, størrelse, 
fødsels-dato, foreldre, eier, og oppdretter.

Klubbaktivitet - noe for deg?
Blant våre medlemmer er det mange dyktige 
mennesker som med sine ulike kunnskaper 
kan gjøre en jobb for klubben. Er du god på noe 
så gi oss et hint, kanskje det er nettopp deg vi 
trenger! Ønsker du å være med send en e-post 
til: post@puddelklubb.no.

Styret informerer
Valpeformidling
Medlemmer av NPK har gratis valpeformidling. 
Dette gjelder kull som følger klubbens avlsret-
ningslinjer. Valpelistene oppdateres fortløpende, 
men man bør beregne noe tid før kullet er på 
nett. Kull innmeldes via linken på våre websider: 
www.puddelklubb.no

NB! Alle felt må fylles ut så på forventede 
kull oppføres valper med antall 0. 
Det må være påvist drektighet. For informasjon 
valpeformidler ikke kan lese fra NKK dogweb 
må oppdretter selv sørge for å fremlegge 
dokumentasjon. Valpelistene er «ferskvare», 
den blir mye brukt av nye valpekjøpere og det 
er viktig at de som har kull på listen sørger for å 
holde valpeformidler oppdatert mht fødsel, 
antall, solgt osv. Kullet tas av listene ved 8 
ukers alder dersom det ikke avtales noe an-
net med valpeformidler. Valpeformidler: Bente 
Tyrholm  90 41 85 89 (etter kl. 17.00). 
E-post: puddelvalp@gmail.com.
 
Du finner også NPK på Facebook. 

Styremedlem
Jorunn Aukrust

Norsk Puddelklubb
Hovedstyre
Postboks 932
0104 Oslo
www.puddelklubb.no
post@puddelklubb.no

Varamedlem 
Gro Bjørndalen

Styremedlem 
Helene Gautier 
Aarheim

Nestleder 
Eli Hall

Leder 
Ann Kristin L. 
Sletnes

Styremedlem
Kine M. Sletnes

Varamedlem
Eli Skomsø
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Redaktøren har ordet

Hei

Da håper vel de fleste av oss at våren 
kommer snart.
Vi nærmer oss årets generalforsamling, og vi 
håper at flest mulig av våre medlemmer møter 
opp. 

Årets vinter har vært av den gamle typen.  
Masse snø spesielt for de på øst- og 
sørlandet. Utfordrende for oss med hunder 
i full pels. Her på nordvestlandet har vi hatt 
mye is denne vinteren.  Men nå som vi går 
mot lysere tider håper vi at vi får en flott vår 
og sommer med masse hundeaktiviteter.

Jeg vil takke for min tid i Norsk Puddelklubb 
sitt styre.  Jeg må ta hensyn til helse, jobb og 
familie – og ikke minst hundene mine.  Det er 
en tid- og arbeidskrevende å sitte i NPK sitt 
styre. Men vi treffes sikkert rundt på utstill-
inger og arrangement rundt omkring i landet.  
Jeg ønsker det nye styret lykke til videre <3

Med vennlig hilsen
Ann Kristin

Lederen har ordet

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

Mestvinnerlisten,
Mestvinnerl. SAR
Gro Staurheim
gro@haugerud.net

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB 
Leder Bente Tyrholm
postklab@gmail.com

Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen

Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby

MH 
Bente Tyrholm

Bruk
Mette Dahl

Hei!

Dette nummeret er viet først og fremst til 
årets generalforsamling, med innkalling, sak-
sliste, årsbertninger fra både hovedklubb og 
avdelingene – mye klubbstoff med andre ord. 
Av den grunn har vi valgt å utelate hannhun-
dlista også denne gangen, vi hadde rett og 
slett ikke plass denne gangen. Vi håper også 
på at vi kan “pusse opp” og oppdatere lista 
snart, så vi bestemte at den kunne vente til 
neste nummer ig jen :) For de som ikke klarer 
å vente så lenge, så finnes hele listen i sin 
helhet på NPKs hjemmesider.

Håper at mange kommer på generalforsam-
ling i år. Det er her det bestemmes hva styret 
skal jobbe med det neste året, hvilken retning 
klubben skal ta, og det er her medlemmene 
kan være med og påvirke og være en del av 
det demokratiet NPK skal være!

God påske, og vel møtt til generalforsamling!

Mvh Tone
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elgen 4.- 5. november 
2017 var det siste 

rally-lydighetskonkurranse i 
Finnmark. Denne ble 
arrangert av Alta hundeklubb 
i en ridehall. Det var kaldt 
og godt både ute og inne. 
Deltakere og publikum måtte 
kle seg godt for helgen.Noen 
av hundene måtte også på 

Puddeljentene i Finnmark
slo til på rally-lydighet!

med klær.
Denne helga deltok fire 
puddel jenter med sine tre 
eiere. Det var Marianne 
Johannessen med 
Mydele’s Georgine og 
Quiara Quadora Avrina 
gikk begge i klasse 3, Hilde 
Rønning med Minadas 
Love is Reason gikk også i 
klasse 3 og Kirsti I. 
Mikalsen med Dag och 
Natt Light It Up Blue gikk i 

klasse Elite. Marianne had-
de reist 358 km med bil for å 
delta. Hilde hadde reist 172 
km og Kirsti hadde kortest 
vei på 144 km. 

Lørdagens konkurranser 
startet med mange spente 
deltakere. Tror nok Hilde 
Rønning var kanskje en 
av de som var mest spent. 
Hun skulle gå sin første 
rally-lydighetskonkurranse 

Tekst Kirsti I. Mikalsen
Foto Cecilie Pettersen

Kirsti med Jessie, Rita Rasmussen med Zito, Cecilie Pettersen med Nicki og 
dommer Hege Fredriksen.

H

ARTIKLER  Puddeljentene
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ARTIKLER  Puddeljentene

og måtte starte i klasse 3 
med sin hund. Minadas 
Love Is Reason har deltatt i 
rally-lydighetskonkurranser 
tidligere med handler Kristin 
Aune. Kristin var opptatt 
med arrangementet.
Dessverre er det slik i 
rally-lydighet at det ofte 
ikke er så langt mellom en 
fantastisk runde og disk. 
Tror nok konkurranse-
nervene slo til for både 
Marianne Johannessen og 
Hilde Rønning på lørdag. 
Det ble disk på alle tre hun-
dene. Kirsti I. Mikalsen 

deltok i Eliteklasse med 
Dag och Natt Light It Up 
Blue og slo endelig til med 
en første premie, cert og 
vinner av klassen. Poeng-
summen var 198.

Søndag slo alle fire pudlene 
til med kjempe flotte resul-
tater og gode plasseringer.

Marianne Johannessen 
vant klasse 3 med Mydele’s 
Georgine med første pre-
mie og den flotte poeng-
summen på 194 poeng. I 
tillegg ble hun nr 3 i klassen 

Marianne Johannessen med Mydele’s Georgine og Quiara Quadora Avrina, Kirsti I. Mikalsen 
med Dag och Natt Light It Up Blue og Hilde Rønning med Minadas Love Is Reason.

med en andre premie og 
hele 187 poeng med 
Quiara Quadora Avrina. 
Hilde Rønning og Minadas 
Love Is  Reason ble nummer 
4 i klassen med en andre 
premie og hele 183 poeng. 
Kjempe innsats av damene 
i klasse 3.

I elite klasse på søndag ble 
Kirsti I. Mikalsen med Dag 
och Natt Light It Up Blue nr 2 
i klassen med førstepremie, 
cert og 191 poeng.
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Bjeffing er et stort og spennende tema! I 
denne artikkelen skal jeg ta for meg hvilke sit-
uasjoner som ofte trigger bjeffing hos hunder, 
og hvordan vi hundeeiere kan forebygge at 
hunden utvikler bjeffetalentet sitt til de grader 
at det blir problematisk.  

Det er helt naturlig for hunder å bjeffe, så noe 
bjeffing må vi godta når vi har hund. Først når 
hunden ikke har noen «avknapp», og det blir 
så mye bjeffing at det går utover velferden til 
hunden, eieren eller diverse naboer, blir det et 
problem. 

Bjeffing er viktig kommunikasjon! Tamme hun-
der bjeffer mer enn sine ville slektninger, noe 
som viser at akkurat denne formen for kom-
munikasjon har vokst fram i forholdet mellom 
menneske og hund.                                             

Hunder har ulike terskler for å bjeffe. Rase-
messig er noen hunder avlet fram for å bjeffe 
mer enn andre, for eksempel spisshunder, 
drivende jakthunder og noen selskapshunder. 
Innenfor de ulike rasene vil det være individ-
forskjeller. I tillegg kan usikre hunder bjeffe 
lettere enn trygge hunder. 

Ulike miljøfaktorer vil ha betydning for hvor 
mye bjeffing vi ender opp med. Vi vet at en-
kelte helt dagligdagse situasjoner lett trigger 
bjeffing hos veldig mange hunder, og spesielt 
hos unge hunder. En effektiv måte å utvikle 
masse bjeffing på, er derfor å sette hunden i 
slike «triggersituasjoner», uten at vi som eiere 
trener og belønner den for å være rolig. Bjeff-
ing er en selvforsterkende atferd, så når hun-
den først har begynt å bjeffe i en situasjon, vil 
den sannsynligvis fortsette med det, så lenge 
den ikke aktivt blir lært noe annet. 

Hunder lærer av hverandre, så en hund som 

Aina Synnøve Andersen, 
jobber som instruktør 
og atferdskonsulent ved 
Trondheim Hundeskole.
Har storpuddelen Armani 
på 6 år. Armani er med på 
alt mulig, men vi spesielt 
glade i hundesporten 
Nosework. 

Bjeffing - 
hvordan forebygge?

Tekst  Aina Synnøve Andersen
Foto  Ina H. Stenvig

ARTIKLER Bjeffing-hvordan forebygge 

Bess
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ARTIKLER Bjeffing-hvordan forebygge 

er sammen med andre hunder som bjeffer 
mye, kan fort lære det selv.

Hvilke treningsmetoder vi bruker spiller også 
inn: håndterer vi bjeffing på feil måte, kan det 
faktisk føre til at hunden bjeffer mer – helt uten 
at vi forstår hvorfor det skjer. 

Før var bjeffehalsbånd som sprutet sitronella 
eller vann på hunden når den bjeffet, pop-
ulære å bruke. Nå vet vi derimot at disse i 
tillegg til å gi hunden dårlig velferd, fører til 
verre problemer på sikt. Det holder ikke å bare 
straffe vekk bjeffinga; vi må ta tak i det un-
derliggende problemet, noe som krever både 
kunnskap og kompetanse. Forebygging er all-
tid lettere enn avlæring!

Er Puddel en bjeffehund?
Her er det store individforskjeller, og forskjeller 
mellom størrelsesvariantene: noen pudler 
bjeffer lite, mens andre er fryktelig pratsomme. 
Puddel er opprinnelig en synsstyrt jakthund 
(apporterende vannhund). Pudler er aktive og 
sprudlende hunder som er lette å dra i gang, 
og de vokter gjerne gård og grunn. Vi kan si at 
pudler absolutt har potensiale for å lage mye 
lyd hvis de får muligheten til å trene på det! 

Hvorfor bjeffer hunden?
Det er mange årsaker til at hunder bjeffer. Vi 
skal se på de vanligste. 

Redsel 
Mange hunder bjeffer når de er redde. De kan 
bjeffe for å varsle, for å holde skumle ting på 
avstand, for å få mer informasjon om hva det 
er, eller fordi de ikke aner hva de skal gjøre.

Det er helt normalt at unge hunder blir usikre 
når de møter nye ting. Det er også helt nor-
malt at unge hunder går gjennom perioder mot 
kjønnsmodning der de er mer usikre, såkalte 
fryktperioder eller «spøkelsesalderen». 

Når en trygg hund blir usikker på noe, vil 
den avreagere raskt og ønske å undersøke 
nærmere, mens en utrygg hund heller vil 
forsøke å komme seg vekk eller gjemme seg.

Bjeffing - 
hvordan forebygge?

Hvordan forebygge?
Riktig tidlig sosialisering og god videre mil-
jøtrening er den beste måten å forebygge frykt 
hos hunder. Tenk gjennom hva akkurat din 
hund kommer til å møte i livet sitt, og la den 
oppleve dette så tidlig som mulig i trygge for-
mer, der den får positive assossiasjoner. Du 
må alltid ta det i hunden sitt tempo, for det er 
ikke god sosialisering å gå rundt og være redd 
– det vil ofte gi helt motsatt effekt. Hunden 
skal komme styrket ut av det den opplever! 

La hunden få lov til å undersøke det den er 
usikker på i sitt eget tempo, og la den få nok 
tid til å bli trygg før du går videre. Ikke press 
eller lokk hunden til å gå nærmere enn den er 
klar for: da kan den plutselig befinne seg midt 
oppi noe den absolutt ikke takler, og bli mer 
redd eller til og med få panikk.

Du kan sjekke hvor trygg hunden er ved å 
slippe en godbit på bakken: hvis hunden 
spiser godbiten er den trygg; hvis ikke, er 
den temmelig berørt. Du kan gjøre triggeren 
mindre skummel ved å øke avstanden til den. 
Belønn hunden for å være modig! 

Frustrasjon 
Frustrasjon fører ofte til bjeffing, og oppstår 
når hunden befinner seg i en situasjon den 
ikke takler så godt, og som den i tillegg ikke 
har mulighet til å komme seg ut av. 

Typiske eksempler er når hunden gjerne vil 
bort til andre hunder og mennesker, men blir 
hindret av at den er i bånd eller bak et gjerde; 
eller når hunden ikke får gjøre som den er 
vant til, som at den plutselig ikke lenger får lov 
til å hilse på hunder den møter på tur.

En hund som blir etterlatt alene uten at den er 
fortrolig med det, kan først oppleve frustrasjon 
før det går over i frykt.

Hvordan forebygge?
Her gjelder det samme som ved frykt: riktig 
tidlig sosialisering og god videre miljøtrening 
forebygger frustrasjon. Vær i forkant og lær 
hunden hva som forventes av den. Unngå å 
utilsiktet sette hunden i situasjoner den hånd-
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terer dårlig. Tenk også gjennom om valpen 
faktisk skal få lov til å fortsette å gjøre det den 
gjør nå, som voksen hund.

Alle hunder må derimot tåle litt frustrasjon for 
å fungere i samfunnet, men vi eiere må faktisk 
lære dem dette. Hunder må lære å kjede seg 
og at det ikke alltid skjer noe. Vi er som regel 
kjempeflinke til å aktivisere hundene våre med 
tur og trening, men minst like viktig er det å 
trene på være rolig selv mens verden foregår 
rundt. Det letteste er å begynne når hunden 
er helt ung, med ro- og passivitetstrening i 
passe avstand til triggere. Da får hunden op-
pleve triggerne på en slik måte at den takler 
frustrasjonen, og trener på å forholde seg rol-
ig. Hvis hunden ikke klarer å roe seg ned, kan 
det hende at du er for nære triggeren. 

Gjør det til en rutine å legge inn ei rolig tren-
ingsøkt på turene, der du og hunden sitter 
sammen og tar en pust i bakken mens dere 
ser på livet. 

Variert aktivitet der hunden får brukt seg både 
fysisk og mentalt vil også forebygge frustras-
jon. Nesearbeid og søksoppgaver er lurt å 
legge inn daglig når stresset øker i unghunden.

Å trene på å være hjemme alene er noe du 
kan begynne med nesten med en gang val-
pen kommer i hus, ved å la den være igjen på 
(den valpesikre) stua når du går på toalettet 
eller i dusjen, og etter hvert når du henter 
posten. 

Opphisselse og glede
Dette kjenner vi med puddel godt til! Puddelen 
bobler over av glede, og da kan det bli bjeff-
ing! Det er ikke noe galt i at en lykkelig hund 
bjeffer av glede, men vi skal være OBS på at 
det vi oppfatter som glede kan innebære mye 
stress for hunden. Hunder kan fint være glade 
uten å være oppspilt.

Hvordan forebygge?
Det du gir oppmerksomhet får du mer av! 
Hunden trener på å gjøre akkurat det den 
gjør: en hund som hopper og spretter og 
stresser, trener på å gjøre akkurat det. Du må 

bestemme deg for hvordan du ønsker at hun-
den skal være; hvis du ønsker ro, så må du 
belønne ro. 

Å trene ro der hunden har høye forventninger 
gir god stressmestring. Gjør det til en regel 
at hunden alltid skal være rolig sammen med 
deg før det skjer noe annet spennende. Å 
gjøre dette før du slipper hunden bort til andre 
hunder, forebygger i tillegg problemer i mø-
tesituasjoner. 

Unge hunder mangler ofte avknapp, og da 
må du som eier styre hvor intense de får 
muligheten til å bli. Å ta hunden ut av situas-
jonen før den mister bakkekontakten helt, gir 
den en god tilbakemelding på hvor intens det 
er greit å være. Gi hunden en pause og en 
sjanse til å roe seg, og så kan den få prøve  
på nytt.

Tillært bjeffing 
Hvis det lønner seg for hunden å bjeffe, så 
fortsetter den med det. Hunder lærer hele 
tida, både av to- og firbeinte mentorer. De 
reagerer ofte på det vi rundt reagerer på, så 
hvis vi springer oppkavet til døra når det ringer 
på, eller går tur med øyne på stilk for å finne 
farer, er det ikke så rart at hunden begynner 
å bidra! Hvis vi samtidig kjefter på hunden når 
den bjeffer, kan den tro at vi også er med og 
bjeffer. 

Et annet eksempel er når vi trener på at hun-
den skal være i bur eller alene på et annet 
rom: hunden bjeffer og vi slipper den ut fordi 
vi ikke orker bråket. Da lærer hunden effektivt 
at den kan bjeffe seg ut av slike kjedelige situ-
asjoner.

Hvordan forebygge?
Igjen, det du gir oppmerksomhet får du mer 
av! Dette gjør at noen tiltak som stopper bjeff-
ing på kort sikt, faktisk kan gjøre det verre på 
lang sikt; for eksempel å kjefte på hunden når 
den bjeffer. Hunden slutter kanskje å bjeffe 
der og da, men fordi kjeft er oppmerksomhet, 
og all form for oppmerksomhet er forsterk-
ende, øker det sjansen for mer bjeffing på 
lang sikt!
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Ikke la deg styre til å slippe ut eller gi op-
pmerksomhet til en hund som maser: la 
hunden være usynlig, hold ut, og gi hunden 
oppmerksomhet først når den er stille! Tenk 
på alle de mulighetene du har hver dag til å 
belønne det du faktisk vil ha mer av!

Vokting og forsvar
Vokting oppstår når hunden føler at den 
må forsvare seg selv eller ressursene sine. 
Hvis hunden i tillegg er fysisk begrenset så 
den ikke kan gå vekk fra eller imot trusse-
len, ender den ofte opp med å bjeffe for å 
skremme vekk. 

En hund som vokter blir fort litt «overtroisk»: 
den ser at postmannen kommer, den stirrer 
eller bjeffer, og postmannen går igjen (fordi 
det er det postmenn gjør). Suksess! Hunden 
tror at den har reddet gård og grunn i dag 
også!

Hvordan forebygge?
Oversikt trigger bjeffing, så unngå å la hunden 
ha oversikt over omgivelsene sine. Ha et tynt 
pledd over buret i bilen, trekk for gardinene 
eller bruk frosting på vinduene; da slipper du 
at hunden sitter og ser på det som beveger 
seg utenfor og blir «overtroisk».

Ikke la en ung hund (opptil minst 2-3 år) være 
alene i hagen på steder der den kan se forbi-
passerende. Uten eieren til stede som aktivt 
viser hvilken atferd som er ønskelig, velger 
hunden fort det som er mest naturlig for den. 
Vær der sammen med hunden og vis den hva 
du vil at den skal gjøre når den ser menne-
sker og dyr gå forbi, belønn hunden før den 
begynner å bjeffe. Å la hunden søke etter 
godbiter som du kaster på bakken er supert; 
hunder bjeffer ikke når de søker godbiter!

Ikke absolutt alle hunder begynner å bjeffe 
av å ha oversikt og utsyn, men vi vet aldri på 
forhånd hvem som utvikler mye lyd av det. 
Hunder kan trene temmelig lenge på å bare 
følge med øynene uten noen som helst lyd, og 
så dukker lyden plutselig opp når de blir vok-
sne. Det finnes hunder som aldri sier et knyst 
hjemme i vinduskarmen, men som etter noen 

timer med stille forfølgelse av det som bev-
eger seg på vegen utenfor, blir helt håpløse i 
møtesituasjoner på tur.

Til slutt: det ikke er feil at en hund bjeffer, og 
det er opp til hver enkelt eier å definere hva 
som er for mye bjeffing. Bare vær OBS på at 
bjeffing kan dukke opp eller forverre seg etter 
hvert som hunden vokser til. Hvis du plages 
av at hunden bjeffer mye, kan det være lurt å 
se på om hunden faktisk stadig befinner seg 
i situasjoner som trigger bjeffing. Pass på at 
hunden ikke utilsiktet får belønning for å gjøre 
feil ting, pass på hva du gir oppmerksomhet. 
Og husk, forebygging er alltid lettere enn 
avlæring!

Celine Avrina. Foto tatt av eier, Anne Grete Thy.
Bilde på s. 8 er av Bess, 14 år. Foto og eier: 
Mette dahl.
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Norsk Puddelklubb kaller inn til 
Generalforsamling

lørdag 14. april 2018, kl 12.00 

i NKK´s lokaler:
Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo
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DAGSORDEN:  

1. Valg av møteleder, referent, med referent, 2 til tellekorps, og 1 observatør fra valgkomiteen, 
samt 2 til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av innkallingen. 
3. Årsberetning. 
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. 
5. Aktivitetsplan. 
6. Innsendte saker. 
7. Budsjett. 
8. Valg. 

1. VALG 
Møteleder, referent, med referent, 2 til tellekorps, en observatør fra valgkomiteen, samt 2 til å 
underskrive protokollen. 

2. GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN 

3. ÅRSBERETNING 2017 
Årsberetning -  vedlegg 

4. REGNSKAP, REVISJONSBERETNING  
 Godkjenne regnskap  
Regnskapet vil bli lagt ut på hjemmesiden når regnskapet er revidert.   

5. AKTIVITETSPLAN 
Se vedlegg 

6. INNSENDTE FORSLAG 

a)  Forslag fra styret 
Nye lover for Norsk Puddelklubb etter Norsk Kennelklubb sin nye lovmal i henhold til NKK sitt 
representantskapsmøte i 2017.  

 
Lover for Norsk Puddelklubb stiftet 23. februar 1956 

Vedtatt av generalforsamling den 14. 4. 2018  

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] 

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling
lørdag 14. april 2018, kl 12.00 i NKK´s lokaler i Oslo
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Klubbens navn er Norsk Puddelklubb (NPK). Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne 
som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er 
derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt 
dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger 
sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.  

Klubben omfatter rasene storpuddel, mellompuddel, dvergpuddel og toypuddel.  

Klubben har sete og verneting i Oslo.  

§1-2 Formål  

Norsk Puddelklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt 
å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen og 
utviklingen av puddelrasene. NPK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og 
for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes 
sunnhet.  

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Generalforsamlingen  
- Ekstraordinær generalforsamling  
- Styret   
- Valgkomite  

  

§ 1-4 Tilknytning og organisering 

Norsk Puddelklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som 
beskrevet i klubbens lover.  

NPK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende 
lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye 
lover i samsvar med lovmalen.  

  
Kap. 2 Krav til medlemskap 

 
§2-1 Medlemskap  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som 
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.  
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Medlemmene er forpliktet til å støtte NPKs og NKKs virksomhet samt å følge NPKs og NKKs 
lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for 
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder 
klubbinternt regelverk. 
 
Det ovenstående gjelder både ordinære medlemmer og husstandsmedlemmer. 
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse, skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-
post) til klubben. 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller 
annen uregulert gjeld til klubben. 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7. 

§2-3 Medlemskontingent   
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens generalforsamling, samt 
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs representantskapsmøte. 
Husstandsmedlemmer betaler en annen sats og ikke grunnkontingenten til NKK.  
 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.   
 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  
 
§ 2-5 Æresmedlem 
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det 
kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til 
klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak 
eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 

 

Kap. 3 Organisasjon 

§3-1 Høyeste myndighet  

 Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den avholdes hvert år innen 15.mai. 

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, 
blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og 
oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

POST  Generalforsamlingen



PUDDELPOSTEN    1/201816

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  
lørdag 14. april 2018, kl. 12 i NKKs lokaler på Bryn i Oslo 

 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke 
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den 
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming 
inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle 
innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på 
kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens generalforsamling.  

NPK har også geografiske avdelinger som avholder egne årsmøter.  

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har 
vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på generalforsamlingen.  

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.  

Husstandsmedlemmer har møte- og talerett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett. 

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.  

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme.  

Forhåndsstemmer sendes inn skriftlig og må være poststemplet senest 14 dager før 
møtedato. Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som igjen legges i brev der avsender 
er tydelig angitt. 

På klubbens generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan NKK møte med inntil 
2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling       

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 2 ukers frist. 
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens 
nettsider.  

Med innkallingen skal følge:      

- Saksliste      

- Årsberetning      
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- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-
lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 1. februar.   

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 1. februar.     

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.  

Generalforsamlingens oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, (inklusive forhåndsstemmer), innkallingen og 
saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede. 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 
møtet. 

c) Behandle årsberetning  
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning 
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger  
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye 

saker) er ikke tillatt, bare justering etter debatt av rettidig fremmede forslag godtas. 
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.  
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.  

 
i) Velge: 

- Leder for 2 år  
- Nestleder for 2 år  
- Tre styremedlemmer for 2 år  
- To varamedlemmer for 1 år  
- Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 2 år. Generalforsamlingen kan som alternativ til vararevisor 

oppnevne revisjonsfirma. 
- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

  

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ 
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det er likevel slik at det valgfritt kan reguleres 
unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, 
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begrenset til to kandidater. 
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg. 

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 
 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.   

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære 
saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om 
ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes 
under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.  

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder.  Innsending av forslag til valgkomiteen må 
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.  
 

Kap. 4 Styret 

§4-1 Styrets myndighet  

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.   

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Definering: leder eller nestleder + 2 

Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). 
Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det 
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være 
tilgjengelig for medlemmene og NKK. 

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte 
eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer. 
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§4-3 Styrets oppgaver er å  

- lede klubben mellom generalforsamlingene  
- avholde generalforsamling  
- drive klubben i samsvar med klubbens formål  
- gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen  
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide 

retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg, redaktør for medlemsbladet og webansvarlig 
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen 
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret  
- eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte  

 

Kap. 5 Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer 

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de 
verv som skal besettes.  

§5-2 Revisor  

Generalforsamlingen velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og 
avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap 
og erfaring i regnskapsførsel. 

Alternativt oppnevner generalforsamlingen revisjonsfirma i stedet for vararevisor. 

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 
flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer 
i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som 
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. 
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§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak 
trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. 

§6-4 Flertallsdefinisjoner  

Simpelt flertall 

• Flest stemmer 
Alminnelig flertall 

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller ikke 

Absolutt flertall  

• 50 % + 1 av de avgitte stemmer 
• Blanke stemmer teller 

Kvalifisert flertall 

• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  
• Blanke stemmer teller 
• Bruk er vedtektsfestet 

 

b) Forslag fra sunnhetsutvalget til NPKs generalforsamling 2018 
Innføre krav om kjent PRCD status for kullregistrering for toy, dverg og mellompuddel. 
Bakgrunn 
De siste årene har det blitt oppdaget at det har blitt registrert flere kull der ingen av 
foreldrene har kjent PRCD PRA status, og ved nærmere undersøkelse av stamtavler har det 
vist seg at begge foreldre potensielt kan være bærere av PRCD PRA.  Dette er uheldig, for 
dersom to bærere pares vil det teoretisk gi 25 % affiserte valper. Vi har vært i kontakt med 
NKK ang flere tilfeller, men de kan ikke pålegge oppdretter av disse kullene å teste, og har 
anbefalt at vi innfører krav om kjent status for registrering av valper, slik at dette problemet 
elimineres.  

c) Forslag til GF fra Valgkomitèen  
v/Anne Myhrbraaten, Hjørdis Sævareid, Trine Schippers og Tone Bekkåsen Fischer. 

  
Motforslag/forslag om sletting av forslag 6e) fra Elisabeth Sørenssen, vedtatt på GF 1. april 
2017. 
Forslaget lød: 
Etter dagens regler skal NPKs styre, i Puddelposten nr. 4, opplyse om hvem av de tillitsvalgte 
som er på valg. 
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Da valgkomiteen gjennom flere år har uttrykt bekymring m.h.t å finne nok kandidater til de 
forskjellige styreverv, foreslår jeg derfor at det f.o.m 2017 innføres følgende endring: 
NPKs styre skal i Puddelposten nr. 4 opplyse om hvem som er på valg og om personen har 
sagt seg villig til gjenvalg. Det bør opplyses om hvilken funksjon personen har hatt. Med 
dette får klubbens medlemmer bedre informasjon om neste års styre og det kan bidra til og 
man kan også oppfordre til, et økt engasjement fra medlemmenes side. Dette vil 
forhåpentligvis klubben/valgkomiteen kunne dra nytte av.  

  
Bakgrunnen for motforslag/forslag om sletting er følgende: 
Valgkomitèens retningslinjer er revidert, bl.a. p.g.a. utgivelsene har gått ned fra 4 til 3 nr. pr. 
år. 
Revideringen er gjort i samarbeid mellom Styret/Valgkomiteèn, og det står nå at hvem som 
er på valg skal kunngjøres 
i nr. 3 og Valgkomitèens innstilling kunngjøres i PP nr. 1. 
Vi mener også at det burde være naturlig å konferere med Komitèen før endring av 
retningslinjer og at disse og retningslinjer for alle klubbens komitèer og utvalg er underlagt 
Styret. Ikke nødvendigvis en GF sak. 

  
Presse frem et ja/nei så tidlig i prosessen som til trykking i nr. 3 er ikke heldig og da bikker 
gjerne svaret i negativ retning eller noen sier ja og ombestemmer seg senere (skjedde i år). 
Alle har heller ikke tenkt ferdig og det er uheldig å skrive på noen og ikke alle som er på valg. 
Dette reduserer også valgkomitèen spillerom i  perioden frem til PP nr. 1. 
Videre ble det vedtatt at det i tillegg skal informeres om hvilke funksjoner personen har hatt. 
Dette blir en umulig oppgave for en valgkomitè. Noen bytter arbeidsoppgaver i 
styreperioden, oppgaver deles mellom flere osv. Slett ikke sikkert at posten skal ha akkurat 
de samme oppgavene neste periode. 
Dette må styret som konstituerer seg selv få organisere innad. 
Slik detaljstyring vanskeliggjør arbeidet for både Valgkomitèen og Styret. 
Vedtaket tjener ikke sitt formål: lette Komitèen og Styrets arbeid eller øke engasjement fra 
medlemmene. 
Vi tror også at om det opplyses om en person tar gjenvalg kan det hemme medlemmenes 
lyst/vilje til å foreslå en motkandidat til posten – det bør stå åpent helt frem til forslagsfristen 
1. februar. 
Det kan legges til at i år er alle forslag kommet til Valgkomitèen fra medlemmer. 
MVH for Valgkomitèen i NPK, Tone 
 
 
d) Sak/Forslag til NPK´s Generalforsamling 2018  
fra NPK gruppe Nordenfjeldske: 

NPK gruppe Nordenfjeldske foreslår at en større andel av medlemskontingenten som 
innbetales til NPK overføres til Gruppene i forhold til Aktivitetsplan og de utgifter gruppen 
har i forhold til sponsing av gruppens medlemmer i forbindelse med de aktiviteter som 
gjennomføres. 

 

Bakgrunn: 
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NPK gruppe Nordenfjeldske er en aktiv gruppe som har mange medlems-aktiviteter gjennom 
året, hvor medlemmene får rabatterte priser, dette gjelder kurser i hverdagsklipp/stell av 
puddel, (utstillings-)klipp og handlerkurs, Øyelysing (som vi dekker lik del som NPK), Julebord, 
kurs i Agility, Lydighet, ringtreninger, andre arrangementer (eks. Hundefestivalen 2017, som 
for vår del gikk med underskudd). 

Eksempelvis for NPK gruppe Nordenfjeldske ville et slikt tilskudd for 2017 beløpe seg til ca. 
10.500,- (av dette fikk vi 4000,- i støtte i forbindelse med kurs fra NPK). Altså rundt 25% av 
kontingenten på 300,- pr. Medlem (133 stk.)  

Forutsetningen må selvsagt være at aktivitetene blir gjennomført.   

e) Forslag om søknad om fritak fra fullcertordningen. 
 Kjell Ole Sperrevik, Anne-Stine Berg, Arild Thorvaldsen, Eva Nygaard, Anita Byklum, Laila 
Johansen, Mona Myrmo og Gro Staurheim og Tove Byrløkken har følgene forslag til NPK’s 
Generalforsamling 2018. 
Vi ønsker at NPK skal søke om fritak fra fullcertordningen og tilbakestilles til slik det var før 
vedtak på NKK RS i 2014 for puddelvariantene.  I følge vedtak på NKK RS 2017 er det opp til 
raseklubber/forbund å søke særkomite for utstilling om fritak fra fullcertordningen. 
 

f) Forslag vedrørende puddelrasenes deltagelse på utstillinger.  
Eva Nygaard og Anita Byklum har følgene forslag til NPKs Generalforsamling 2018: 

Færre utstillinger for puddel 
Vi foreslår at voksne pudler kun kan delta på utstillinger som blir arrangert av NKK eller NPK. 
På samme måte som i Sverige.  Dette for å heve antallet av puddel på klubbens egne 
utstillinger. Valper skal selvsagt få være med på de utstillingene det blir søkt om til NPK. 

7. Budsjett  
Godkjenne budsjett, med styrehonorar på 45 000kr. 
Norsk Puddelklubbs budsjett for 2018 
 

 BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 

  
 

2017 
 

2018 

Inntekter: 
    

3210 Kontingenter 390000 
 

370000 
3230 Påmeld. utstillinger og 

stevner 
38000 

  

3230 Utstilling   40000 
3290 Inntekt klubbeffekter 12000 

 
12000 

3300 Annonseinntekter-PP/HS 1000 
 

3500 
3400 Inntekt aktivitet 

(Oppdretterseminar, 
puddeltreff) 

5000 
 

5000 

3500 Inntekt utst.-
kiosk/kafeteria/P/div. 

0 
 

Utgår 
Post 320 

3700 KLAB (inkl. LP / MH / andre 
kurs & aktiviteter) 

16000 
 

25000 

3900 Refusjoner 0 
 

15000 
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Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  
lørdag 14. april 2018, kl. 12 i NKKs lokaler på Bryn i Oslo 

 
8040 Renteinntekt 5000 

 
5000 

  Sum inntekter 467000 
 

475500 
  

    

  
    

Kostnader: 
   

4200 Utst: premier/rosetter 34000 
  

4200 Utstilling   85000 
4230 Mestvinnende premier 5000 

 
5000 

4240 Utst:Kjøp 
NKK/trykk/kantine/div  

10000 
 

Utgår 
post4200 

4550 Valpeformidling 4000 
 

4000 
4700 KLAB (inkl. LP / MH / diverse 

aktiviter og kurs= 
40000 

 
50000 

4800 Klubbeffekter 10000 
 

60000 
5000 Utst:dommer:honorar/reise 15000 

 
Utgår 

5010 Utst-
honorar&Km.godtgj.innleid 
personell 

7000 
 

Utgår 
Post4200 

5020 Utst:dommer:kost&logi 20000 
 

Utgår 
5300 Styrehonorar 45000 

 
45000 

5340  PP red&layout  30000 
 

30000 
6300 Medl. Aktivitet (puddeltreff 25000 

 
7000 

6305 Helserefusjoner 25000 
 

25000 
6310 Oppdretterkonferanse 25000 

 
40000 

6315 Leie lager 28000 
 

28000 
6320 Leie utst.plass 4000 

 
Utgår 

6330 Dogs4All stand 15000 
 

15000 
6700 PP trykkeri 80000 

 
80000 

6800 Kontorrekvisita 1000 
 

1000 
6801 Trykking/kopiering/brosyre / 

give aways 
0 

 
1000 

6803 Småanskaffelser 
   

6804 Data/WEB vedlikehold 2500 
 

2500 
6805 Web red. 9000 

 
9000 

6806 Facebook 4000 
 

3000 
6809 Aktivitetsstøtte gruppene 10000 

 
10000 

6860 Møte&representasjonsutgifter  10000 
 

20000 
6870 Gaver 1000 

 
1500 

6901 Porto & postboks 6000 
 

2000 
6902 PP porto 40000 

 
45000 

7100 Reiseutgifter 5000 
 

5000 
7200 Regnskapsføring  8000 

 
8000 

7300 Annonser og PR 1500 
 

1500 
7301 Aktivitet kostnad 

   

7410 Kurs 25000 
 

5000 
7415 Forsikring 3000 

 
3000 

7702 Årsmøte/GF 3000 
 

3000 
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7703 Grupper:fellesmøte 0 

 
0 

7770 Renteutgifter og gebyr, avr. 2000 
 

2000 
  Sum kostnader 553000 

 
585000 

  RESULTAT -86000 
 

-116000 
      

 
  

 

8. VALG 

STYRET 
Leder Ann Kristin Leirvik Sletnes På valg, tar ikke gjenvalg.  
Nestleder Eli Hall Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem/kasserer Kine Malene Sletnes På valg, tar ikke gjenvalg 
Styremedlem Helene Gautier Aarheim Ikke på valg, 1 år igjen 
Styremedlem Jorunn Aukrust På valg, tar ikke gjenvalg. 
Varamedlem Eli Skomsø På valg, tar ikke gjenvalg 
Varamedlem Gro Bjørndalen På valg, tar ikke gjenvalg som 

varamedlem. 
 

VALGKOMITE 
Leder Tone Bekkåsen Fischer Ikke på valg, ett år igjen 
Medlem Anne Myhrbraaten Ikke på valg, ett år igjen 
Medlem Hjørdis Sævareid Ikke på valg, ett år igjen 
Varamedlem Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 

REVISJON   
Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 
Revisor – vara Hjørdis Sævareid Ikke på valg, 1 år igjen 

 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING:  

Styret: 
Leder, 2 år – særskilt valg Eli Hall,  
Nestleder, 1 år særskilt og 
ekstraordinært(supplerende)  

Tone Rognstad 

Styremedlem, 2 år Gro Bjørndalen,   
Styremedlem, 2 år Laila Vold 
Varamedlem, 1 år Heidi Løken 
Varamedlem, 1 år Laila Johansen 

 

 

  

  

Valgkomitè 
Varamedlem Trine Schippers, 1 år 
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Styrets sammensetning fra -
01.01.2017 – 02.04.2017

Styrets sammensetning fra -
02.04.2017 - 14.04.2018

Leder Ann Kristin L. Sletnes Leder Ann Kristin L. Sletnes
Nestleder Tone Rognstad Nestleder Eli Hall
Styremedlem Kine Sletnes Styremedlem Kine Sletnes
Styremedlem Bente Tyrholm Styremedlem Helene Gautier Aarheim
Styremedlem Kjersti Kjendalen Rolfsen Styremedlem Jorunn Aukrust
Varamedlem Eli Hall Varamedlem Eli Skomsø
Varamedlem Helene Gautier Aarheim Varamedlem Gro Bjørndalen

Styrearbeid:
 
Konstituering: 
Styret som ble valgt 2.4.2017 konstituerte seg på første møte.  Kine Sletnes opprettholdt kass-
erervervet med klubbens regnskapsføring , samt ansvaret for klubbens websider. Eli Hall fort-
satte med mesteparten av sekretærfunksjonen, i tillegg til å være nestleder, samt utsendelser 
av valpehefter og klubbeffekter. Det siste overtok Jorunn Aukrust på høsten 2017
Møter: Det har blitt avholdt 3 møter før GF 2017, disse på Skype. Etter GF 2017 frem til 
31.12.2017 ble det avholdt 7 møter, hvor et var fysisk og resten ble avholdt via Skype / Mes-
senger. Nettmøter er tidsbesparende og mer økonomisk på grunn av geografisk spredning 
blant styremedlemmene. Frem til generalforsamlingen 2018 vil det bli avholdt ytterligere 3 
møter. Det har vært et åpent klima med mange og viktige diskusjoner i forhold til ulike saker 
og henvendelser klubben har fått.

Henvendelser og høringer: 
Styret mottar ukentlig mange henvendelser med spørsmål av alle kategorier, alt fra oppdrett 
og pelsstell til spørsmål om arbeidet i klubben. Disse er blitt besvart så grundig det har latt 
seg gjøre og vi har mottatt takk fra mange for informasjonen vi har gitt.  Likeledes kommer det 
høringer og informasjon fra NKK som blir diskutert og behandlet på styremøtene, før vi bes-
varer med høringsuttalelser. 
Flerfargede: 
På utstilling vil hunder med multicolor fortsatt bli diskvalifisert på grunn ikke godkjent farge. 
Vi har mottatt henvendelser fra NKK vedrørende omregistrering fra NHL til NKK for de flerfar-
gende. 
Vi har ikke motsatt oss dette, men for å kunne bli registrert i NKK må de stilles ut og få minst 
good i premiering – og da blir situasjonen helt feil.  En dommer kan ikke gi de flerfargede an-
net enn diskvalifisert.  Så slik står saken nå.  De burde nok ha blitt omregistrert til en annen 
rase og fulgt standarden som Fransk puddelklubb har laget. Vi prøver å få til et møte med 
NKK og særkomiteen for utstillinger for å få løst denne situasjonen.  

Årsberetning 2017
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Kurs/konferanser: 
Det ble avholdt puddelseminar på Best Western Hotell – Gardermoen 16. september 2017.  
Temaene var Testing av valpekull ved Ann-Merethe Sjåeng Rønning, Valpesosialisering 
ved Lundqvist hundeskole, Valpehelse ved Veterinær Vibeke Rootwelt ,  samt diskusjoner 
vedrørende  avlsgodkjenning og kriteriene for å stå på valpelisten.  
Det var 25 påmeldte.  Deler av seminaret ble også streamet.  Vi hadde ønsket flere deltagere, 
men de som var med var veldig fornøyde.   
 
Det har i løpet av 2017 vært arrangert 2 innholdsrike klippekurs med Laila Godager. Her fikk 
deltakerne lære om pelsstell (inkl. bading og hverdagsklipp). Ytterligere ett kurs blir holdt 
25./26. februar 2018. 
Christina Johansson hadde kurs i utstillingsklipp i Drammen hundepark. 
Edgar Nilsen hadde kurs i sin hundesalong i Oslo i forskjellige klipper.
16.februar 2018 ble det holdt kurs i utstillingsklipp ved Lidija Prokofjeva og Eva Nygård.
 
Øyelysning og patellasjekk:
Styret har arrangert en vellykket øyelysingsdag med veterinær Kristin Lange. Dette er et pop-
ulært tiltak.  1. februar 2018 var det 40 påmeldte til øyelysing og 14 til patellasjekk, mot 33/9 
året før.  For øvrig opprettholdes støtte til helseundersøkelser for medlemmene.  Et tiltak som 
det også blir satt storpris på.  

 
Oppgaver utenfor styret:
Redaktør av Puddelposten var Helene Gautier Aarheim fram til Tone Rognstad overtok i sep-
tember 2017. Eli Skomsø overtok som layoutansvarlig og Eli Hall ble med i redaksjonen
Puddelposten gikk fra 2017 over fra fire til tre årlige utgaver, og fra nr 2 tilbake i A-4 format. Vi 
har mottatt mange gode tilbakemeldinger om at medlemmene er meget godt fornøyd med det 
”nye” formatet.  Mye skryt av ny layout og informativt innhold.  
Det ble høsten 2017 opprettet en egen utstillingskomite med Gro Bjørndalen (fra styret), Tone 
Bekkåsen Fischer, Maud Nilsson og Ann-Kristin Flo.
Bente Tyrholm fortsatte som ansvarlig for både valpeformidling og KLAB. 

Dogs 4 All 
Vi har også i år hatt rasestand på Dogs4All. Denne ble kåret til utstillingens beste.  I spissen 
for dette arbeidet sto Bente Tyrholm med mange gode hjelpere. Under Dogs4All arrangerte vi 
også julebord. Dette er en god tradisjon som vi vil søke å gjenta i 2018.
Nettsidene til klubben ble ajourført av Kine Sletnes, Ann Kristin L. Sletnes og unntaksvis Eli 
Hall. Valpeformidler Bente Tyrholm legger ut sine lister selv.  
På Facebook er Nina Solberg administrator sammen med Helene Gautier Aarheim og Eli Hall.

Medlemstall
Antall medlemmer/årstall 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 377 1 353 1 350 1 353 1 354 1 279
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Medlemsmassen fordeler seg pr. 28.01.2018 slik
Avdeling Klubb-

medlem
Hus-
stand

Klubb-
medlem uten 
blad

Æresmedlem/
Gratis medlem 
Med/uten/GK

Klubb-
medlem 
Utland

Totalt

Nord 76 2 78
Norden-
fjeldske

135 5 140

Rogaland 91 1 92
Hovedklubb 934 19 9 5 2 969

Utstillinger/stevner: 
I 2017 hadde Norsk Puddelklubb utstilling i Drammen Hundepark. 
Dommere var Georg Walter – Kennel Dorian Gray og Leehy Packer – Kennel Avivim 
Hele 96 voksne hunder og 23 valper var påmeldt.

Registreringstall de siste 10 årene:
RASENAVN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

toy puddel 93 112 106 102 109 94 103 85 104 104

dvergpuddel 216 230 221 182 183 189 174 112 189 184

mellompuddel 194 205 205 199 162 168 159 156 197 186

stor puddel 425 301 289 289 336 254 259 262 299 320

Valpeformidling 
Det er formidlet 63 kull. Fordelt på 14 kull toy, 13 kull dverg, 15 kull mellom og 21 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 lis-
ten når valpene er 8 uker. Ved påvist drektighet kan kullene legges ut som forventet.

Sunnhetsutvalgets årsberetning
Sunnhetsutvalget har bestått av Ida Myhrer Stø, Karin Handegård Westereng og Helen Skog 
Tronvold.
SU har igjennom året svart på en del helserelaterte henvendelser samt noen spørsmål ang 
avl og oppdrett. SU har kontaktinformasjon både via mail og telefon, men noe som er verdt å 
merke seg er at stadig flere henvendelser rettes personlig til medlemmer av SU på facebook, 
noe som bør unngås. 

SU har bidratt med artikler til alle utgavene av puddelposten og har også hatt ansvaret for å 
skrive listene over helseresultater publisert i PP. I samråd med styret har det blitt besluttet at 
vi ikke lenger publiserer helseresultater i hvert nummer, da disse ligger tilgjengelig på dogweb 
som er åpent for alle. Det vil bli publisert en oppsummering av fjoråret i det første nummert av 
PP for året. 
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Helserefusjon:
Det har vært et populært tiltak: 
Tallene nedenfor er for 2017.

Storpuddel:
HD : 6,  AD: 4, Øyelysning: 2

Mellompuddel: 
HD: 13, Patella: 14, Øyelysning: 17,  PRA – prcd dna-test: 5 AD: 4

Dvergpuddel:  
Patella: 9, Øyelysning: 5, PRA – prcd dna-test: 4

Toypuddel:  
Patella: 4, Øyelysning: 3, PRA

Valgkomitèens årsberetning 

Valgkomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Anne Myhrbraaten og 
Hjørdis Sævareid. I år som i fjor har vi fått inn forslag fra medlemmene til styrekandidater, 
dette letter komitèens arbeid veldig. Det er gode kandidater til å besette alle verv. 
Se egen presentasjon av de nye annet sted i bladet.
Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè.

Klabs årsberetning (med Aktivitetsgruppen)

Styret 2017
Leder: Bente Tyrholm
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli.
Lydighet: Lise Kjos, Helene Gautier og Jeanette Hvalby
MH: Bente Tyrholm

Treff 
Det har vært avholdt 11 puddeltreff.
Vi har vært innom flere aktiviteter som daglig pelsstell, innføring i spor, lydighet, og ringtrening.
Ca.110 ekvipasjer har deltatt på treffene. Mestvinnende sprintere ble på Toy, Kokos – Ida. 
Dverg, Varg – Siw Malin. Mellom, Daisi – Mathias. Stor, Nala - Bente
Dogs4All ble avholdt med puddelstand på plass igjen. Vi ble til og med kåret til « Årets Beste 
Stand»
Helle Mathistad, Camilla Vaarli, Mette Dahl, Siw Malin Fludal og Kine Krægsrud Gjeitnes var 
mannskap sammen med Bente Tyrholm.
MH ble avlyst da vi ikke fikk låne banen på Hauerseter og fikk beskjed om dette for sent til å få 
tak i nytt testområde.
LP ble i år avholdt 21 oktober i Drammen Hundepark. Dommer kl. 1 og 2 Arild Berntsen. Dom-
mer kl. 3 og 3FCI3 Stein Feragen. Det var påmeldt 56 hunder, men bare 46 startet. Det startet 
pudler i kl. 1, 2 og 3. 
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Mestvinnende 2017 Agility: 
KL.1.  Ann Kristin Steinslien Fracasse Noir Vera Lynn  Liten
Kl. 2.  Anne Karin Larsen Johansen Ankaru’s Like It Or Notd Liten
Kl. 3.  Annelise Scarffscher og Pinocchio`s Eomer, Mellom

Mestvinnende 2017 Bruks: 
Kl. B Spor  Mocca Bess Datter – Mette Dahl  

Mestvinnende 2017 Lydighet:
Kl. 1. Elina Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie, stor
Kl. 2. Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie, stor
Kl. 3. Janne Evertsen Splash Indiana Jones/Indy, mellom 

Mestvinnende 2017 Rally lydighet:
Kl. 1.  Anita Walle Foster’s Earl-Amber , stor
Kl. 2. Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie , stor
Kl. 3. Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie, stor
Kl. Elite. Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie, stor

Mestvinnende 2017 Eksteriør: 
Storpuddel N SE DK FI UCH DKJV-16 DKV-16 EUJW-16 NORDJV-16  

Dajmens Flying High and Low  
E: Tjelta, Elisbeth Follo O: Byrløkken, Tove , Grete og Bente

59p

Mellompuddel EUJW-15 NORD LV UCH N SE UCH NV-17  
Fidel Zanzibar 
 e: Eva Nygaard/Victorija Smelova o:Nygaard, Eva / Staurheim 
Gro

66p

Dvergpuddel INT NORD FI UCH EUW-15 NV-15 NORDV-16  
Eugenios Super Trouper  
E: Bjørkvold, Terje O: Fischer, Tone Bekkåsen

61p

Toypuddel N UCH NV-17 
Aedan Talk Of The Devil  
e:Johansson, Christina o.Godfrey, Mrs B

60p

Mestvinnende Eksteriør – Veteran 2017: 
Storpuddel INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16

Ankaru’s Crack The Code
E/O: Anne-Karin Helleberg

55P

Mellompuddel INT NORD LAT UCH NORDV-05 NV-05-16 NVV-11-12-13-14-15-
16 FIV-12 HEV-12 NORDVV-14 EUVW-15 
Fidel Argentina 
E/O: Eva Nygaard

20p
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Mestvinnende Eksteriør – SAR 2017: 

Storpuddel Shirkus Chrome Knife Thrower  
 e/o Tyrholm, Bente

47p

Mellompuddel Tixobambixo’s Nirius Of Est-nor-fin
E: Eva Annie Helseth, O: Eva Annie og Ihne Therese Helseth

30p

Dvergpuddel INT NORD FI UCH EUW-15 NV-15 NORDV-16 
Eugenios Super Trouper 
E: Terje Bjørkvold, O: Tone Bekkåsen Fischer  

61p

Toypuddel N SE UCH  
Eugenios Smoke Signals 
E/O Tone Bekkåsen Fischer  

43p

X
Ann Kristin L. Sletnes
Leder

X
Eli Hall
Nestleder

X
Kine M. Sletnes
Styremedlem 

X
Helene Gautier Aarheim
Styremedlem

X
Jorunn Aukrust
Styremedlem
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Aktivitetsplan 2018 

Januar
23. Puddeltreff i Sandvika

Februar
1.   Øyelysning og patellasjekk i NKKs 
      lokaler på Bryn
10. Puddelspesial, utstilling på Ler, 
      ved Gruppe Nordenfjeldske
16. Klippeseminar – utstillingsklipp, Oslo 
27. Puddeltreff i Osloområdet

Mars
      Nordisk puddelmøte med representanter 
      for styrene i DK, SV, Fi, NO
      Puddelposten nr. 1
22. Puddeltreff

April
14. Generalforsamling
24. Puddeltreff

Mai
24. Puddeltreff

Juni
2.   Puddelspesialen, utstilling i Drammen    
      hundepark
19. Puddeltreff

OBS! Planen ligger på klubbens nettside og vil bli revidert med 
eventuelle nye aktiviteter.

Det arrangeres også puddeltreff flere andre steder i landet. Følg med på Facebook.

Juli
Puddelposten nr. 2 

August 
3.-5.     Brukshelg Vikersund
21.       Puddeltreff

September
29.-30. MH
            Puddelspesialen i Rogaland
            Puddelseminar på Gardermoen

Oktober
20.       LP-stevne med treff

November
            Puddelposten nr. 3
            Representantskapsmøte i NKK
16.-18. Rasestand på Dogs4All 
18.       Julebord på Dogs4All
20.       Puddeltreff

Desember
11.       Julebord
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Valgkomitèens innstilling 
GF 2018

7. VALG

Styret
Leder Ann Kristin Sletnes            På valg, 2 år, særskilt, tar ikke gjenvalg
Nestleder Eli Hall               Ikke på valg, 1 år igjen, særskilt
Styremedlem Helen Gautier Aarheim Ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem Kine M Sletnes                   På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg
Styremedlem Jorunn Aukrust På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg
Varamedlem Gro Bjørndalen                   På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg som 

varamedl.
Varamedlem Eli Skomsø På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg

Valgkomitè
Leder  Tone Bekkåsen Fischer           Ikke på valg, 1 år igjen
Medlem Anne Myhrbraaten Ikke på valg, 1 år igjen
Medlem Hjørdis Sævareid Ikke på valg, 1 år igjen
Vara           Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg

Revisorer
Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen
Vararevisor Hjørdis Sævareid Ikke på valg, 1 år igjen

VALGKOMITÈENS INNSTILLING
Styret
Leder, 2 år, særskilt Eli Hall
Nestleder, 1 år særskilt og ekstraordinært (sup-
plerende)

Tone Rognstad

Styremedlem, 2 år Gro Bjørndalen
Styremedlem, 2 år Laila Vold
Varamedlem, 1 år Heidi Løken
Varamedlem, 1 år Laila Johansen

Valgkomitè
Varamedlem, 1 år Trine Schippers

Kandidater på valg
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Valgkomitèens innstilling 
GF 2018
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HEIDI LØKEN
Jeg er 40 år og bor i 
Oslo med dvergpud-
delen Happy.
Jeg overtok Happy, 
som er min første 
hund, for 2 år siden. 
Hund er blitt en stor 
interesse for meg og 
jeg har lest mye etter 
at jeg fikk Happy. 
Jeg og Happy har 

deltatt på flere kurs. Vi driver med litt rallyly-
dighet og trener litt nosework. 
Jeg jobber med IT ved Humanistisk Fakultet 
ved Universitetet i Oslo.

TONE ROGNSTAD
Jeg er 44 år og bor 
på Haga i Nes på 
Romerike. Har øn-
sket meg puddel i 20 
år, men bare blitt eid 
av puddel i 6 år. Har 
for tiden 3 frøkner i 
hus, mellompudlene 
Leah og Ali, og toy-
puddelen Monster.

Har fordypningskurs fra Lundqvist 
Hundeskole, samt er utdannet testleder og 
figurant for MH, FA og K-test. Trente en del 
lydighet tidligere, men har hatt et opphold pga 
sykdom. Håper på å forandre på det i 2018!

LAILA JOHANSEN
Så langt tilbake som jeg kan klare å huske, 
har min hverdag bestått av bl.a. hest og hund. 
Tidligere hunderaser jeg har hatt er Norsk Lun-
dehund og Dobermann. 

Som helt ung jente pleide jeg å gå tur med 
Puddelen Krølle og Pia. Det er først de se-
neste 7-8 årene jeg har vært lidenskapelig 
opptatt av Puddel. Det er jo ikke vanskelig å 
bli det, da jeg elsker synet av en majestetisk 
og stolt Puddel. En sunn, glad og trygg Pud-
del med lang hals, dansende gange, og lange 
aksjonerende bevegelser da den traver. Klarer 
du å se det for deg?- Den hunden som gir deg 
gåsehud fordi den er så overlegent grasiøs, 
men også den hunden som gir deg enorm 
glede fordi dere har det så morsomt og godt 
sammen. Det å fremme rasen og lage flere 
Pudler etter standarden, er ett av målene jeg 
etterstreber som oppdretter.

Videre er jeg utdannet bl.a. Co- active coach 
og barnevernspedagog. Jeg har i mange år 
jobbet i ulike institusjoner med ungdom og ulik 
problematikk. Jeg har innehatt flere ulike verv 
på arbeidsplassene. I dag er jeg kommunalt 
ansatt, og jobber med voksne rus/psykiatri.
I 2003-2007 satt jeg som folkevalgt politiker 
i kommunen jeg den gang bodde. Det bød 
på mange utfordringer, men var lærerikt og 
givende.

Jeg setter pris på å bli forespurt som vara kan-
didat til styret i NPK. Jeg ser frem til å
samarbeide med andre som deler min liden-
skap for Puddelen, om et godt år for rasen og 
hundeeiere i Norge.

Kandidater på valg
LAILA VOLD
Laila Vold, 49 år, bor 
i Sande i Vestfold 
med familie og 3 
pudler.
Jobber med utvikling 
og drift av eiendom.
Har hatt puddel som 
bestevenn, trening-
skamerat og fami-
liemedlem hele livet.
Trener alt som er 
gøy med hund , for 
tiden mest Rally og 
Agility. 
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Nye championer 

Å NUCH Songbird Avalanche
Hvit mellompuddel, hannhund
Født: 28.04.2015
Far: Bold`n Fair Isle Dreamworks
Mor: GCH CH Songbird Your Cheatin`Heart
Eier: Ann-Kristin Flo
Oppdretter: Nancy Palauskas

N Dk Hr Uch Madam Gautier’s 
Rebel Alliance Æ

Brun mellompuddel, tispe 
Født: 09.12.2015

Far: Ejrw-10 Jasenak Kutuzov 
Mor: C.I.B Hr Ro Xavano Love Me Tender

Oppdretter: Helene Gautier Aarheim 
Eiere: Helene Gautier Aarheim og 

Monika Halmi

Å NUCH Skrivarbakken’s Aili
Sort dvergpuddel, tispe
Født: 02.11.2015
Far: NUCH Gaycoland’s Crush On Petanus
Mor: Skrivarbakken’s Orcestra
Eier: Else Mari Edvinsen

POST
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Juniors 
spanske 
hjørne

“Vov!”
Jeg har vært på en ny eventyrreise! Jeg 
smilte og frydet meg hvert sekund fra vi 
dro hjemmefra til vi var tilbake. Ja, på 
flyene var det ikke helt ok, men det glem-
mer man så fort som bare det når man 
kommer ut og begynner å føre rundt på 
flyplassen.
Mamma, pappa og jeg besøkte gode ven-
ner i San Pedro del Pinatar i Spania nå i 
slutten av januar! Sommeren hadde vært 
der til uken før vi kom, men vi hadde tross 
alt masse sol, vind og litt regn. 
Det var fra 8-17 grader.

Jeg fikk ingen anmerkninger i sikkerhet-
skontrollen på Gardermoen. Selen min 
måtte gjennomlyses. Kanskje de lurte 
på om vi hadde gjemt narkotika i bøylen 
min? Det er jo mye metall på den, så jeg 
skjønner prinsippet. I og med at mamma 
stadig benytter assistanse på flyplassen, 
forespurte hun dem om jeg fikk gå ut ved 
gaten like før vi gikk ombord og tisse ved 
siden av flyet. En dame kom og hentet 
meg. Pappa var med. Gøy! Jeg tømte alt 
jeg hadde på lager. Der har nok også an-
dre tjenestehunder vært før meg.

Helt fullbooket fly nedover. Vi satt på rad 
1. Det var vanskelig å ligge. Gulvet var så 
kaldt. Jeg satt i nesten 4 timer, småpeste 
og skalv, men var likevel helt med på nye 

opplevelser! Når jeg er på tur, går jeg på 
sparebluss i boblen min. Jeg verken drik-
ker eller synes noe om godbiter da.

Vi kom ned midt på natten. Ble møtt av 
gode venner på flyplassen i Alicante. Jeg 
fikk eget bur på bilturen nedover. Der luk-
tet det jo en kjent puddel, jippi!
Vi hadde egen leilighet, og kunne faktisk 
komme til vennene våre over takterrassen. 
Moro! Vi, puddelgutta, brukte den veien 
flittig. Det ble som å være på feriekoloni. 
Vi tumlet rundt, delte leker og hadde det 
rett og slett festlig med litt av hvert! 
Rhesus er 2,5 år, og ble godkjent 
førerhund sist sommer. Jeg burde egentlig 
vært den erfarne, men vi byttet på å gå 
først og løse utfordringene.
Kifani Hundeutstyr har laget et internas-
jonalt tjenestetegn til meg. Folk, vi møtte, 
forsto dermed raskt den viktige oppgaven 
jeg har.

Vi bodde rett over gaten for en fin turpark. 
Om morgenen hadde pappa og jeg kval-
itetsturer der. Jeg var masse løs, går da 
bare i hælene på fortauene. Ingen vill-
hunder der, men mange –katter. Vennene 
våre har også katt, men hun holdt seg 
stort sett unna da jeg var inne hos dem. 
Minimalt med gress der. Vi tisset på skilt, 
stolper og gruskanter. Artikkel forts. a

Vinter..

FASTE SPALTER  Juniors hjørne   
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Det var herlig å føre på barmark. Vi gikk 
lange turer på flotte fortau, grusete syk-
kelveier, stranden, naturreservat og brede 
strandpromenader. På turene vekslet vi 
mellom å gå i sele, være løs en og en, 
eller løpe og leke sammen.

Jeg har vært på marked og mange 
restauranter. På en indisk restaurant gikk 
eieren faktisk rundt til alle gjestene og 
spurte om noen hadde noe i mot at jeg var 
der. Ubekvemt. Til slutt tok han mamma i 
hånden og beklaget oppførselen. Jeg lå 
helt musestille på teppet mitt under bordet.

De første nettene lå jeg inne hos mamma 
og pappa, men jeg ble straks husvarm og 
nøt deretter stuetilværelsen i nærheten av 
varmepumpen.

Første dagen spiste vi med en norsk 
klubb. Mamma spiste snegler. Jeg luktet 
hvitløken, hørte henne slurpe fornøyd ut 

FASTE SPALTER  Juniors hjørne   
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FASTE SPALTER  Juniors hjørne   

av de råvarme sneglehusene samt alle 
forundrende tilrop. Ingen andre turte ta 
den retten.

For å få innpass i Norge igjen, måtte jeg 
til spansk veterinær før avreise. Jeg fikk 
ormetablett og stempel i passet mitt. Der 
var det også en stor hundebutikk. Jeg fikk 
se på kaniner! Mamma kjøpte mange 

herlige treningsleker til meg!
I sikkerhetskontrollen i Alicante ble vi hen-
vist til en rolig sluse for funksjonshemme-
de, langt borte fra resten av kaoset. 

Smart. Sele, halsbånd og kobbel måtte av. 
Jeg satt med vesten min på i ”bli” – kom 
fykende, hoppende, snøftende, smilende 
da mamma hadde gått igjennom og ropte 
på meg!

På flyet hjem, klarte vi å kapre en egen 
seterad. Jeg fikk teppet mitt på gulvet. 
Det var deilig, men jeg klarte ikke å ligge 
særlig lenge. Det beste var å sitte med 
hodet på pappas fang, se ut i midtgangen, 
pese og småskjelve det meste av turen.
På Gardermoen førte jeg igjen som om 
ingenting hadde skjedd. Vi gikk på rødt, 
som man skal med hund. Passet mitt 
ble kontrollert og chipen ble avlest. Jeg 
sovnet rett ut på Flytoget.

Nå er jeg vel hjemme, tilbake i vinterland. 
Du finner bilder, videoer og masse mer fra 
turen vår på Facebooksiden min, 
Puddelkvast.

Jeg er klar for nye eventyr!

Labb fra Junior!
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Midtsidepuddel
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Puddelvalpen på bildet er 
Days of Greys Burning Bright, 
oppdretter Eli Hall og
eier er Bjørg Årdal.
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2. Juni 2018 
 
 

Jason Lynn  

rs. In 2016 his Toy “Moon” became the 

 
 

Susan Crummy

UTSTILLING
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Ann Kristin Steinslien, Jennyrose`s Poodles, 
oppdretter av toy og dvergpuddel, og elsker 
agility. 

Så moro, Tarzan ble mestvinnende, liten 
klasse 1, puddel i 2017! 
«Tarzan» Fracasse Noir Vera Lynn, dverg-
puddel på 29cm, hentet jeg i Tjekkia hos 
oppdretter Vera Flòrisòva, Kennel Vera 
Lynn, for å utvide mitt avlsarbeid med toy og 
dvergpuddel.
Da jeg trener og konkurrerer i agility, og 
bruker mye av tiden til dette gjennom hele 
året i tillegg til å være oppdretter, så tenkte 
jeg at selv om Tarzan var tenkt til utstilling 
og avl så kunne jeg jo ta han med på litt tre-
ninger i agility også… Han kom til Norge når 
han var fem mnd. og siden planen i grunnen 
var som den var, så begynte vi ikke å trene 
før han var nærmere 9 mnd ca. Vi startet i 
hagen og i den oppvarmet og gode trening-
shallen vår på Tretten; Hunde Hysteriet.

Tarzan syntes at agility var gøy, ja for det 
er gøy og være med mamsen og leke ;-) så 
han ble ganske flink etter hvert han også, 
selv om han ikke var den raskeste i starten 

da. Men fart kommer med trygghet og lær-
dom så det er jo bare å kjøre på det. Så den 
dagen han fylte 18 mnd. startet jeg han i kl. 
1, det var på Hadeland 27. august 2017. Der 
etter har han gått flere løp med mamsen sin, 
og fram til nyttår hadde han to napp i hopp 
og tre i ag (opprykk til kl. 2) + et napp i kl. 2 
AG.
I helga på Kløfta 20. jan., tok han sitt siste 
napp i hopp kl. 1 og nå er han oppe i kl. 2 i 
både hopp og agility. Tarzan har nå mellom-
tittel i kl. 1 ag. og hopp, og planen framover 
nå er og kose oss i kl. 2 og få med oss mel-
lomtittel der og. I tillegg har han blitt raskere 
så nå må vi jobbe enda mer med trygghet 
og samarbeid i banen for å bli enda litt bedre 

Tarzan tok BIR med storcert på Nkk Lille-
hammer 2017 + at han fikk to småcert til i 
fjor, så når han fyller to år nå 27. feb.18, skal 
vi også ta med oss utstillinger utover våren 
i håp om å få det siste lille certet så han blir 
utstillingschampion, det gleder vi oss til.

Så må jeg jo fortelle at vi har et lag i agility 
også, og i 2017 fikk Tarzan være ;-) Vi går 
for klubben vår Lillehammer Brukshund-
klubb, og laget heter Golvræserne. 
Vi er et lag med fire pudler + en puddel 
reserve:
Jennyrose`s Black Diamond Effekt «Lukas» 
Kl. 3. Fører: Randi Blomberg
Jennyros`s Eternal Easy To Love «Sindy» 
Kl. 3. Fører: Monica Walheim
Infocus Jenny`s Wild Rose «Juni» kl. 3. 
Fører: Ann Kristin Steinslien 
Fracasse Noir Vera Lynn «Tarzan» kl. 2. 
Fører: Ann Kristin Steinslien 
Evt. Reserve for Tarzan eller Juni: 
Jennyrose`s Louise Odier «Lise» kl. 3. 
Fører: Ann Kristin Steinslien
Laget har oppnådd kvalifisering til NM i 
Drammen 2018, så vi gleder oss til å delta 
og se hvor langt vi klarer å karre oss opp i 
år. (I fjor kom laget på 5. plass av 17 kvalifi-
serte lag gjennom året).

Tarzan hilser til alle agilitypudler, 
agility er gøy! 

Ann Kristin Steinslien
www.jennyrosespoodles.no

AG kl 1
Agility-Tarzan, 
Fracasse Noir Vera Lynn

MEST-

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner Agility
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Lotta og jeg begynte på vårt første kurs i 
Eidsvoll hundeklubb da hun var 15 mnd 
gammel. Dette var noe vi skulle gjøre for å 
ha det gøy sammen og få brukt opp litt av all 
energien til ei aktiv jente! Jeg hadde absolutt 
ingen planer om å konkurrere med henne...

Etter 1 1/2 år med trening trengte vi nye 
utfordringer og frykten for å dra på stevne 
måtte overvinnes. Så, grønn i ansiktet og 
med vondt i magen hoppet vi i det 1.mai 
2016. Det gikk over all forventnig, vi fikk en 
3.plass med napp og en 7.plass. Masse hyg-
gelige folk rundt ringen og absolutt ingenting 
å være redd for. Allerede samme år var vi 
klare for klasse 2.

I 2017 har vi deltatt på en god del stevner. 
Man får jo litt blod på tann når det går bra! 
Det har blitt både opp - og nedturer un-
derveis, diskprosenten har til tider vært 
høy... Men det gjelder å ikke gi opp eller 
miste motet. Vi har det jo utrolig gøy på 

banen og så lenge det er pølsebiter i lomma 
er Lotta fornøyd uansett resultat! Dessuten 
er det utrolig moro å se på andre som koser 
seg sammen med hunden(e) sin(e) i en 
fartsfylt hundesport!

Pudler er godt representert, fra de minste 
toyene til de store kongene og jammen biter 
de godt fra seg. Ikke uvanlig at det er en 
puddel eller to på pallen!!!

Kort oppsummert så må vi si oss veldig godt 
fornøyd med agilityåret 2017. Alle napp i 
hopp og agility, kl 2, er i boks og mellomtitler 
godkjent. Vi ble tilslutt 18.beste agilityhund 
av 123 og da meldingen kom om at vi ble 
kåret til mestvinnende puddel i klasse 2 må 
jeg si at jeg ble veldig stolt av oss begge to! 

Vi har allerede oppnådd mer enn vi noen 
gang kunne drømme om, derfor var det 
bare å overvinne enda en frykt... Opprykk til 
klasse 3! Vi skal fortsette å ha det gøy sam-
men og hvem vet? Kanskje vi en vakker dag 
får til et feilfritt løp....
Så vårt motto for dette året er: Vi konkur-
rerer sammen med de beste, men mot oss 
selv!

Hilsen fra Lotta og Anne 

AG kl 2
Agilitypuddelen Lotta, 
Ankaru´s Like It Or Not

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner  Agility 
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Hurra! Vi klarte å bli beste puddel-team i 
klasse 3 i 2017! Det er jeg strålende fornøyd 
med. Sesongoppkjøringen ble ganske redus-
ert ettersom at jeg hadde en halux-operasjon 
på begge beina rett før jul 2016. Men Mika’s 
rutine (han ble 7 år i 2017) gjorde at vi kom 
oss gjennom sesongen så bra som vi gjorde. 
Nå er vi i full gang med oppkjøring til ny 
sesong, begge er friske og raske, og vi gleder 
oss.

Annelise Scarffscher

AG kl 3
Agilityhunden Mika, 
Pinocchio’s Eomer

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner Agility
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Resultatene er kun hentet fra agilitydb og fra innsendte resultater. 
Vi håper at alle dere som konkurrerer sender inn deres resultater slik at de kommer 
med på listen.
Resultatene kan gjerne sendes inn fortløpende til vår mail: postklab@gmail.com

Sist oppdatert 13.01.2018

Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng
1 Ann Kristin Steinslien Fracasse Noir Vera Lynn Small 6 feilfrie
2 Martine Kristiansen Micane's Danish Dynamite Medium 5 feilfrie
3 Mona Haugo Dajmens High Design Large 4 feilfrie
4 Liv Stokman Carla Camille Avrina Small 3 feilfri, 1.28 feil
5 Marianne D Miljeteig Molineux Savannah Medium 3 feilfrie, 1.42 feil
6 Svanild Kjenner Milla Midell Medium 3 feilfrie, 5 feil
6 Chalin Cirkeline Borgund SHIRKUS Silvered Princess Leia Large 3 feilfrie, 5 feil 
7 Inger Ann Humlekjær Sjarmtrollet's Blinkskudd. Large 3 feilfrie, 5,11feil
8 Liv Stokman Jade Jasmine AVRINA Small 2 feilfrie, 4,84 feil
9 Inge-Marie Bergersen Fleur De Charmer's Little Big Man Small 1 feilfri, 0,78 feil

10 Kirsti Mikalsen Dag Och Natt Light It Up Blue Small 1 feilfri, 5 feil
10 Annette Kallevik Ballentine's India Medium 1 feilfri, 5 feil

Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng
1 Anne Karin Larsen Johansen Ankaru's Like It Or Notd Small 9 feilfrie
2 Inger Sørlie Kattgubbens Xan Tia Small 8 feilfrie
3 Per Eriksen Foxy Small 6 feilfrie, 1.12 feil
4 Marianne D Miljeteig Molineux Savannah Medium 6 feilfrie, 1.41 feil
5 Inge-Marie Bergersen Mirisch Darling Lady Small 4 feilfrie, 0.95 feil
6 Ann Kristin Steinslien Jennyrose's Louise Odier Small 4 feilfrie, 5 feil
7 Mette Rustad Molema's Borka Medium 3 feilfrie
8 Inger Ann Humlekjær Wirothi's Waterlily Large 2 feilfrie, 3,69 feil
9 Camilla Sandbakk Ballentine's Fly High Small 2 feilfrie, 5 feil
9 Ragnvald Tollefsen Charmer Wins Keemun Elite Small 2 feilfrie, 5 feil

Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng
1 Annelise Scarffscher Pinocchio's Eomer Medium 17 feilfrie
2 Ann Kristin Steinslien INFOCUS Jenny`s Wild Rose Small 14 feilfrie
3 Ann Kristin Steinslien Jennyrose's Louise Odier Small 6 feilfrie
4 Andrea Huseby Sjarmtrollet's Råtøff Small 3 feilfrie

MESTVINNERLISTEN 2017 agility

Agility Klasse 1

Agility Klasse 2

Agility Klasse 3

MESTVINNERLISTER  Agility
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RL kl 1
MacFie
Foster´s Earl Amber
MacFie og jeg bor i Løten og trener i 
Hamar og omegn hundeklubb.
MacFie sitt oppdretts navn er Foster`s 
Earl-Amber. Jeg hentet han hos Lotta i 
Sverige høsten for 5 år siden. Det var 
veldig stas å hente sin først vakre puddel. 
MacFie er en artig, treningsvillig og utrolig 
grei fyr. Alt er gøy! Vi har trent litt lydighet, 
litt agility og litt rallylydighet. 2017 ble det 
første året vi meldte oss på rallystevner. 
Vi har disket (bare min feil) og fått to røde 
sløyfer i klasse 1. Kanskje vi melder oss 
på i klasse 2. nå til sommeren? Ellers går 
vi på turer og koser oss på gården vår i 
Løten med familie og puddel-lillesøster 
Zaya (Ars Nova).

Hilsen Anita Walle

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner  Rallylydighet

LP kl1 og 2, RL kl 2,3 og Elité
Jessie
Dag och natt Light It Up Blue
Jeg er en dame på 52 år som bor og konkurrerer i Finnmark. Har drevet med hund fra min 
ungdom, og har stort sett konkurrert i lydighet fra starten. I løpet av årene har jeg hatt mange 
typer hunder; blanding, samojed, norsk buhund, border collie og dobermann. 
Puddel kom inn i livet mitt for 2 år siden. Da kjøpte jeg Jessie fra Sverige. Hun skulle egentlig 
blitt grå, men det er hun enda ikke blitt.
Vi har trent målrettet mot lydighetskonkurranser fra starten av. Rally-lydighet ble den første 
grenen hvor vi stilte i konkurranse. Første året gikk det veldig bra. Og vi oppnådde RL1 tittel-
en. Helt for meg selv satt jeg meg et mål for 2017 at jeg skulle prøve å oppnå RL2 og RL3 tit-
telen og starte i ordinær lydighetskonkurranse samt agility-konkurranser. Målet har vi klart så 
det suser. Vi har til og med oppnådd to cert i rally-lydighets eliteklasse. 
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I ordinær lydighet har vi blitt Finnmarksmester i klasse 1 og vunnet Finnmarks-cupen i ly-
dighet klasse 1. LP 1 tittelen er i boks og vi mangler bare en første premie i klasse 2 for å 
oppnå LP 2 tittelen.
I agility har det ikke fått fullt så bra. Men stakkars Jessie er plaget med en eier som ikke har 
klart å løpe en agility-bane. Jessie og jeg har trent sammen og så har en ung dame fra en 
annen plass konkurrert med henne. Dette har jo ikke vært optimalt. Men vi håper på bedre 
resultater i 2018.
I 2017 har vi kjørt mange mil og til alle konkurransene. Den konkurransen som var lengst 
unna var i Kirkenes. Dette er ca 480 kilometer. Vi har også vært i Lakselv, Alta, Tana, 
Kvalsund og her hjemme i Hammerfest. Vi må være glad i å kjøre bil for å kunne få med oss 
konkurransene her i fylket. Heldigvis er vi flere som kjører rundt og turene blir trivelige med 
felles middager og diskusjoner. 
Jessie er en fantastisk arbeidssom hund. Hun liker ikke å bli forstyrret av sine hundevenner 
når vi trener. De kan gjerne leke på andre steder eller etter at treningen er over. Dette gjør 
at det er sjelden hun bryr seg om andre hunder på konkurranser. Bare det er jo utrolig deilig. 
Treningsforholdene våre er varierende. Vi trener ute hele året. Det kan by på problemer i 
snefokk og kuldegrader. Men Jessie ser ikke ut til å bry seg noe særlig om været.
Etter å ha hatt puddel i 2 år og konkurrert med henne, må jeg bare si; Kan ikke skjønne 
hvorfor jeg ikke har kjøpt puddel før…. Men det er nok det krevende pelsstellet som har hin-
dret meg. Og den læringskurven har vært kjempe bratt.
Vi satser på nye konkurranser i 2018, men vi har ikke satt oss så store mål som vi hadde for 
2017. Det er mulig at vi dette året kan få trent litt blodspor også. Det får tiden vise. Det er 
moro å trene forskjellige ting med hunden. 
Til alle som har lyst å prøve seg i konkurranser er det å anbefale og starte i rally-lydighet. 
Dette er en flott sport som kan passe til de fleste.

Kirsti Mikalsen

Dag och natt Light It Up Blue ala Jessie og jeg

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner Rallylydighet
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LP kl 3 
Indy
INT CH NORD CH NV 2013 NORD V 2014 LP1 LP 2 
Splash Indiana Jones 

Planen for 2017 var selvfølgelig å få Lydighets championatet. Jeg må innrømme at jeg 
tok det litt som en selvfølge at vi skulle klare det. For det var ikke spesielt vanskelig å 
klare 3 første premier i kl 1 og 2. Og eplekjekk som jeg er tenkte jeg at da er det bare å 
kjøre på:)))) Vel, vel vel, fikk meg en aldri så liten overraskelse der. Det var ikke så enkelt 
som jeg trodde. Vi har gjort noen gode stevner, der vi har fått en 0, mens andre ganger 
har det bare vært tøys og tull.

Jeg gjorde også den general tabben å trene hver dag over lang tid. Det er mulig det 
passer for en Border Collie, men det passer ikke for en Puddel. For da vi kom til stevnet, 
gjorde han liksom bare alle øvelsene selv, uten at jeg ba om det. Og når jeg ba om noe 
gjorde han noe helt annet. Da skjønte jeg at nå må han få en lang pause. Og det fikk 
han- ca 3 mnd, så var vi i gang igjen. Og da var han på plass. Men vi har en “akilleshel” 
og det er avstandskommando øvelsen. Der sliter vi veldig. og det er siste øvelse i pro-
grammet, som ikke akkurat hjelper:)) 

Men vi gir ikke opp. Vi VIL ha det Lydighets championatet!!!!!! Så vi går på med nytt mot i 
2018, og håper vi kan få det til i år. 
Veldig kjekt å se at det er puddelresultater i nesten alle klassene. Vi må få noen opp i 
FCI3 til neste år. Det må være målet. Kom igjen folkens:)))

Hilsen INDY og Janne



                PUDDELPOSTEN    1/2018    49

MESTVINNERLISTER  Rallylydighet
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Det er de tre beste resultatene summert i samme klasse som gjelder til enhver tid.
Vi håper at alle dere som konkurrerer sender inn deres resultater slik at de kommer 
med på listen.

Resultatene kan gjerne sendes inn fortløpende til vår mail: postklab@gmail.com

Sist oppdatert 11.01.2018

Lydighet Klasse 1

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie (S) 173/174,5/181,5
2 Elina Engh Solbakken Vintelli Called Cæsar "Flash"(S) 157,5/170/161,5
3 Elisabeth Engh Vintellis Elleville Era (S) 147/115
4 Lise Fredriksen Shirkus Grace From Mercury (S) 104

Lydighet Klasse 2

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie (S) 172/172,5/153,5
2 Lise Fredriksen Shirkus High Tech (S) 105/111
3 Susan Pettit Bazaar's Beauvais "Syver" (M) 166

Lydighet Klasse 3

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Janne Evertsen Splash Indiana Jones/Indy (M) 197,5/188/220,5
2 Siv Marit S Tho Molineux Twist (M) 235/178,5/243
3 Nina Berg Shining Mrs Kleo (S) 231,5/234,5

Lydighet Fci3

MESTVINNERLISTEN 2017 Lydighet

MESTVINNERLISTER  Lydighet
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Det er de tre beste resultatene summert i samme klasse som gjelder til enhver tid.
Vi håper at alle dere som konkurrerer sender inn deres resultater slik at de kommer 
med på listen.

Resultatene kan gjerne sendes inn fortløpende til vår mail: postklab@gmail.com

Sist oppdatert 11.01.2018

Rundering KL D

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti Kastrup Strømme Moodle's Lyda (S) 616,5 Opprykk til C

Spor KL D

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Tone Thorstad Marielle Scarlett (M) 544 Opprykk til C
2 Bertine Scheldrup Triodames High Wayman (S) 523,5 Godkjent

Spor KL B

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Mette Dahl Mocca Bessdatter 556,5 Opprykk til A

MESTVINNERLISTEN 2017 Bruks

MESTVINNERLISTER  Bruks
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STORPUDDEL
SUM Antall

Nr Navn Gjeldende poeng Poeng Utst

1 N SE DK FI UCH DKJV-16 DKV-16
EUJW-16 NORDJV-16
Dajmens Flying High and Low 16 12 11 11 9 59 6
E: Tjelta, Elisbeth Follo
O: Byrløkken, Tove , Grete og Bente

2
Sjarmtrollet's Rhythm Of The Night 13 12 10 10 9 54 16
e/o: Hattmyr, Ann-Mari

3 NUCH
Borgia Kobwitler 12 10 10 10 8 50 10
e:Rolfsen, Kjersti Kjendalen
O.Frankova, Miroslava

4 NORDJV-16 DKJV-16 NJV-16
SEJV-16
Pitfour Mikal 10 10 10 10 10 50 13
e:Riiser, Merete
o:Elrick A/Elrik D

5 INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16
Ankaru's Crack The Code 11 10 10 9 9 49 18
E / O: Helleberg, Anne-Karin

6 NJV-15
Frøyapuddelen's Cracklin' Rosie 10 10 10 9 9 48 11
e/oJohansen, Randi Johanne

7
Shirkus Chrome Knife Thrower 11 10 9 9 8 47 14
e/o Tyrholm, Bente 

8
SHIRKUS Graystone Cantilla 9 9 8 8 8 42 7
e: Myklevold, Cathrine
o: Tyrholm, Bente

9
Sjarmtrollet's Rhythm Of My Heart 9 8 8 8 7 40 13
e/o: Hattmyr, Ann-Mari

10
Schpindel' Ballroom Crush 12 10 9 6 37 5
E / O: Berg, Anne-Stine

MESTVINNERLISTER  Utstilling
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MELLOMPUDDEL
SUM Antall

Nr Navn Gjeldende poeng Poeng Utst

1
EUJW-15 NORD LV UCH N SE UCH
NV-17
Fidel Zanzibar 12 11 66 11
e: Eva Nygaard/Victorija Smelova
o:Nygaard, Eva / Staurheim Gro

2 NV-17
Skrivarbakken's Spot Light 56 19
e/o Gimseng, Nils Kristian

3 C.I.B. N SE DK UCH 
NJV-15 DKV-16 NORDV-16
Now I'm Bazaar Starring Moravia 14 10 10 9 8 51 6
E: Myhrbraaten, Anne
O: Vavrouskova, Jana

4
Sandust Indy's Angel 14 10 10 9 7 50 5
e: Evertsen, Janne
o: Johansson, Christina og Susanne

5 NUCH
Molineux Moulin Rouge 9 50 21
e:Haugland, Anita
o:Sævareid, Hjørdis

6 N DK UCH
Madam Gautier's Rebel Alliance 10 8 7 7 10
e/o Aarheim, Helene Gautier

7 NUCH
Songbird Avalanche 11 8 8 8 7 42 6
e:Flo, Ann-Kristin
o: Palauskas, Nancy

7 N DK UCH 
Montillac's Mozambique 9 8 8 5 42 6
e/o: Tronvold, Helen Skog

8
Olymbinar's Goleador Garboso
e: Nikolaisen, Diane
o Lehtiranta, Henni

Micane's Utadæsjælåplevelse
e/o Pallokat, Martina

N DK SE FI UCH DKJV-16 DKV-17
Bazaar's Queen Bee

e/o: Myhrbraaten, Anne

MESTVINNERLISTER  Utstilling 
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DVERGPUDDEL
SUM Antall

Nr Poeng Utst

1 NORD FI UCH EUW-15
NV-15 NORDV-16
Eugenios Super Trouper 14 13 12 11 11 61 11

E: Bjørkvold, Terje

O: Fischer, Tone Bekkåsen

Sjarmtrollet's Easy Love 13 12 11 11 11 58 10

e/o Hattmyr, Ann-Mari

3 INT NORD SI UCH NV-10-17 NVV-17 burl

Fidel Poker Face 14 13 10 9 9 55 11

e/o Gro Staurheim/Eva Nygaard

4 C.I.B. N FI DK SE UCH
NORDV-14-15-16 KBHV-14 JWW-14 SEV-
15-16 DKV-15-16
Sjarmtrollets Livselsker 13 13 53

e:Sletthaug, Anne Mette

o: Hattmyr, Ann-Mari

5 N GI NORD UCH
Curly Steps Vilje Is Shining 11 11 10 10 10 52 14

e:Bjerkaas, Bente

o: Kofoed, Veronica

f6 NJV-17 NV-17
Tobos Embla To Poodlux 12 12 11 9 5 49 6
e:Borgen, Helge

o:Bosmen, Tove Hestsveen

7 NUCH
Skrivarbakken's Aili 16 10 9 7 7 49
e:Edvinsen, Else Mari

o:Gimseng, Nils Kristian

8

Sjarmtrollets Liv og Røre 12 9 9 9 9 48 17

o:Hattmyr, Ann-Mari

9 NUCH

Lyngmoen's Pia 9 9 8 9 9 44 10

e/o Rønning, Solfrid

MESTVINNERLISTER  Utstilling 
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10
Miss Adorable De Vida Alegre 10 9 9 8 6 42 6

e: Ludvigsen, Katarina

O: Eriksen, Elisabeth

TOYPUDDEL
SUM Antall

Nr Navn Gjeldende poeng Poeng Utst

1 N UCH NV-17
Aedan Talk Of The Devil 15 12 11 11 11 11

e:Johansson, Christina

o.Godfrey, Mrs B

2

Sjarmtrollets Hjerteknuser 11 11 10 8 7 7

e/o Hattmyr,  Ann- Mari

3 NUCH NV-17

Private Kokla 13 9 9 8 7 7

E/O Johansen, Laila

4 Elsto Love Me Like You Do 11 9 8 8 8 6

e:Larssen, Bjørn Sigve

o: Storesund, Elsa
N SE UCH
Eugenios Smoke Signals 10 10 8 8 7 9

E/O Bekkeåsen, tone

6 NUCH

Infocus Twisted Little Star 9 9 9 7 9 12

e/o Lassem, Wenche Kristin

7 INT NORD UCH
Saxe's Balletine Boy 10 9 9 7 7 7

E: Toresen, Anne Lise

8 N SE UCH
Aiansas Arden Beuty 9 8 8 8 8 7

e/o Andersen, Aina

9 NUCH

Sporrens Red Ace 9 8 8 7 7 9

e:Mikalsen, Ann-Merethe 

O: Castell, Yvonne 

MESTVINNERLISTER  Utstilling  
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10

6 5 9

E/O Elisabeth, Engemoen

SAR (sølv-fawn)
SUM Antall

Nr Navn Poeng Utst

1
Shirkus Chrome Knife Thrower 11 10 9 9 8 47 14
e/o Tyrholm, Bente 

2 N  FI UCH

SHIRKUS Graystone Cantilla 9 9 8 8 8 42 7
e: Myklevold, Cathrine
o: Tyrholm, Bente

SAR (sølv-fawn)
SUM Antall

Nr Navn Poeng Utst

1 N DK FI SE GI UCH DKV-17
Tixobambixo's Nirius Of Est-nor-fin 7 7 6 6 4 30 5
E/O: Helseth, Eva Annie og Ihne Therese

2 DK N UCH
Kameo Sunny Day 9 1
e:Hall, Eli/Kronberg Annika
o:Maxwell, Lori

Gjeldende poeng

STOR

Gjeldende poeng

MELLOM

MESTVINNERLISTER  Utstilling 



                PUDDELPOSTEN    1/2018    57

SAR (sølv-fawn)
SUM Antall

Nr Navn Poeng Utst

1 NORD FI UCH EUW-15
NV-15 NORDV-16
Eugenios Super Trouper 14 13 12 11 11 61 11
E: Bjørkvold, Terje
O: Fischer, Tone Bekkåsen

2
Charmant Chic's Golden Limbo 9 9 8 7 33 9
E: Jensen, Conny W
O: Jensen, Conny W/ Fauskanger, Henning

3 Jade Jasmine AVRINA 9 7 7 4 4 31 9
E: Stokman, Liv
O: Wang, Dorthe Karen

4
Charmant Chic's Take It All 10 9 5 24 5
E: Jensen, Conny W
O: Jensen, Conny W/ Fauskanger, Henning

SAR (sølv-fawn)
SUM Antall

Nr Navn Poeng Utst

1 8 8 7 43 9
Eugenios Smoke Signals
E/O Bekkeåsen, tone

2 NUCH
Sporrens Red Ace 9 8 8 7 7 9
e:Mikalsen, Ann-Merethe 
O: Castell, Yvonne 

3 N UCH 8 7 6 6 35 8
Lucky Rider

4
Pizzicato's Silver Ballentine 10 8 8 8 34 6
e: Toresen Anne Lise
O: Hopstad, Georg

5
Escada Je T'aime 7 6 6 19 6
e/o Sørensen, Elisabeth

TOY

Gjeldende poeng

DVERG

Gjeldende poeng

MESTVINNERLISTER  Utstilling  
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6
Ravruskas Wild Is The Wind 8 5 5 18 6
e Vikaunet, Anita Storhaug
o: Dahl Oddny

VETERANLISTE
SUM

Nr Poeng

STOR
1 INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16

Ankaru's Crack The Code 11 10 10 9 9 49 18
E / O: Helleberg, Anne-Karin

2 N GI UCH
Ars Nova's Copia Con Terra 8 8 2
e: Riser, Merete
o: Wahl, Vivian

3 INT NORD FI UCH NORDJV-09

Dajmens Secret Code 6 6 1
e: Byrløkke, Grete
O: Byrløkken, Tove, Grete og Bente

4 Montillac's All My Love 4 4 3
e: Isaksen, Iris Tajana
o: Tornvold, Helen Skog

MELLOM

1 NUCH
Bjelke's Bela Butterflies Pippi 6
e/o Olden Bente Merethe og Lasse

2 N UCH NVV-11
Ballentine's Duracell 6 6 1
e/o Toresen, Anne-Lise

MESTVINNERLISTER  Utstilling 
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VETERANLISTE
SUM Antall

Nr Navn Poeng Utst

DVERG

1 INT NORD SI UCH NV-10-17 NVV17
Fidel Poker Face 9 9 55 11
e/o Gro Staurheim/Eva Nygaard

2 NUCH
Escada Brilliance 9 9 18 2
e:Fallang, Mari
O: Sørenssen, Elisabeth

3 NUCH
Lady Wilmas Mysterious Amoure 9 9 1
e:Kofoed, Veronica
o: Simring,Marita

1 INT NORD UCH
Saxe's Balletine Boy 10 9 9 7 7 7
E: Toresen, Anne Lise
O: Rønning, Randi

2 N UCH
Lucky Rider 8 8 7 6 6 35 9

3 Eugenios Wilde Spice 7 6 5 18 4
e/Stokman, Eva
o/Fischer, Tone Bekkeåsen 

4 INT NORD UCH DKV-12
Eugenios Ta-Dah 6 6 1
E: Pallokat, Martina

o: Fischer, Tone Bekkåsen 

Gjeldende poeng

TOY

MESTVINNERLISTER  Utstilling
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  Norsk Puddelklubb Gruppe Nordfjeldske
 

Årsberetning for 2017  

Styret har i 2017 bestått av:

Leder:  Toril Wiggen
Nestleder: Arild Furset 
Sekretær: Martina Pallokat
Kasserer: Martha Strand
Styremedlem: Hege Mortensholm 
Varamedlem: Brit Vanvik Skjøstad
Varamedlem:       Kirsten Furset

Valgkomitè: Bente Martinussen, Ingeborg Utness og Elisabeth Hamstad – Vara: Brit Aune
Revisor:  Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune

2017 startet med Årsmøte 15.02. Styret har hatt 8 styremøter.

Gruppa har hatt flere store arrangement/aktiviteter i 2017.

FEBRUAR: Speialen på Flå Samfunnshus

MARS:   Vi startet med Klippekurs og hverdagsstell – alle deltakere har gitt meget positive 
  tilbakemeldinger, så dette vil vi gjenta, se Aktivitetskalenderen 2018.
 I mars og april hadde vi tre Ringtreninger i vekslende vær - men like blide!

MAI:  Byvandring og Medlemsmøte.
 Tema for medlemsmøte var Førsthjelp for hund ved Kathrin Höhner fra Heimdal Dyreklinikk.  
 Meget lærrerikt og noe alle hundeeiere burde ha god kjennskap til. 

JUNI:  Ringtrening

AUGUST: En av 7 klubber som arrangerte Trondheim Hundefestival på Årsøya i Selbu.

SEPTEMBER: Klippe- og Handlerkurs med Anders Rosell – Meget nyttig og lærerikt kurs.

OKTOBER:  Valpeshow over to dager ble gjennomført med stor suksess i oktober.

Årets begivenheter ble avsluttet med et nydelig Julebord på Sandmoen 1. Desember.

Gruppe Nordenfjeldske har fått ny hjemmeside i løpet av sommeren 2018, www.puddelklubb-nordenfjeldske.no
Og ny klubbmail: puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.com

Når dette leses har vi allerede i 2018 hatt felles Øyelysing og Patella undersøkelse (19.01.) Vinterspesialen vår 
med valpeshow (10. og 11.02.)   

Vi ønsker alle to og firbeinte et innholdsrikt aktivitetsår og håper å møte mange pudler og hyggelige 
hundefolk gjennom året!

Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske

NYTT FRA GRUPPENE   Årsberetning
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             Norsk Puddelklubb Gruppe Nordfjeldske

Årsberetning for 2017
Styrets sammensetning fra 30.1.17 – 27.2.18. har vært:
   
Leder:    Diane Nikolaisen 
Kasserer:   Bente Eilertsen  
Styremedlem/Sekretær: Diana Jensen  
Styremedlem:   Elisabeth Grønås  
Styremedlem:   Monica Gansmoe 
Varamedlem:    Ellisiv Flatval 
Varamedlem:    Helga Helen Bjørnvik
Valgkomitè:    Linda Arild 

Aina Andersen   
  Roger Nikolaisen
Revisor:   Oddbjørg Pedersen
     John Magnar Johansen

 
Gruppa har hatt 1arrangement/aktiviteter i 2017. Det har vært avholdt 2 styremøter og flere ganger 
kontakt pr e-post/Messenger.   

Det har vært arrangert kurs for stor puddler i Tromsø i privat regi, men gruppe Nord har tilbudt å 
sponse lokalleie.  

Arrangementet 24. og 25. juni var det kurs i puddelpresentasjon med Anders Rosell. Gruppa spon-
set sine medlemmer med lavere kursavgift. Vi hadde også gratis lokale og privat overnatting for 
kursholder. Vi har i 2017 jobbet videre med kurskonseptet og bestilt kurset; Hvordan bli en bedre 
oppdretter med Anders Rosell 17 og 18 mars 2018.

Puddeltreffene i Bodø har hatt lite aktivitet. I Tromsø skjer det en del for puddler i privat regi. 
Gruppe Nord ønsker å samarbeide med dem.

Det har vært noe aktivitet av pudler på ukentlige treninger på Fauske tirsdag og torsdag hele året i 
samarbeid med Fauske og omegn hundeklubb. I Bodø har det vært en del pudler innom ringtrenin-
gene som har vært i samarbeid med Salten Brukshundklubb.

Vi har lite oppdateringer på hjemmesiden. 

Grasrotandelen er en god inntektskilde for gruppen. Vi planlegger å bruke en del av dette til ak-
tivitet i 2018. Grasrotandelen har fremdeles gått nedover i 2017 så det oppfordres til å skaffe flere 
givere.

Regnskap
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på        

Bodø 27.2.18

Norsk Puddelklubb gruppe Nord
Diane Nikolaisen, Leder

NYTT FRA GRUPPENE   Årsberetning
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NYTT FRA GRUPPENE   Årsberetning  Gruppe Nordenfjeldske

           

Norsk Puddelklubb Gruppe Nordfjeldske

AKTIVITETSPLAN 2018 
  
        

                        

JANUAR:   Øyelysning 19. januar

FEBRUAR: Vinterspesial/Puddelspesial utstilling og Valpeshow alle raser 10. – 11. Feb.
  Årsmøte Vekta på Leangen travbane - 15. Februar.
  
MARS:      Innføringskurs i Agility.  

APRIL:    Kurs i hverdagsklipp – tid og sted blir annonsert på hjemmeside og Facebook
  Medlemsmøte

MAI:        Sosial trening/Byvandring  

JUNI:       Grillkveld med FINVÆR

JULI:  Ferietid – Utstillingstid

AUGUST: Miljøtrening/Bymarka
  Trøndelag Hundefestival

SEPTEMBER: Medlemsmøte

OKTOBER: Oppdretterseminar Anders Rosell 20.-21. Oktober.

NOVEMBER: Valpeshow 

DESEMBER: Julebord
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nordfjeldske

AKTIVITETSPLAN 2018 
  
        

                        

JANUAR:   Øyelysning 19. januar

FEBRUAR: Vinterspesial/Puddelspesial utstilling og Valpeshow alle raser 10. – 11. Feb.
  Årsmøte Vekta på Leangen travbane - 15. Februar.
  
MARS:      Innføringskurs i Agility.  

APRIL:    Kurs i hverdagsklipp – tid og sted blir annonsert på hjemmeside og Facebook
  Medlemsmøte

MAI:        Sosial trening/Byvandring  

JUNI:       Grillkveld med FINVÆR

JULI:  Ferietid – Utstillingstid

AUGUST: Miljøtrening/Bymarka
  Trøndelag Hundefestival

SEPTEMBER: Medlemsmøte

OKTOBER: Oppdretterseminar Anders Rosell 20.-21. Oktober.

NOVEMBER: Valpeshow 

DESEMBER: Julebord

                 

NYTT FRA GRUPPENE   Årsberetning  Gruppe Nord

          Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

    Referat fra årsmøtet 27.2.2018
Årsmøtet ble avholdt i Bodø.
Tilstede: 6 Medlemmer.

Ingen bemerkninger og innkallelsen ble godkjent.

DAGSORDEN: 
Sak 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.
 Møteleder: Diane Nikolaisen
 Referent: Diane Nikolaisen
 Underskrive protokoll: Bente Eilertsen og Anna Aurora Wiig 
Sak 2.   Godkjenning av innkalling

   Innkalling ble godkjent, ingen bemerkninger.
Sak 3. Styrets årsberetning.
 Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
 Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
 Budsjett ikke laget. Skal opprettes på 1. styremøte 2018 Avhengig av aktivitetsplan.
Sak 5. Aktivitetsplan.
 Godkjent.
Sak 6. Innsendte forslag: Ingen
 
7. Valg.

Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.
   
Styremedlem/Sekretær: Anna Aurora Wiig (valgt for 2 år 2018) 
Styremedlem:   Elisabeth Grønås (valgt for 2 år 2017) 
Styremedlem:   Monica Gansmoe (valgt for 2 år 2018) 
Varamedlem; valgt for 1 år:  Cathrine Myklevold 
Varamedlem: valgt for 1 år:  Helga Helen Bjørnvik
Valgkomitè: alle valgt for 1 år
     Aina Andersen   
     Roger Nikolaisen
     Linda Arild
 
 Revisor: begge valgt for 1 år
 John Magnar Johansen

       Oddbjørg Pedersen

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00

Bente Eilertsen  Anna Aurora Wiig
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NYTT FRA GRUPPENE   Årsberetning

STYRET for 2018, Gruppe Nord: 
Leder:    Diane Nikolaisen (valgt for 2 år 2017) 
Kasserer:   Bente Eilertsen (valgt for 2 år 2018) 
Styremedlem/Sekretær: Anna Aurora Wiig (valgt for 2 år 2018) 
Styremedlem:   Elisabeth Grønås (valgt for 2 år 2017) 
Styremedlem:   Monica Gansmoe (valgt for 2 år 2018) 
Varamedlem; valgt for 1 år:  Cathrine Myklevold 
Varamedlem: valgt for 1 år:  Helga Helen Bjørnvik
Valgkomitè: alle valgt for 1 år
     Aina Andersen   
     Roger Nikolaisen
     Linda Arild
 
 Revisor: begge valgt for 1 år
 John Magnar Johansen

       Oddbjørg Pedersen

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00

Bente Eilertsen  Anna Aurora Wiig
 (sign)    (Sign)

Aktivitetskalender 2018 Gruppe Nord
Har du ideer til aktiviteter kontakt oss!
Januar Årsmøtet 27.2.18
Mars Del 4 Hvordan bli en bedre puddeloppdretter med Anders Rosell
Mai Puddel treff i Bodø/Markatur på Fauske
Juni Saltenutstillingen. Ev. grilling i etterkant av utstillingen lørdag
August/septem-
ber

Smeller/Nosework kurs?

Oktober/novem-
ber

Ev. agility/rallylydighet eller annen aktivitet

Tid og sted blir kunngjort på NPK sin Web side: http://www.puddelklubb.no/ 
og på gruppas hjemmeside: http://www.123hjemmeside.no/npk-nordland/38720338 

For alle aktiviteter kreves det nok påmeldte. Vi starter kurs når vi har nok påmeldte.  
Meld din interesse til puddel.nord@klubb.nkk.no

Faste Aktiviteter

Fauske/Bodø: Utstilingstrening/lydighetstrening hver onsdag i sommerhalvåret 18.00 
Sted: Se hjemmeside for mer info
Agilitytrening Vår/sommer/høst Sted: Fauske. se hjemmeside
Utstillingstrening Ta kontakt med Diane for Info tlf. 91378701
Torsdag i Bodø: Hver 4. torsdag i mnd. kl. 18.00 Møt opp med din puddel 
liten eller stor og bli med på tur. Vi legger inn noen sosialiserings- og kon-
taktøvelser. Vi koser oss ev. med kaffe og puddelprat etter turen. Oppmøte 
Stranda på Løp/Politihøgskolen/Maskinisten. Info: FB siden eller Diane tlf. 
91378701

For nærmere informasjon om alle aktiviteter kontakt Diane Nikolaisen mob: 91378701
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KLUBBEFFEKTER

Klistremerker
Merkene er i sorthvitt. De 
leveres med lim på forsiden 
(for bilvinduer) eller lim på 
baksiden (til alt annet)
Pris kr. 10,- pr.stk.+ porto

Valpehefter
NPKs valpehefte bør 
sendes med hver ny 
valp som selges. For nye 
puddeleiere er det mer 
informasjon og veiled-
ning om vår rase i dette 
heftet enn i mange andre 
hundebøker.
Kr. 50,- pr. stk. + porto.

Nøkelring med 
parkometermynt
Kr. 25,- pr. stk. + porto

Klubbnåler 
Nålene (pinsene) har 
samme motiv som 
klistremerkene og er i 
gull på sort bunn. Den er 
1,7 cm i diameter.
Kr. 50,- pr. stk. + porto

Klubbeffekter til salgs

Disse kan bestilles fra: puddelbutikken@altiboxmail.no
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SUNNHETSUTVALGET  Helsestatistikk

Oppsummering av helseresultater for 2017
Fordi Puddelposten kun kommer ut med 3 nummer i året, og alle helseresultater publiseres 
fortløpende på dogweb er det bestemt at det ikke lenger kommer til å publiseres lister over 
helseresultater i Puddelposten. Det kommer hvert år en oppsummering av resultatene for tid-
ligere år, for HD og AD røntgen samt øyelysing. Det er dessverre ikke mulig per i dag å hente 
ut oversikt over patellaundersøkelser, PRCD-PRA test eller kliniske diagnoser, dette kan kun 
ses på den enkelte hunds sider, og er foreløpig ikke mulig å lage oversikt over uten NKKs 
hjelp. Nedenfor er det tabeller som viser oversikten over resultater av HD og AD røntgen, 
samt øyelysninger utført i 2017. 

HD røntgen 1.1.2017- 1.1.2018
Fri (A/B) Svak (C) Middels (D) Sterk (E) Totalt % HD

Storpuddel 78 16 1 95 17
Mellompuddel 38 15 6 59 36
Dvergpuddel 6 1 - - 7 -
Toypuddel 1 - - - 1 -

Trenden vi ser er at det hovedsakelig er hunder tiltenkt til avl som røntges. Veldig ofte kun 
en eller to hunder per kull, på mellompuddel finnes det noen få kull hvor alle valper er rønt-
get.  Antallet HD røntgede hunder er ganske likt som tidligere år, sammenligner vi med året 
før (2016) er prosentvis antall hunder med HD litt høyere både hos mellom og storpuddel, 
men dette vil variere litt fra år til år. For storpuddel er nå HD-index tilbake i dogweb, og det 
vil være ønskelig å få opprettet dette også for mellompuddel, men vi er avhengige av at flere 
hunder røntges. 

AD røntgen 1.1.2017 – 1.1.2018
Fri/grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Totalt % AD

Storpuddel 49 2 1 - 52 6
Mellompuddel 25 2 - - 27 8
Dvergpuddel 6 - - - 2
Toypuddel 1 - - - 1

Vi kan se at litt over halvparten av de som HD røntger sine hunder også velger å samtidig 
røntge albuene, ut fra de resultatene vi har ser vi at de fleste røntgede hunder er fri for AD.

Øyelysing 1.1.2017 – 1.1.2018
Katarakt* PPM Distichia-

sis**
RD PHTV/

PHPV**
UA Totalt lyst

Storpuddel 6 2 4 1 64 76
Mellompuddel 3 5 10 1 2 40 62
Dvergpuddel 5 1 36 37 78
Toypuddel 3 1 26 13 44
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*Katarakt inkluderer alle variantene av katarakt som anmerkes på attester; det har vært 
tilfeller av fremre y-søms (ant.sut.l.), cortical og bakre pol katarakt. 
**Graden av diagnosen kommer ikke frem av denne oversikten, da alle hunder med 
samme diagnose uavhengig av grad er slått sammen. 

Som tidligere år har vi noen tilfeller av katarakt hos alle puddelstørrelsene, samt et par 
hunder med PPM, RD og PHTV/PHPV. Ser vi derimot på antallet hunder med distichiasis 
(feilstilte øyehår) ser vi at dette forekommer hos over halvparten av de undersøkte toy og 
dvergpudlene. Selv om dette i de fleste tilfeller ikke er noe som plager hunder, bør man 
være obs på dette. Anbefalinger fra øyelysere på dette området er at hunder med mild 
eller moderat grad kan brukes i avl, men det anbefales parring med hund fri for lidelsen. 
Hunder med uttalt grad anbefales ikke brukt i avl. 

Hvordan finne oversikt over alle helseresultater publisert i dogweb
For de som ønsker å følge med på oppdateringer av helseresultater, så er det lett å finne 
frem til dette i dogweb.
Gå inn i dogweb og velg «oppdateringer i databasen» som vist under. 
Velg deretter rase, samt tidsintervallet du ønsker å se resultatene fra.
Da vil det komme opp en oversikt hvor man kan velge faner med utstillinger, 
kullregistreringer, HD, AD og øyelysning (ECVO). 

Under de ulike fanene får man opp hundene, og man kan sortere etter navn, dato eller 
diagnose.
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Tirsdag 12. desember var det puddel-
treff og julebord på Solvik Marina.
Det var 27. påmeldte, og ca 30 pudler 
tillstede. De fleste hadde bestilt deilig 
Tapas, og noen hadde med en med-
bragt matbit.  
Hege Norset Blichfeldt spilte noen 
flotte julemelodier på kornetten sin.
Og vi hadde «pakkeleken», som ble 
veldig underholdende. Kaffe og kaker 
ble også servert.

Årets mestvinnende sprinter ble be-
hørlig kåret, og vi gratulerer!

Jeg vil gjerne få takke alle som kom-
mer og bidrar til disse treffene.

Bente

Julebord på Høvik

Mestvinnende Sprintere 2017
Toy: 1. Kokos – Ida, 2. Nera – Ida, 
3.Maria – Lise
Dverg: 1. Varg – Siw Malin, 2.Troya – Lise, 
3.Fenris – Katrine
Mellom: 1. Daisi – Mathias/Anita, 
2.Frida – Monica, 3. Alvar – Snøa
Stor: 1. Nala – Bente, 2. Ziera – Bente, 
3. Fant - Erik

KLAB  Julebord på Høvik
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Julebord på Høvik
KLAB   Forandring i styret

Leder: Bente Tyrholm

Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen

Lydighet og Rallylydighet: Jeanette Hvalby og Camilla Vaarli

MH: Bente Tyrholm

Bruks: Mette Dahl

e-post: postklab@gmail.com

Vi har hatt noen endringer i styret til KLAB, og det nye 
styret består av følgende:
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Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til  
Treningssamling 3-5 august 2018 

Lydighet – Spor (ikke blod) – Feltsøk 
 

Sted: Holemoen Idrettsplass, Modum, Vikersund
Holemoen Idrettsplass har stor fotballbane (gress), Klubbhus 
m/toalett og kjøkken m.m.
Plass for campingvogn/telt på plassen utenfor Klubbhuset. 
I Vikersund (5km unna) leies det også ut campinghytter.

Området er fantastisk egnet for 
trening av hund med furuskog og 
flatt terreng.
Vi er også heldige å få med oss to 
hjelpere som har konkurrert innen 
Bruks i mange år.

Bruks er spennende for både to og firebente fordi det er 
en variert hundesport.

Max deltagere: 20 ekvipasjer

Forutsetninger for påmelding: 
Grunnleggende lydighet på hunden samt 
fullført kurs i spor eller at fører har 
tidligere erfaring .
NB. Bruk våren til å melde på sporkurs / 
eller trene.

Pris: kr. 1.800,-.

I prisen inkluderes felles frokost, lunch 
(smører matpakke) og tilbehør middag.
Alle holder seg med egen drikke og det som 
skal grilles til middag.

Bindende betaling etter 15.06.2018

Påmelding / event. spørsmål: 
Mette Dahl (mettdah@online.no)

DETTE BLIR KJEMPEHYGGELIG!

 

 

 

 

KLAB  Invitasjon til brukshelg
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KLAB   Invitasjon til MH

 

Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til 
Mentalbeskrivelse Hund – MH 

29. og 30. september 2018 
 

Dommere: Heidi Lernæs, Ann-Merethe Sjaaeng Rønning  

Testleder: Merete Greaker 
 

Sted: Nittedal 

Påmeldingsfrist er 10 august 2018 

 

 

 

 

 

 

Påmelding postklab@gmail.com ved Bente Tyrholm 

Publikum må også meldes på, senest en uke før.  

Pris: 900 per hund/700 for NPK-medlemmer 

Begrenset antall som får plass, 8 hunder per dag. 

Original stamtavle må medbringes og hunden må 

være ID-merket. 
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B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


