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Alle henvendelser til NPK hovedstyre kan
rettes til e-post: post@puddelklubb.no.
Vi kan også nås på telefon: 907 87 825.

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  907 89 596 (etter kl. 17.00).
E-post: puddelvalp@gmail.com.
 
Du finner også NPK på Facebook. 

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Heidi Løken

Styremedlem 
Helene Gautier 
Aarheim

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen
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Redaktøren har ordet

Norsk Puddelklubb er en av de større rase-
klubbene. Og vi er så heldige å ha mange engas-
jerte medlemmer. Alle er vi stolte over den flotte 
rasen vår som kan brukes til flere, ulike aktiv-
iteter, selv om pudlene våre først og fremst er 
elskede familiemedlemmer. 
Rasen vår er i all hovedsak en sunn og frisk 
rase. Dette ønsker vi alle at den skal fortsette å 
være, og at den skal ha godt gemytt og puddelens 
rasetypiske utseende. Målet om en fortsatt god 
utvikling for rasen er nok det samme for de 
fleste av oss, men vi har forskjellig syn på hva 
som er riktig vei til målet. For å bevare rasen 
sunn er det viktig med bredde i avlen, slik at ikke 
sykdomsmutasjoner kan få fritt spillerom. 
Anbefalingen fra veterinærer og genetikere 
er klar. De beste 50% bør gå i avl, for å bev-
are genpoolen og holde rasen sunn. I dag går 
anslagsvis 15 % i avl, om det er så mange, og en-
kelte avlsdyr har svært mange avkom etter seg. 
Dersom vi bare følger gamle spor vil vi ikke være i 
stand til å møte nye utfordringer som dukker opp.
Det var grunnlaget for at styret ønsket å g jøre 
et forsøk med eksteriørbedømming av pudler 
uten utstillingsfrisyre, for å få flere pudler fram 
i lyset, og kanskje enkelte av dem i avl og inn på 
våre lister. Forsøket viste seg på være omstridt, 
og vi ønsker derfor en avstemming over om dette 
skal fortsette på generalforsamlingen den 12. 
mai.
Meningsutveksling er viktig og grunnlag for 
utvikling. Derfor håper vi at flest mulig stiller opp 
på det årlige møtet i klubbens høyeste organ, 

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

Nå er det endelig vår! 

Som vanlig er årets første nummer fullt av 
generalforsamling-stoff. Det er her klubbens 
fokus og fremtid diskuteres, og i år er det mye 
som skal diskuteres. Det er her hvert enkelt 
medlem av klubben kan være med å påvirke, ved 
å sette seg inn i sakene, og å komme på møtet og 
stemme.
I år er det flere kandidater til styrevervene, så i år 
kan man forhåndsstemme om man ikke kan møte 
– dette g jelder kun personvalg. Det er presentas-
jon av alle kandidater i bladet, både nye og gamle. 
Stemmeseddel ligger vedlagt :)

Vi har også presentasjoner av mestvinnende 
pudler i alle grener, samt en reportasje fra Inter-
national Poodle VM i agility, Juniors Hjørne og 
en artikkel om genetikk.

Vi ses på generalforsamling! God påske :)

mvh Tone  

generalforsamlingen, og deltar med sin stemme. 
For at flest mulig skal synes det er reisen verdt 
legger styret i år den årlige puddelkonferansen 
sammen med generalforsamlingen. Begge deler 
vil bli avholdt helgen 11.-12. mai. 

Ønsker dere alle en fin vår!  Eli 
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International Agility Poodle 2018/ 
«Puddel VM»

ARTIKLER    Puddel VM

Tekst Kari Dyrdal
International Agility Poodle 2018 ble holdt i 
Kalkar i Tyskland den 17. og 18. november. Max 
påmelde var 160 ekvipasjer – og det tok bare 
noen dager før det var fullt, så her var det bare å 
sitte klar den dagen påmeldingen åpnet. Det var 
deltagere fra 17 forskjellige land – hvor Norge 
var med og markerte seg. I forkant var det tilbudt 
busstur, med overnatting på båt. For de som 
ikke var så reisevant med hund til utlandet, ble 
dette en fin introduksjon. Alle minnet alle om hva 
en måtte passe på før reise. Ellers så var reise 
og hotell ordnet av Inger Sørlie, som har erfaring 
med dette i forbindelse med tidligere deltakelse 
i VM. 

Torsdag den 15. november startet turen til Kalkar 
i Tyskland, 160 mil tur retur + båttur. På bussen 
var vi 9 personer og 10 hunder. Alle hundene 
fikk sitt eget bur. 
De som var med på turen fra Norge var Inger 
Sørlie, Ann Kristin Steinslien, Ann Karin Larsen 
Johansen, Martine Kristiansen, Randi Blomberg, 
Tove Byrløkken og Kari Dyrdal. Hundene som 
var med fra Norge var; 
2 storpudler- Izolde og Katie, 1 mellompuddel 
- Dolly og 5 dverg/toy pudler – Ziwa, Tia, Juni, 
Jenny, Lotta og Lukas. 

Bussturen begynte i Nittedal, videre med båt fra 
Göteborg til Kiel og videre til Kalkar. Fra Göte-
borg ble Suanna Hagman fra Åland i Finland 
med på bussen med sine to - Pinja og Kiwi.  
Under felles middag på båten ble vi kjent med 
hverandre. Da vi kom frem på fredag kveld så 
fikk vi teste hallen og hindrene før vi kjørte til 
hotellet hvor vi traff Hilde Røysheim og Camilla 
Sandbakk.

Klubbene som var representert var:
Stovner hundeklubb: Hilde med Mindy, Camilla 
med Lilli, Inger med Tia og Ziwa og Kari med 
Katie
Gudbrandsdalen hundeklubb: Tove med Izolde
Lillehammer brukshundklubb: Randi med Lukas 
og Ann Kristin med Juni
Follo brukshundklubb. Martine med Dolly
Eidsvoll hundeklubb: Anne med Lotta
(Åland brukshunds- og selskapshund klubb: 
Susanna med Pinja og Kiwi).
På lørdagen var det tidlig opp med åpning av 
«Puddel VM» kl. 08.30. Denne dagen var det 
agility Individuelt og lag. God stemning og de 
norske deltakerne var de som ropte høyest og 
var flinkes til å heie på hverandre. Vi satt sam-
men og filmet og tok bilder av hverandre og had-
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ARTIKLER    Puddel VM

de de utrolig gøy sammen. Vi var alle sammen 
fornøyde med noe, men best på resultatlista på 
lørdagen var Anne med Lotta på en 8. plass vi-
dere tok Matine med Dolly en 11. plass, Camilla 
med Lilli en 13. plass og Hilde med Mindy tok en 
15. plass. Det ble felles middag på hotellet den 
kvelden. 
Tove og Kari startet tidlig med individuelt hopp 
kl. 8.30. Der tok Kari med Katie en 1. plass og 
Tove Med Izolde en flott 2. plass og dermed var 
begge to kvalifisert til finalen. 
Camilla med Lilly kvalifiserte seg til finalen med 
en 4. plass i hopp. Hilde med Mindy tok en flott 
8. plass, Ann Kristin Steinslien med Juni - en 14. 
plass og Randi Blomberg tok en 15. plass med 
Luckas. Til slutt toppet Camilla med Lilly det med 
en 2. plass i finalen. Et fantastisk løp. 
GRATULERER SÅ MYE!

Lagene
Norwegian Poodle Racers tok en 4.plass i Agility 
og 3. plass i hopp – sammenlagt ble de nr. 2 av 
35 lag. GRATULERER:
•  Eugenios Vanity Fair   -  MINDY, Hilde
•  Infocus Jenny’s Wild Rose -  JUNI, Ann Kristin 
•  Ballentines fly high  -  LILLI, Camilla 
•  Happy Life Charantia Ziwa – ZIWA, Inger

Norwegian Poodle bitches: Ble nr 18 i Agility og 
16 i hopp – sammenlagt nr. 15. Laget bestod av 
3 klasse 1 hunder og en klasse 3 hund.
•  Dajmens Highly Secret -  IZOLDE – Tove
•  Utiles Katie Woodencloak -  KATIE – Kari
•  Micane&apos;s Danish Dynamite -  
   DOLLY - Martine 
•  Pudelpowers quickstep   -  PINJA - Susanna 
•  Norwegian Poodle Rockers: Laget disket i 
   agility og ble nr. 6 i Hopp – sammenlagt nr. 16
•  Ankaru’s Like It Or Not  -  LOTTA – Anne
•  Jennyroses Black Diamond Effekt -  
   LUCKAS – Randi
•  Pudelpowers I`m in fire   -  KIWI - Susanna 
•  Kattgubbens Xan Tia -  TIA - Inger

Vi hadde alle en flott tur og koste oss. Det var en 
stille gjeng på bussen tilbake til Kiel. Om kvelden 
hadde vi en flott avslutning med felles middag 
på båten. Alle kom seg vel hjem om noen med 
medaljer og i tillegg noen ekstra basiller.
Stor takk til bussjåfør Thore Sørlie og reiseguide 
Inger Sørlie. Ekstra takk til Norsk Puddelklubb 
som sponset med en liten sum til medlemmer 
som var med på bussturen.  
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Pelsstellkurs
Hos Laila Godager, 
1540 Vestby

Lørdag 8. desember og søndag 9. desember.
Her ble det gjennomgått viktighet av tannpuss, 
kloklipp og ørenapping ble utført, hvor jeg viste litt 
holdeteknikk slik at dette ble lettere å gjennomføre. 

Så var det bading og tørking, viktigheten å ha helt 
tørr pels ble forklart. Lunch og skravling + besvar-
else på litt spørsmål. 

Etter pause for to og firbente gikk vi løs på klipping. 
Jeg klippet halve hunden og forklarte vinkling på 
bakbena og hvordan bruke maskin på kropp. Eier 
klippet andre delen og måtte jobbe for å få det likt. 
Syntes alle var flinke og nøye....moro å lære bort 
til interesserte puddeleiere. Takk til dere som kom.

Bilder fra Lørdagen.
Lørdag var disse med: Lina (kom helt fra Arendal) 
og aprikos dverg Barnes, Helga med storpuddel Pia 
og Ingjerd med toypuddel Bella. 

ARTIKLER   Pelsstellkurs

 Storpuddelen Pia
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ARTIKLER   Pelsstellkurs

Bilder fra Søndagen:
Søndag ble vi dessverre bare 2, da det kom et 
avbud såpass sent på lørdagskvelden at jeg ikke 
kunne gi beskjed til de som står på vent. Vi hadde 
det koselig og det var Mette med storpuddel Giggs 
og Yvonne med lille Mira.
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Sakset fra Hundesport  3/17

ARTIKLER  Litt genetikk, takk



                    PUDDELPOSTEN    1/2019 11

ARTIKLER  Litt genetikk, takk
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ARTIKLER  Litt genetikk, takk

PUDDELPOSTEN    1/201912

4 uker gamle mellompuddelvalper, oppdretter: Ann-Merethe Mikalsen, foto: Heidi Omdahl. 
Bildet er ikke en del av artikkelen. 
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ARTIKLER  Litt genetikk, takk

4 uker gamle mellompuddelvalper, oppdretter: Ann-Merethe Mikalsen, foto: Heidi Omdahl. 
Bildet er ikke en del av artikkelen. 
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ARTIKLER  Litt genetikk, takk
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ARTIKLER  Litt genetikk, takk

Mellompuddelvalper på 4 uker. Oppdretter: Ann-Merethe Mikalsen, foto: Heidi Omdahl. Bildet er ikke en del av artikkelen. 



PUDDELPOSTEN    1/201916

POST  Nye Championer 

“Elvis” 
N UCH  Abroz Bells Of Love,
Grå storpuddel, hann
Født: 10.08.2009
Far: Sicilka’s Laurence Oliver 
Mor: Leila Lizette Avrina.
Eier: Steinar Årdal
Oppdretter: Anette S. Audunsdatter
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“Liam”
NUCH SE UCH SE JW-17 
True-Style Play-With-Fire
Sort toypuddel, hann
Født: 22.10.2016
Far: Ten-sharps Gontjar
Mor Trudora’s Love for Fantine
Oppdretter: Katarina Ström
Eier: Sonja Elisabeth Bjørnstad
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POST  Generalforsamlingen     

Norsk Puddelklubb inviterer til puddelkonferanse 
lørdag 11. mai kl 10. 30 og søndag 12. mai kl 09.30, 

samt Generalforsamling 12. mai kl. 13.00 på 
Oslomet avdeling Kjeller. 

HUGO, 10 mnd. mellompuddel, eier og foto:  Elisabeth Sørlie Oure
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Puddelkonferansen 2019
•  Sunnhet og helse i raseavl
•  Sykdom og helsetester
•  Hundens språk og atferd
Detaljert program kommer senere.
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•  Avlsanbefalinger
•  Evaluering av eksteriør-
•  bedømmelsen 31.01.2019
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Dagsorden:

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

1.   Godkjenning av innkalling
2.   Valg av møteleder, referent, medreferent, to protokollundertegnere, to til tellekorps
3.1 Styrets årsberetning

Årsberetning 2018

Leder Ann Kristin Leirvik Sletnes Leder Eli Hall

Nestleder Eli Hall Nestleder Tone Rognstad

Styremedlem Kine Malene Sletnes Styremedlem Helene Gautier Aarheim

Styremedlem Helene Gautier Aarheim Styremedlem Gro Bjørndalen

Styremedlem Jorunn Aukrust Styremedlem Laila Vold

Varamedlem Eli Skomsø Varamedlem Heidi Løken

Varamedlem Gro Bjørndalen Varamedlem Laila Johansen

Styrets sammensetning fra - 
01.01.2018 - 14.04.2018

Styrets sammensetning fra - 
14.04.2018 - 12.05.2018

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret:

Styret som ble valgt 14.4.2018 konstituerte seg på første møte. Det har vært avholdt månedlige møter, bort-
sett fra i juli. Samarbeidet har vært svært godt. Alle som har kunnet har hjulpet til på arrangementer og med 
innspill mellom styremøtene. I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i styreperioden:

Eli Hall, leder
Innkalling og ledelse av styremøter
Brev og henvendelser til og fra NKK (og andre)
Årsberetning og budsjett
Klubbtelefonen (ca 480 henvendelser)
Redaksjonsmedlem i Puddelposten
En av tre i facebookteamet
Backup på e-post og websider
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS)
Eksteriørmønstring
Søknader om våre utstillinger og stevner
Puddelkonferansen

POST  Generalforsamlingen
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Tone Rognstad, nestleder
Redaktør i Puddelposten
Årsberetning
Øyelysingsdagen
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS)
NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse
Eksteriørmønstringen
Puddelkonferansen
Henvendelser til NKK

Gro Bjørndalen, styrerepresentant
Møtereferater
E-post,  svar og fordeling til styret (502 stk)
Styrets representant i og leder for utstillingskomiteen
planlegging og praktisk gjennomføring
Invitasjonsark til nye medlemmer i klubben

Laila Vold, styrerepresentant
Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner
Regnskapsbilag
Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter
Eksteriørmønstringen

Heidi Løken, vararepresentant
Web-utvikling, bla a med ny klikkbar versjon av hannhundlisten
Webansvarlig (innlegging)
Øyelysingsdagen

Laila Johansen, vararepresentant
Oppdretterlisten
Hannhundlisten, utvikling og føring av innhold
Eksteriørmønstringen
Invitasjonsark til nye medlemmer i klubben

Helene Gautier Aarheim har hatt permisjon fra styrets arbeid store deler av perioden, men har bidratt på møter 
og arrangementer i den tiden hun ikke har vært fritatt. Hun har også vært en av tre i facebookteamet og vil 
assistere på øyelysingsdagen.

Regnskapet har frem til 31.12.2018 blitt ført av Kine Sletnes. På styremøte 19.2.19 ble det vedtatt å skifte til 
Vidar Hansen, Myhrers regnskapsbyrå på Lillestrøm. Det er kommet endrede momsregler i perioden og styret 
finner det best å bruke et profesjonelt byrå. Det vil ikke koste mer enn vi har betalt for regnskapet hittil.

Faste oppgaver utenfor styret (i tillegg til alt det gode arbeidet som gjøres i Gruppe Nordenfjeldske, Gruppe 
Rogaland og Gruppe Nord):

Leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og aktivitetsgruppa på Østlandet, Bente 
Tyrholm, har igjen gjort en formidabel jobb med alle KLABs arrangementer, i tillegg til rasestanden vår på Dog-
s4All, raseparaden, blåbærstevner og deltakelse på eksteriørmønstringen. Bente er også ansvarlig for klubbens 
valpeformidling og valpelisten vår som oppdateres ofte.

Utstillingskomiteen har bestått av Tone Bekkåsen Fischer, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid og Ann Kristin Flo, i 
tillegg til Gro Bjørndalen fra styret. 

Gro Staurheim fører mestvinnerlistene våre.
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Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden.

Ida Myrer Stø er ansvarlig sekretær i Sunnhetsutvalget. 

NKK, henvendelser og høringer

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

Vi har hatt en saksgang rundt klubbens lover som ble vedtatt på siste generalforsamling. Etter noen justeringer 
sammen med juristen i NKK er lovene våre blant de klubblovene som er blitt godkjent av hovedstyret i NKK 
(HS).

Vi har henvendt oss til NKKs helseavdeling og bedt om at de vurderer å godkjenne Prcd-PRA tester som er tatt i 
andre land enn Norden.

Vi har henvendt oss til Finn og bedt om at de går gjennom og fjerner blandingshunder fra selskapshundkate-
gorien. Finn har svart at de ikke har kapasitet til dette på nåværende tidspunkt, men at de skal ha det under 
vurdering.

Styret har henvendt oss til NKK og bedt om at flest mulig pudler dømmes i samme ring og at dersom de forde-
les må ringene være ved siden av hverandre. 

Vi har vært i kommunikasjon med NKKs særkomite for utstilling og administrasjonen i NKK om hvordan flerfar-
get puddel som er registrert i NHL kan forenes med dem som er registrert i NKK, med ikke godkjent farge, slik 
at disse kan opptre samlet. Konklusjonen fra NKK ble at de ønsker at vi innmønstrer dem vha en dommer på 
eget skjema som NKK har utarbeidet og sendt oss. Dette behandles først av generalforsamlingen.

Styret har kontaktet Agria for å få ut de siste helsestatistikkene på puddelrasene.

Vi har søkt NKKs helseavdeling om frivillig registrering på Dogweb, av Von Willebrandt på storpudler og RCD-4, 
på småvariantene. Mange har testet og det ville vært fint å ha en oversikt over resultatene. NKK avslo dette og 
ba oss lage en oversikt selv. Sunnhetsutvalget ved Ida har derfor påtatt seg å samle testresultater fra dem som 
vil sende oss.

Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om elektroniske kritikker, regler for 
brukshundprøver, disiplinærlister, arrangementer nye forskrifter fra Mattilsynet om velferd for hest og hund, 
m.m., men har ikke hatt særskilte innspill til disse.

Vi har hatt en saksgang med Særkomiteen for utstilling (komite nedsatt av HS) i forbindelse med ek-
steriørbedømmingen vi arrangerte den 31.1.19. Komiteens endring av reglene for Open Show, som de ga 
tilbakevirkende kraft, kom midt i påmeldingen til vårt (og flere andre klubbers) arrangement. En slik praksis, i 
strid med vanlig norsk rettspraksis og praksis i andre store organisasjoner (som f.eks. Norges idrettsforbund), 
fant vi høyst upassende. Vi rettet derfor en klage på saksgangen og sendte en søknad om engangsfritak. 
Søknaden ble avvist, uten at komiteen overhode berørte poenget om tilbakevirkende kraft. Vi valgte derfor å 
klage selve saksgangen inn for HS, med kopi til juridisk ansvarlig. I sitt avslag tok dessuten Særkomiteen tok 
opp saker som vi ikke kunne forstå hadde betydning for vårt arrangement. De tok aldri kontakt med oss, for å 
høre vår mening om dette. Vi sendte derfor også en klage til HS på saksgangen og et svarbrev til komiteen, for 
å rette opp i misforståelsene. 
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Kurs/konferanser/møter

NPK sendte inn eget forslag til Representantskapsmøtet (RS) om å få beholde storcertet på de Nordiske ut-
stillingene også i 2019. Dette ville forsvinne pga RS-vedtak fra året før.  Eli Hall og Tone Rognstad deltok på RS. 
Forslaget vårt ble sydd sammen med forslag fra en rekke andre raseklubber og endte opp med at dette skal 
NKKs styre/utstillingskomiteen få avgjøre uten innblanding fra RS.

Det vil bli avholdt Puddelkonferanse 11.-12. mai, over to dager og i forbindelse med Generalforsamlingen, slik 
at det kan være mer interessant for medlemmer med lang reise å delta. Konferansen vil inneholde emner som 
er viktige for oppdrettere, men som også bør ha stor interesse for den vanlige puddeleier.

Tre styremedlemmer, Tone Rognstad, Gro Bjørndalen og Laila Johansen, har deltatt på NKKs avlsrådskurs for 
styremedlemmer og medlemmer i sunnhetsutvalget.  

Nordisk Puddelmøte for styrerepresentanter. Dette har Dansk Puddelklubb påtatt seg å avholde i løpet av året. 
Vi ønsker å ta opp muligheten for en felles dommerkonferanse og andre samarbeidstemaer, i tillegg til å utvek-
sle informasjon om arbeidet i de ulike klubbene.

Laila Godager har avholdt flere fulltegnede kurs i hverdagsstell og klipping. Helene Gautier Aarheim vil også 
avholde kurs. Vi planlegger også ringtreningskurs ved Eva Nygaard, m.fl.

Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner

Styret med Tone Rognstad i spissen arrangerte øyelysing og patellasjekk ved veterinær Kristin Lange på Blom-
menholm den 14. mars. Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte pudler, ca 40 til øyelysing og ca 15 til sjekk 
av kneledd. (40/14 i 2018).

Styret har også vedtatt å opprettholde helserefusjonene på samme nivå i 2019 som i 2018.

Utstillinger/stevner/arrangementer

Det ble avholdt tre spesialutstillinger i 2018.
Av Nordenfjeldske i februar, av Hovedutstillingen med storcertet i Drammen i juni og av Gruppe Rogaland i 
september. Egne referater er lagt ut i Puddelposten og på klubbens og gruppenes nettsteder.

På Dogs4All holdt vi rasestand i 3 dager med mange besøkende, og deltok i raseparaden.
Vi stilte også med 12 storpudler til NM i juniorhandling.

Det ble avholdt lydighets- og rallylydighetsstevne ved KLAB på Stange og blåbærstevne i agility og rally på Høvik 
i januar. 

KLAB arrangerte også mentalbeskrivelse i oktober.

Uoffisiell eksteriørbedømmelse ble avholdt som en forsøksordning i januar med 41 deltakere. Dommere var 
Per Kr. Andersen og Antonio Di Lorenzo. De av pudlene som fikk godkjent av begge dommere får stå på klub-
bens lister. Tre fikk godkjent av begge, mens seks andre fikk godkjent av en av dommerne. 

Medlemsblad/ nettsider/Facebook/annen informasjon

Puddelposten
Redaksjonen har bestått av Tone Rognstad, Eli Skomsø og Eli Hall. Vi har gitt ut 3 fyldige nummer i 2018, layouten 

POST  Generalforsamlingen



PUDDELPOSTEN    1/201922

er utviklet videre, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger, – vi har til og med fått nye medlemmer fordi 
de ønsker Puddelposten!
Bladet har faste bidragsytere og spalter, i tillegg til artikler og innsendte reportasjer, slik at det har blitt et vari-
ert blad for alle medlemmene i Norsk Puddelklubb.

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

Sidene er nå levende med jevnlige innlegg, referater fra styremøter o.l legges ut, referater fra utstilling-
skomiteens arbeid er tilgjengelig, puddeltreffene refereres jevnlig med bilder og tekst.

Facebook
Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre hendelser 
og ikke minst debatter, har vi sett. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til mange, men det be-
grenser seg også til dem som er aktive der. Kommentarfeltet er ikke alltid like innbydende for utenforstående, 
og vi har fått henvendelser fra folk som er redde for å delta på arrangementer, fordi de er redde for å bli møtt 
på samme måte som enkelte uttrykker seg i kommentarfeltet på Facebook. Dette er særdeles uheldig og styret 
vil fortsette å oppfordre medlemmer til å utvise folkeskikk i kommentarene sine. 

Informasjonsark til valpekjøpere
Det er utarbeidet eget ark for medlemsrekruttering av valpekjøpere som kan legges som ilegg i valpehefter 
eller sendes ut på e-post av oppdretterne.

Intervju i Hundesport Vi ble kontaktet for intervju som omhandler blandingsavl: «Velg heller en puddel».

Medlemstall

2013  2014   2015  2016  2017  2018
1 353  1 350  1353  1354  1279  1365

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning

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

Registreringstall  2017             2018  Totalt siste 9 år

Toypuddel  102  131  831
Dvergpuddel  186  209  1651
Mellompuddel  186  242  1599
Storpuddel  320  242  2596

3.3 Valpeformidlingen

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

Valpeformidlingen har også besvart en rekke telefoner med valpeforespørsler.

3.4. Klab og aktivitetsgruppens årsberetning

Styret 2018:
Leder: Bente Tyrholm
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli
Lydighet: Jeanette Hvalby
MH: Bente Tyrholm

Treff
Det har vært avholdt 11 puddeltreff og ca. 113 ekvipasjer har deltatt på treffene.
Vi har vært innom flere aktiviteter som daglig pelsstell, innføring i spor, lydighet, og ringtrening.
Mestvinnende sprintere ble på Toy, Inger med Yatzy. Dverg, Hilde med Braidy. Mellom, Anita med Daisy. Stor, 
Erik med Fant.

Dogs4All 
16-18 november ble avholdt med puddelstand på plass. Der var også Helle Mathistad, Camilla Vaarli, Mette 
Dahl, og flere gode hjelpere sammen med Bente Tyrholm.

Vi samlet også 12 storpudler til bruk i NM i Juniorhandling.

Brukshelg for pudler 3-5 august. Tema Spor, Lydighet og Feltsøk ved Mette Dahl.

MH 29-30 september ble avholdt på Slattum. Det var 15 startene hunder, 1 dverg, 5 mellom og 6 store pudler. 
Testleder Merete Greaker, dommere Heidi Lernæs, Marianne O. Njøten og Hans Petter Gamborg. Figuranter 
Ellen Sigtun, Jeanette Hvalby, Camilla Vaarli og Bente Tyrholm.

LP og Rally ble i år avholdt 20 oktober på Stange. 
LP-dommer var Arild Berntsen, ringsekretær Birgit Husom. Det var påmeldt 42, men det kom 33 ekvipasjer. Det 
startet pudler i kl. 1, 2 og 3. 
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RL-dommer var Taran Juvet med hjelpere Nina Berg, Kristin Hodne, Ellen Sigtun og Monica Husom. 45 ekvipas-
jer stilte til start. Puddel i kl 1 og 2.

Se mestvinnerlister for alle disipliner i Puddelposten og på nettsiden

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning

NPKs utstillingskomitè har i perioden bestått av Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid, Ann-Kristin 
Flo Larsen og Tone Bekkåsen Fischer. Det har vært avholdt 8 møter.

Norsk Puddelklubbs hovedutstilling og valpeshow 2018 ble avholdt lørdag 2. juni i Drammen Hundepark. 
Dommere for dagen var Jason Lynn, som dømte toy- og storpuddel og Susan Crummy dverg- og mellompuddel, 
begge fra Afterglow Kennels, UK. Ringpersonale: Hanne Kiil, Stina Bøe, Tina Rygge, Nina Bekkåsen, Kari Dyrkorn 
og Inger Lise Kjos. Totalt 129 påmeldt og vi fikk et lite overskudd som hovedsakelig skyldtes stort loddsalg.

Se mestvinnerlisten  for eksteriør i Puddelposten og på nettsiden.

3.6. Valgkomiteens årsberetning 

Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbråten,
Hjørdis Sævareid og Trine Schippers (vara).
I år har alle så nær som en tatt gjenvalg til styret, og vi har vi fått inn forslag til denne varaposten.

Det er også mottatt et komplett forslag til alle styreposter som er på valg.
Se egen presentasjon av nye annet sted i bladet.

Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè.

4. Regnskap, revisjonsberetning

Regnskapet er ikke ferdig revidert. Det vil bli lagt på hjemmesiden i rett tid før generalforsamlingen, sammen 
med budsjettet.

5. Styrets forslag 

5.1. NPK kan fortsette å arrangere uoffisiell eksteriørbedømmelse av puddel uten krav om spesielle frisyrer, 
men med pelslengde som gjør det mulig å bedømme pelskvaliteten. Det brukes to dommere. Dersom pudlene 
får godkjent av begge dommere, eller av en dommer, kombinert med minst en excellent fra en annen dommer 
på utstilling er hunden berettiget til å stå på klubbens lister.

Begrunnelse: Styret ønsker at flere pudler skal bli vist frem og få en bedømmelse, slik at flere enn den be-
grensede prosenten som i dag vises på utstilling kommer i avl, dersom de er gode nok til det. Dette gir også 
folk som av ulike årsaker ikke vil gå på utstilling en anledning til å få bedømt hunden sin. Tilbakemeldinger viser 
også at en slik erfaring gjør at en del av deltakerne tør å prøve seg på utstilling etterpå.

5.2. Det lages en egen avkrysning på klubbens valpeliste, slik at også kull som har godkjent farge, men der kun 
en av foreldrene oppfyller eksteriøranbefalingen, kan oppføres på valpelisten, så lenge helseanbefalingene er 
oppfylt. Dette vil da bli markert på listen. 

Begrunnelse: Dette dreier seg om kull der kun en av foreldrene ikke er stilt, men der oppdretter vurderer at hun-
den bør gå i avl. Vi har avvist slike kull fra listen vår til nå. I dag er det flere puddelkull ute på Finn, enn på våre 
lister. Der ute finner valpekjøpere også alle doodlene. Vi ønsker at NPKs valpeliste skal være stedet der kjøpere 
finner valpene sine, og at derfor alle kull som oppfyller klubbens helseanbefalinger skal kunne formidles av oss.
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5.3. NKK har bedt styret om å arrangere innmønstring av flerfarget, på skjema utarbeidet av NKK, med en dom-
mer, slik at flerfargede som nå er registrert i NHL og andre klubber blir stående sammen med de flerfargede 
som allerede er NKK-registrert, alle markert med ikke godkjent farge. 

Begrunnelse:
NPK ønsker å etterkomme NKKs ønske. På den måten kan denne gruppen samles og også få registrert sine 
helseresultater, og etter hvert utvikles til en egen rase, dersom en ønsker å følge den franske puddelklubbens 
forslag om dette. Det vil dessuten bidra til NKKs økonomi, som igjen brukes til det beste for oss i klubben.

6. Innsendte forslag 

6.1. Forslag fra Rune Halseth og Tone Bekkåsen Fischer: 
NPK tilskriver NKK og krever aksept for at prcdPRA resultater fra godkjent laboratorium (Laboklin og Optigen) 
fra andre FCI land føres inn i DogWeb. Slik det praktiseres nå (kun fra nordiske land) bryter med FCIs Standing 
Orders, FCIs International Breeding Rules og FCIs Int. Breeding Strategies.

Bakgrunn
På fjorårets GF ble det vedtatt krav om kjent status for registering av valper. NKK godtar kun prøver tatt i de 
Nordiske land p.g.a. det de kaller kvalitetskontroll. Det er flere andre land enn de Nordiske land som har ak-
kurat samme strenge krav til prøvetaking og noen endog strengere prosedyrer. Dette er helt klart en hemsko 
ved import av utenlandske hunder noe som vi trenger for å utvide den norske genpoolen. Dessuten føles det 
veldig unødvendig å teste hunder med allerede kjent status på nytt.

F.eks. Tyskland, Nederland og Belgia har nesten likt som i Norden (noe strengere).
1. Eier skriver ut skjema og går til veterinær, men det må være en godkjent veterinær, de kan ikke velge veter-
inær selv slik som hos oss.
2. Veterinæren sender inn alt til lab. og resultatet kommer til både eier og veterinær. Veterinæren sender inn 
resultatet med stempel og underskrift til nasjonal kennelklubb (f.eks. VDH i Tyskland).
3. Kennelklubben påfører da resultater på stamtavle og full helsehistorikk følger hunden.

Tsjekkia, Polen og Østerrike (enda strengere).
Her kommer resultatene fra lab. kun til veterinær som verifiserer og sender inn for registrering, først etter dette 
får eier originalt testresultat i posten.
(Ovennevnte regler/prosedyrer er innhentet fra respektive lands Puddelklubber).
Alle importer fra andre FCI land får sine helseresultater godkjent, så sant de er fra godkjent lab.

Slik det gjøres i Norge så bryter NKK med FCI sine regler.
FCI (Federation Cynologique Internationale) er paraplyorganisasjonen for alle Nasjonale medlemslands Ken-
nelklubber. På samme måte som vi er underlagt NKK som samarbeidende raseklubb. NPK kan ikke gå imot NKKs 
lovverk og NKK kan ikke gå imot FCIs lovverk.
FCIs Standing Orders som revideres hvert år på møte i forbindelse med den årlige
Verdensutstillingen. Ref. Article 8 – stud books, punkt 2: «The members shall exclusively and reciprocally recon-
gnize each others’s studbooks, including appendixes.»
Når NKK ikke viderefører importhunders helseresultater går verdifull genetisk informasjon tapt.
FCIs International Breeding Rules Ref. Punkt 19: «The breeding regulations of the member countries can go 
beyond those of the FCI in their requirements, but may not be (inconsistent) in conflict with the FCI.
Merk også hva som står i FCIs International Breeding Strategies, punkt 1: «Education of breeders is to be rec-
ommended rather than strict breeding regulations and stringent demands in breeding programmes, which can 
easily result in reduced genetic diversity in the breed as well as exclusion of excellent breed representatives».
Punkt 5: «Results from DNA test for inherited diseases should be used to avoid breeding diseased dogs, not 
necessarily to eradicate the disease.»
Det frarådes å ilegge krav om tester og avlsrestriksjoner for sykdommer som ikke er et vesentlig problem for 
rasen. Kan vi i dag si at prcdPRA er det? 12-15 år etter at SPK innførte dette (den gang det kunne være aktuelt). 
Pr. i dag oppdages det knapt tilfeller, ref. tlf. med NKKs helseavd. og vi har god kontroll på prcdPRA status på 
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våre avlsdyr. Det føles alt for drastisk å innføre et registreringskrav på bakgrunn av at alle kullregistreringer er 
gjennomgått og at det funnet tre kombinasjoner som kan gi prcdPRA.
Ingen EVCO attester for noen av puddelvarianten med påvist PRA i årene 2016, 2017 og 2018.

Stemmealternativ:
1. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen legges på is frem til NKK har behandlet saken og 
godkjenner tester tatt i alle FCI land.
2. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen legges på is frem til NKK har behandlet saken og 
godkjent tester fra minimum Tyskland, Nederland, Belgia, Tsjekkia, Polen
og Østerrike.
3. NPK tar opp saken med NKK og registreringsrestriksjonen oppheves/reverseres.

Styrets innstilling: Styret er enig i at NKK bør kunne godkjenne resultater fra flere land/laboratorier, og har 
sendt NKK en henvendelse ang. dette. Vi har ikke fått svar på henvendelsen og vil purre og sende med opplys-
ningene som fremkommer i teksten i alternativ 1 og 2 i dette forslaget. 

Når det gjelder punkt 3 i forslaget: Forslaget var oppe på generalforsamling 2018, og ble vedtatt med 44 mot 13 
stemmer, altså et godkjent flertall. Det vil ifølge NKKs regler (se neste avsnitt) ikke kunne forandres på de neste 
tre årene. Vedtaket bryter heller ikke FCI og NKKs avlsstrategi, da hunden kan brukes i avl ved å ta en ny test 
i hht de norske reglene. Dette har vært en regel i Sverige siden 2008, uten at det har utelukket over 50 % av 
avlsmaterialet der. Styret ser derfor ikke at punkt 3 i forslaget kan vedtas.

NKKs Regler for registrering av hund, side 24, «Tilleggskrav for registrering hos enkelte raser»:  Tilleggskrav 
kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen, og gjelder krav som må være oppfylt 
for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert oversikt over hvilke raser som har hvilke tilleggskrav finnes 
under hver enkelt rase bak i heftet, eller på nkk.no. Raseklubber kan søke om innføring av tilleggskrav, men for 
at raseklubben skal kunne søke om dette må det på forhånd være vedtatt på raseklubbens Generalforsamling/
Årsmøte. Det må tydelig fremgå i årsmøtepapirene at det gjelder et krav for registrering av valper i NKK, og hva 
dette kravet innebærer. Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det først vedtas på 
Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.

6.2. Fra Eli Hall, Tone Rognstad og Heidi Løken:
Avlsanbefalingen på eksteriør skal være som i Sverige; minst en very good på utstilling på hvert av forel-
dredyrene.
Begrunnelse: Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal ha de 50% beste pudlene i avl 
for å klare å opprettholde genpoolen. I følge NKKs utstillingsreglement er dette veldig bra hunder. I Finland 
holder det at hunden har vært på en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent, i Danmark er det ingen utstill-
ingskrav for å stå på klubbens lister.
De fleste andre raseklubber vi har sjekket med her i landet har heller ikke utstillingskrav for å få stå på klubbens 
valpelister.
Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement 12.2:
Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse. Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god 
kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen 
kan kun gis til hund av meget god kvalitet. 

Styrets innstilling: Styret er delt i dette spørsmålet og har derfor ingen innstilling.

6.3. Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum.
1) Jeg ønsker at NPK skal søke om fritak fra full certordningen slik at reglene tilbakestilles slik vedtaket RS 2014 
for puddelvariantene, slik som 29 andre raseklubber har gjort og fått det innvilget.
Grunn: Når man nå ser på utstillinger i Norge er det veldig sjelden dommere ikke gir CK. Av 67 utstillinger i 
Norge i fjor, er det kun 5 utstillinger hvor CK og CERT ikke er blitt delt ut! (dette gjelder mellompuddel).
Man ser på mellom i Dog Web at det er 399 fremmøtte mellomer på 67 uts i 2018.
Det vil si et gjennomsnitt på 5 mp pr utstilling og det deles ut 2 cert (1 hannhund og 1 tispecert). At dette går ut 
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over kvaliteten på puddelen er det vel ikke tvil om? Det er altfor lett å bli NUCH idag. Og dette gjelder også på 
NKK utstillinger, så stor Certet får man uansett, bare man stiller nok.

Flertallet i styrets innstilling: Fritak fra fullcertordningen var oppe på generalforsamling i 2018. Da falt forslaget 
med kun 6 stemmer for, stemmer mot ble ikke talt, men det var på det tidspunktet 59 stemmeberettigede på 
møtet. Fullcertordningen gjør at flere utstillere kan gjøre seg håp om å få et cert. Uten ordningen vil en eneste, 
veldig flott hund kunne samle alle cert frem til den er to år gammel og utelukke andre som også er gode nok 
til å få cert i å oppnå dette. Det gjør at de med en ikke fullt så god hund lett mister motivasjonen til å stille ut, 
dermed blir færre hunder synlige, noe som igjen lett fører til at færre gode hunder kommer i avl. I og med at 
storcertordningen finns i Norge er det heller ingen ting som tyder på at fullcertordningen fører til at det blir 
mange flere champions, tvert imot.  (Se statistikk fra NKK under.)

Statistikk fra 2013, før fullcertordningen ble innført, viser at NKK delte ut 23 utstillingschampionater på mel-
lompuddel. Statistikk fra 2017 viser at NKK delte ut 18 championater på mellompuddel i 2017, hvorav 15 var 
utstillingschampionat, 3 av disse utløste samtidig nordisk championat, slik at det var 15 nye utstillingschampion 
totalt i 2017. Det ble registrert 185 mellompudler i NKK i 2017. I årene 2013-2015 ble det registrert 482 mel-
lompudler. Dvs at gjennomsnittlig blir det født en champion i hvert annet-hvert tredje kull. Det tyder på at det 
er vanskelig nok å bli utstillingschampion pr i dag. Styret ber derfor om at forslaget forkastes.

6.4. Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum. 
Hvis ikke dette går igjennom, ønsker jeg en avstemming om:
Innføre CK krav som utstillingskrav på alle puddelvariantene.

Styrets innstilling: Norsk puddelklubb har til nå hatt de strengeste eksteriøranbefalingene av de nordiske 
landene med sine 2 x excellent. Noe som allerede hindrer våre medlemmer i å få kull inn på valpelisten vår. 
Forslaget om CK-krav vil forhindre at ytterligere valpekull kommer på klubbens lister. Med få kull på klubbens 
liste søker valpekjøpere ut på Finn, der de kan risikere å finne kull som ikke har helsen i orden, og alle mulige 
blandingsvarianter med puddel. Dersom dette kravet skulle følges ville dessuten enda færre pudler komme i avl 
og faren for sykdomsutvikling øke.  Styret ber om at forslaget forkastes.

6.5 Forslag fra Grethe Weseth, Kjell Ole Sperrevik, Anne Stine Berg og Anita Byklum.
Vi foreslår at det blir arrangert en oppdrettekonferanse minst hvert annet år. Hvor Avlsanbefalinger og oppd-
agelse av nye sykdommer evt nye gentester etc blir lagt frem av SU / NPKs styre. Slik at man kan diskutere og bli 
enige om hvordan avlsanbefalingene og evt nye sykdommer skal håndteres. Dette bør bestemmes av medlem-
mene/oppdretterne på rasen. Forslagene medlemmene/oppdretterne blir enige om på denne oppdretterkon-
feransen, blir lagt frem på NPK’s generalforsamling hvor den endelige beslutningen tas.

Styrets innstilling: Styret ønsker å arrangere et puddelseminar årlig, ikke kun annethvert år, der slike ting kan 
diskuteres. Vi ønsker ikke å begrense dette til bare oppdrettere, da det finnes engasjerte puddeleiere også 
blant de som ikke driver oppdrett.

Styret ønsker at medlemmene diskuterer avlsanbefalinger, sykdommer og hvordan de skal håndteres, men et 
oppdretterforum/puddelkonferanse er kun et møte med tilfeldig sammensetting. I følge juristen i NKK er dette 
ikke et sted som kan fatte avgjørelser for klubben. Forvaltning av rasen er styrets ansvar, og styret blir valgt av 
medlemmene til nettopp dette. Styret har sendt en henvendelse ut til alle oppdrettere på oppdretterlisten, 
for å få et representativt inntrykk av oppdretternes meninger rundt disse spørsmålene. Dette vil gi et bredere 
grunnlag som råd til styret. Avlsspørsmål kan også tas opp på generalforsamling, der alle medlemmer har 
mulighet til å påvirke, slik det er i dag. Styret ser ikke at det er et behov for et GF-vedtak.

6.6 Forslag fra Aina Tonerud
Det bør være et krav at medlemmer av Norsk Puddelklubb’s styre og komiteèr til
enhver tid skal følge raseklubbens helsekrav for avl. Dette bør føres inn i lojalitetserklæringen som styremed-
lemmer skriver under på. Dersom disse helsekrav ikke overholdes vil medlemmet miste sin plass i styret eller 
komitè med umiddelbar virkning.
Styrets innstilling: Styret ser ikke at det er noe i veien for å sette et slikt krav inn i lojalitetserklæringen.
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7. Valg

STYRET

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

NESTLEDER Tone Rognstad På valg, 2 år, særskilt, tar gjenvalg

STYREMEDLEM Gro Bjørndalen Ikke på valg, 1 år igjen

STYREMEDLEM Laila Vold       Ikke på valg, 1 år igjen

STYREMEDLEM Helene Gautier Aarheim På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg

VARAMEDLEM Heidi Løken På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg som varamedl.

VARAMEDLEM Laila Johansen På valg, 1 år, tar gjenvalg

Valgkomitè

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

Medlem Anne Myhrbraaten På valg, 2 år, tar gjenvalg

Medlem Hjørdis Sævareid På valg, 2 år, tar gjenvalg

Vara     Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg
      

Revisorer

Revisor Ingrid Haugen På valg, 2 år, tar gjenvalg

Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg, 2 år tar gjenvalg
  
         
VALGKOMITÈENS INNSTILLING:

STYRET

Nestleder, 2 år, særskilt Tone Rognstad

Styremedlem, 2 år Heidi Løken

Varamedlem, 1 år Laila Johansen

Varamedlem, 1 år Inger Halle Skagen

Valgkomitè

Leder, 2 år Tone Bekkåsen Fischer

Medlem, 2 år Anne Myhrbraaten

Medlem, 2 år Hjørdis Sævareid

Varamedlem, 1 år Trine Schippers

Revisorer

Revisor, 2 år Ingrid Haugen

Vararevisor, 2 år Hjørdis Sævareid

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

Nestleder, 2 år, særskilt Rune Halseth

Styremedlem, 2 år Stein Glenna

Varamedlem, 1 år Wenche Lassem

Varamedlem, 1 år Lisbeth Campbell
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Presentasjon av kandidater til valget

Valgkomiteens forslag
Inger Halle Skagen
Jeg heter Inger Halle Skagen og bor i Heggedal i Asker. Jeg er 50 år, gift og har to barn på 18 og 11 år. Familien består 
forøvrig av en dansk sportsponni, en golden retriever og en toy puddel.

Jeg er utdannet veterinær fra SLU i Uppsala, i tillegg til språk og samfunnsfag fra Kristiansand og Bergen. Etter noen 
år i blandet praksis i Telemark begynte jeg å jobbe ved Mattilsynets hovedkontor i Oslo. Der arbeider jeg hovedsake-
lig med overvåking av veterinære legemidler og regelverket rundt dette.

Min første helt egne hund, en Bouvier des Flandres fra kennel Adorabel kjøpte jeg i 1990. Etter det ble den en lang 
rekke med Bouvierer og et veldig aktivt hundeliv med mye utstillinger i Norge og Sverige. I tillegg snuste vi på bruks- 
og lydighet, og vi var entusiastiske deltakere i agilitysporten som var ganske fersk da. I tillegg til bouvierene har jeg 
også hatt Kerry Blue terrier og Cocker spaniel. Jeg har selv bare oppdrettet et Bouvierkull, men flere av hundene 
mine har hatt kull hos sine oppdrettere. 

Etter altfor mange år der hundeholdet har begrenset seg til å ha familiehund - så ble trangen til å delta aktivt i hun-
deverdenen igjen stor. Og høsten 2016 ble jeg den overlykkelige eieren til en fantastisk (bitte)liten Toy puddel, Jen-
nyrose’s Flashy Little Doll - Yatzy. Jeg har alltid vært fascinert av pudler, både av utseende og temperament, men har 
tidligere tenkt at pelsen blir for utfordrende når man vil stille ut. Men nå er jeg så gammel at jeg har kastet meg ut 
i det - og jeg har fått utrolig god hjelp fra mange i puddelmiljøet. Vi har allerede rukket både agilitykurs, klippekurs, 
noen utstillinger og mange hyggelige Puddeltreff.

Og jeg må virkelig understreke at jeg er positivt overrasket over Puddelklubben. Jeg har aldri før i mitt hundeliv 
opplevd en klubb som har så mange tilbud for alle nivåer av hundehold - og for alle typer hundeaktiviteter. Det er 
veldig god reklame for rasen og klubben at man blir tatt godt imot uansett om man har en topp utstillingshund eller 
en helt vanlig «hverdagshund», er førstegangs hundeeier eller gammel ringrev. Jeg håper på mange hyggelig år i 
Puddelklubben - og Yatzy blir garantert ikke den siste puddelen i familien. 
Mvh Inger Halle Skagen

Tone Rognstad
Tone er klubbens nåværende nestleder med mange oppgaver. Se årsberetningen. Hun ble utfordret til Puddelstaffeten 
i forrige nummer, så se presentasjon av henne på side 32.

Heidi Løken
Heidi har vært vara i det nåværende styret og står nå på valg som styrekandidat. Hun arbeider med IT ved Universi-
tetet i Oslo og kan både programmering og anvendelse.  Hun har ansvaret for klubbens websider og har gjort mye 
med dem i året som gikk. Se årsberetningen. Hun har til nå sittet i styret for Oslo og omegn dressurklubb som se-
kretær, men ønsker fra i år å prioritere Norsk Puddelklubb fullt og helt. Heidi er aktiv med sin dvergpuddel som hun 
blant annet går rallylydighet med.

Laila Johansen
Laila har vært vara i det nåværende styret. Hun har arbeidet med hannhund- og oppdretterlistene til klubben og 
bidratt mye på arrangementer. Laila er en aktiv utstiller, oppdretter av toy-  og mellompudler, og brenner for puddel-
rasen. Tidligere han hun vært aktiv med dobberman. Hun har ringssekretæreksamen og har gått avlsrådskurs. Hun er 
utdannet coach og barnevernspedag, og arbeider med barn og ungdom.

Innsendt forslag 
Rune Halseth
Bor på Jessheim. Har for øyeblikket 5 pudler hjemme. Vært aktiv med puddel siden midten av 80 tallet.
Oppdretter dverg og mellom puddel, fargene er sort og brunt. Har også hatt hvitt. Klipper også på forespørsel hjem-
mefra. Har ett stort engasjement for vår rase, samt god greie på lovverk både nasjonalt og internasjonalt. (Innenfor 
nkk og fci) noe som er meget viktig å ha god kjennskap til innenfor klubb arbeide. Opptatt av inkludering, samarbeid 
samt lytte til andres meninger.
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TANKER RUNDT DET Å PÅTA SEG VERV I EN KLUBB
Valgkomitèen har de seneste årene fått inn en 
del forslag på kandidater til verv på valg, det vit-
ner om  engasjement og det setter vi stor pris på. 
Dette letter også arbeidet vårt slik at vi slipper å 
lete med lys og lykte. Komitèen har en viktig op-
pgave i klubben; nemlig å sette sammen et vel-
fungerende og kompetent styre. Er man villig til 
å påta seg verv i klubben eller et utvalg/komitè 
må man være innforstått med at dette tar en god 
del av ens fritid. Man bør inneha litt organisas-
jonskunnskap og kunne jobbe aktivt i samarbei-
de med de andre i Styret og/eller underliggende 
komitèer. Et brennende engasjement for rasen er 
heller ikke å forakte.
Det er arbeidsoppgaver med tidsfrister, det må gis 
tilbakemeldinger rettidig, man må være forberedt 
på å stille på diverse klubbarrangementer. Sitte i et 
verv og ikke følge opp disse tingene og/eller gjøre 
de arbeidsoppgaver som er pålagt en, hemmer 
hele klubben og gjør også at det blir vanskeligere 
for de andre i Styret/komitèen.
Tar man et verv stikker man hodet frem. Da må 
man være forberedt på få litt pepper, uten å have 
i “furtekassa” av den grunn. Det er som regel 
slettes ikke så vondt ment. Hvis man ikke er 100% 
sikker på at man kan gjøre en innsats så tar man 
bare opp en plass, for kanskje er det andre folk 
som har mere tid og kapasitet til å gjøre “jobben”? 
Så tenk nøye igjennom om du har tid og kom-
petanse til vervet.
I år har Styret også presentert styremedlemmene 
med arbeidsoppgaver for inneværende periode. 
Dette gir et klarere bilde av arbeidssituasjonen. 
Men vær oppmerksom på de kan variere/om-
byttes med styresammensetning og evnt. situas-
joner som oppstår. Godt valg.
Med vennlig hilsen 
NPKs Valgkomitè, Tone

Stemmeseddel

Stein Glenna:
har mange års erfaring med ulike styreverv bla vært leder for KNA og Norsk Puddelklubb (2003-2009.) Han og Kari 
har eide Ch Topscore Contradiction ”King” som bla. Ble BIS på Verdenuts i Amsterdam, NKK Hamar, Stora Stockholm 
i 2002. King ble også årets hund i Norge i 2002.  Nå har de fått seg en ny valp ”King JR” som er sønn av storvinneren 
fra Schpindel, spennende tider. Stein har masse å bidra med i puddelklubben. Mvh Anita (Byklum, har sendt inn 
presentasjonen red. anmerk.)

Lisbeth Campbell
Undertegnede har hatt puddel og jobbet med alle variantene i over 50 år, uten å å ha hatt særlig oppdrett. Rasen er 
en livsstil for meg, det er ikke noe alternativ å være uten. Mitt bidrag i et styre er som ekstrerørdommer hvor jeg kan 
være behjelpelig i en del spørsmål som ofte ‘henger’ i luften. Her er noen eksempler: Hvorfor dømmer dommere 
som de gjør? Mangfoldet hos forskjellige hunderaser, Rasestandarden og tolkning av den, særlig i vår standard hvor 
bare størrelsene skiller. Eller er det bare det? Viktigheten av å holde puddel på det plan den fortjener: Småvariant-
ene er hundeverdenens klovner og lykkepiller, storpuddel er hundeverdenens Rolls -Royce. Lisbeth Campbell

Wenche Kristin Lassem
Jeg heter Wenche Kristìn Lassem, er 46 år og bor på Aurskog. Jeg har hatt egen hund siden jeg var 12 år gammel og 
interessen for hundesport meldte seg tidlig. Jeg konkurrerte aktivt innenfor grenene agility og dressur i mange år og 
har også drevet med hundekjøring på hobbybasis. I 1996 fikk jeg min første toypuddel og det var starten på pud-
deleventyret. Interessen for denne allsidige og flotte rasen ble vekket og den har bare blitt sterkere med årene. Jeg 
søkte etter hvert om kennelnavn «Infocus» og driver i dag oppdrett av sorte og brune toy-og dvergpudler.
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FASTE SPALTER   Junior

Vov der ute!
Flinke meg deltok på raseparaden på Dogs4All!

Nå er lufteplenkanten min blitt til en stor sne-
haug.

For en rar vinter! Den ene dagen sner det slik 
at man kan base masse. Neste dag er det grus 
og isholke, og menneskene våre tør knapt gå 
ut. Glad mamma og pappa har piggsko, så vi 
kan gå turer allikevel. Jeg kan dermed fortsatt 
føre normalt og trave på som vanlig.

Ja, og nå har de til og med vært borte fra meg 
helt enormt lenge. Og de kom hjem med noe 
som heter ”virus”. Mammas koffert lå åpen en 
stund med klærne i. Hm, den lukten har jeg 
aldri kjent før. De har snakket om USA, et skip 
og det karibiske havet, hva nå det kan være. 
Det luktet sol, solkrem, lykkelige menensker og 
deilig sommervarme!

Men, det er ikke enkelt å være borte fra mam-
ma i 16 dager. Jeg håper det blir veldig lenge til 
neste gang. Jeg var så stille og betenkt da jeg 
kom hjem, og fant henne i sengen av alle ting. 
Jeg spiser mer forsiktig og sakte nå. Er frisk og 
fin – mer undrende til livets realiteter. 

Takknemlig for at gode mennesker tar vare på 
meg når mamma er ute og flyr på egen hånd. 
Jeg hadde det jo så fint. Var hos besteforeldr-
ene mine og gode puddelvenner! Har fått lekt 
masse med Santo. Som vi har moret oss – 
funnet på små rampestreker også. Min 2. ferie-
koloni.

Jeg forlanger å bli med på neste ferie, altså!

Labb fra Junior!

J
u

n
io
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h jørne
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Tone Rognstad
Tekst Tone Rognstad, Foto Merete Greaker

Familien vår er generelt glad i hunder, så frem 
til tenårene hadde vi alltid hund i hus. Jakthun-
der, siden pappa var jaktinteressert. I tenårene 
begynte jeg å jobbe som kennelhjelp hos 
en lokal oppdretter, så hver dag etter skolen 
var jeg hos henne og luftet hunder, fôret de 
som skulle ha mat midt på dagen, stelte de 

som trengte det, og plukket bæsj og vasket 
gulver. Jeg var med på paringsturer, fødsler, 
utstillinger og stell før utstilling (pelsrase, ikke 
puddel).

Jeg gikk 3 år på landbruksskole, fordi jeg var 
sikker på at jeg ville jobbe med dyr. Det er 
interessant å se hvordan avl på produksjonsdyr 
kontra hobbydyr foregår. I slutten av tenårene 
jobbet jeg en periode hos en hundekjører, og 
da ender man ofte opp med polarhund, jeg 
fikk to brødre fra et kull. Den ene måtte jeg 
dessverre levere tilbake til oppdretter da jeg 
fikk mitt første barn, da han ikke trivdes med 
små krabbende barn rundt seg. Den andre fikk 
jeg beholde til han var nesten 13 år gammel, 
så han var med på alle omveltninger man har i 
livet sitt fra ungdom til voksen, og blir husket i 
et noe glorifisert lys i dag av alle som ble kjent 
med ham, han var en klippe av en hund!

Puddel-
    stafetten 

FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Leah (Se Upp Hit and Run), datteren Ali -
(Imagecopy Got Swag) og tervueren Nora. 
Foto: Merete Greaker
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FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Da barna begynte å bli «store» ønsket jeg meg 
en hund som var litt lettere å trene med enn 
alaska husky var, og jeg ønsket meg storpud-
del. Jeg var litt forut for min tid og sendte mail 
til en håndfull oppdrettere med mitt ønske om 
valp, men dette var på den tiden da det ble 
ansett som useriøst å ta kontakt via internett, 
så jeg fikk dessverre ingen svar. Jeg var dog 
medlem av puddelklubben i noen år i den peri-
oden der allikevel, drømmen om egen puddel 
døde ikke.

Men, jeg lagde en tråd på et diskusjonsforum, 
«hva slags hund ønsker jeg meg?», og da var 
det en dame som foreslo belgisk fårehund, 
tervueren. Hun hadde – tilfeldigvis – en tispe 
som trengte et nytt hjem, så jeg dro og hilste 
på henne. Dessverre ble hun syk av borreliose 
før jeg rakk å overta henne, så jeg var fortsatt 
på leit etter den neste hunden i mitt liv.

Damen som foreslo belger, heter Merete, og vi 
beholdt kontakten. Jeg fikk etterhvert en han-
nhund fra henne, en 14 mnd gammel gutt som 
hadde blitt litt for mye for familien han hadde 
vokst opp hos. Jeg falt hodestups for denne 
hannen som etterhvert gjorde seg fortjent 
til kjælenavnet Herverket. Dessverre hadde 
Herverket lært seg at han fikk viljen sin om han 
knurret, så vi jobbet en del med akkurat det, 
og han ble mye bedre. Men så var det under 
en opphetet situasjon der han endte opp med 
å bite både Merete og meg, så da kunne jeg 
ikke beholde ham lenger, jeg som hadde to 
barn i hus. Jeg fikk en halvbror – valp denne 
gangen – som erstatning (les: trøst), men 
halvbror var ikke helt riktig sammenskrudd, 
stakkar, fryktelig fryktaggressiv i forhold til 
andre hunder, så etter masse trening og tiltak 
bet også han i en noe opphetet situasjon, så 
han fikk slippe. En hund som er engstelig alle 
andre plasser enn hjemme på gårdsplassen, 
har det ikke godt med seg selv. Etter to hun-
der som dette, ble interessen for mentalitet og 
arvbarhet for alvor vekket.

I 2005/2006 gikk jeg et år på skole, en 
smådyrslinje, hvor jeg fikk utløp for system-
freaken i meg når jeg fikk ansvaret for å 
oppdatere stamtavlene og lage en avlsplan 
for kjøttkaninene (bevaringsrase var det 
også) ved skolen. Jeg har vært interessert 
i avl «bestandig», og når min daværende 
hund, groenendaelen Dina, ble paret rett etter 

skoleslutt, så var det en interesse som flam-
met opp. Dina ble deleid med Merete, som 
drev oppdrett av belgiske fårehunder, men jeg 
tror ikke Merete visste at hun fikk med val-
pepasser på kjøpet når hun skulle ha sitt kull 
på Dina *ler* Her ble interessen for valpens 
utvikling, både i fosterlivet og de ukene hos 
oppdretter, vekket. Det er, for å være ærlig, 
fortsatt en av de mest interessante delene ved 
avl, synes jeg.

Så begynte tankene på å drive oppdrett å 
spinne. Jeg tenkte å ha et kull på min Dina 
selv, hun var jo min Dronning, min Once in 
a lifetime-hund. Men Dina kom seg liksom 
aldri helt etter sitt siste kull, hun forandret seg 
mentalt og ble engstelig, gikk opp og ned i vekt 
på samme mengde fôr, fikk ullen pels, fikk tynn 
pels, og vi var hos veterinæren minst annen-
hver måned og tok prøver og røntgen, og vi 
fant ingenting. Mitt første kull ble ikke på Dina. 
Så jeg kjøpte Nora, en tervueren, som var 
etter ei tispe Merete hadde oppdrettet, men 
Nora var både svært lydberørt og allergisk. 
Så kjøpte en venninne og jeg en groenen-
dael-tispe sammen, (men) som måtte avlives 
fordi hun var halt pga AA hele sitt korte liv, og 
jeg la oppdretter-planene litt på hylla.

Hund har vært min store lidenskap siden jeg 
var et barn, så jeg har både jobbet med hund 
og hatt hund som hobby opp gjennom årene. 
Jeg har vært veterinærassistent på klinikk, jeg 
har vært røkter på karantenestasjon for hund 
og katt, jeg har pakket varer i nettbutikken til 
NKK. Jeg har tatt fordypningskurs, hund hos 
Lundqvist Hundeskole, og utdannet meg til 
figurant og testleder for Mentalbeskrivelse 
Hund, Funksjonsanalyse og Karaktertest. Jeg 
har vært engasjert i klubbarbeid, både i hoved-
styret og lokalavdelingen i Norsk Belgisk Fåre-
hundklubb, og nå sitter jeg i min andre periode 
som nestleder i Norsk Puddelklubb. Da bør jeg 
vel kanskje fortelle hvorfor det ble puddel, da?

Jeg er som sagt fra en familie som generelt er 
glad i hund. Pappa hadde jakthunder da jeg 
var liten, mormor og morfar hadde jakthunder, 
og farmor og farfar har hatt jakthund – men, 
farmor og farfar og pappas lillesøster hadde 
også puddel, den gangen puddelen ble delt 
opp i to størrelser – stor og liten. Jeg hørte 
stadig historier om Tia, hun var åpenbart en 
hund som alle husket, og det brant seg fast 
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i meg. Så, jeg ønsket meg alltid puddel, tror 
jeg. Det har vært tilfeldigheter som har gjort at 
jeg ikke har hatt en tidligere. Så i 2010 var jeg 
langvarig barnevakt for mellompuddelen Stina, 
og det var da jeg visste at jeg måtte ha puddel. 
Mellompuddel. Helst hvit!

Så, når datteren min skulle få sitt ønske om 
egen hund oppfylt, benyttet jeg sjansen og 
lobbet hardt for at hennes egne hund skulle 
være en mellompuddel. Vi ble enige til slutt om 
at det var et godt valg, men min datter ville ikke 
ha hvit mellompuddel, så jeg vant ikke kampen 
helt der. 
Vi var i kontakt med flere oppdrettere, både i 
Norge og Sverige, men endte etterhvert opp 
med å sende mange lange mailer med Malin 
på kennel Se Upp i Uppsala. At tispen som 
ventet kull hadde gått en mentalbeskrivelse jeg 
syns var bra, tok jeg som et godt tegn, og den 
11 februar 2012 satt vi og ventet i spenning 
mens Manta fikk sine valper. Sluttresultatet var 
2 tisper og 4 hannhunder, og siden jeg hadde 
tervueren-tispa Nora i hus fra før, hadde vi øn-
sket oss tispe. Det var nesten så jeg ikke turte 
å spørre om en av de to frøknene fikk komme 
til oss, men når jeg endelig tok mot til meg og 
fikk positivt svar, var gleden like stor hos moren 
som hos datteren!

Leah, vår lille svenskebrud, er alt jeg syns en 
hund bør være. Hun er sosial og åpen, har le-
kelyst og jaktlyst, hun er gjennomgående posi-
tiv og ganske solid mentalt. Jeg planla å kjøpe 
meg en mellompuddel selv, men så syns jeg 
Leah var så bra at jeg spurte datteren min pent 
om jeg kunne få ha et kull på henne, og jeg 
spurte Malin pent om hun hadde noen forslag 
til hannhund, og Merete om jeg kunne gå inn i 
hennes kennelnavn som puddeloppdretter, og 
sånn ble det.

Våren 2014 var Merete og jeg på tur for å se 
på et nytt kull hos Malin, og Merete falt pladask 
for den ene frøkna, og sånn kom Malin inn i 
vårt eie – for ja, hun ble oppkalt etter oppdret-
teren sin. Høsten 2014 hadde vi vårt første 
kull, hvorav Ali – som i kaffen, fordi hun kurerer 
gruff – ble boende hjemme hos oss. I 2017 
mistet jeg verdens beste treningskamerat, 
tervueren Nora, og som trøst fikk Monster flytte 
inn hos oss, bursdaggave til meg selv fra meg 
selv. Monster er ei lita toypuddel-frøken jeg er 
forvert til for Ann-Mari på kennel Sjarmtrollet.

Vi har hatt to kull der vi ikke har beholdt noe 
hjemme, Malin hadde valper i 2016, og Leah 
sitt andre kull nå i 2018. Det er et ganske lite 
oppdrett, med andre ord.

Vår avlsstrategi er den vanlige – vi vil ha friske 
hunder med rasetypisk utseende og rasetypisk 
mentalitet. Dette prøver vi å oppnå ved å bruke 
hunder som følger raseklubbens anbefalinger, 
vi stiller ut våre avlsdyr, vi røntger, sjekker 
knær og øyne, og vi går mentalbeskrivelse. 
Vi ønsker også valpekjøpere som gjør det 
samme, særlig helsesjekker og mentalbeskriv-
else, utstilling av puddel krever jo en del plan-
legging og forberedelser, og vi har forståelse 
for at ikke alle ønsker den jobben, selv om de 
vil ha den pakken puddelen er på innsiden ;)

Stafettpinnen gis videre til Ann-Mari Hattmyr.

Ali og jeg på kurs, Foto: Per Olav
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LODDRETT
1. Dyr
2. Skitne
3. Mennesketype
4. Kort
5. Bruker puddelfrisører
6. Verre på portugisisk
7. Varmekilde
8. Hunderase
9. Firma
10. Ikke inne
11. Hundenavn
12. Puddeltype
13. Ordne
14. Agilityhinderet
15. Dyrelåt
16. Gruppen
17. Pronomen
18. Sed
19. Ikke oppe
20. Vekk!
21. Tre
22. Lee
23. Liten
24. Kommune
25. Preposisjon
26. Øk
27. Uro
28. Overrekk

 
1. Blad
2. Fugl
3. Del
4. Pronomen
5. Tilbakemelding
6. Interjeksjon
7. Fugl
8. Utested
9. Gift (gammel form)

10. Brukes i lydighetsøvelse
11. Antydning
12. Dag
13. Hestesportssted
14. Stoff
15. Skueplass
16. Åte
17. Stater
18. Skratte

19. Snakk!
20. Malm
21. Sykdom pudler kan få
22. Slit
23. Hilsen
24. Greit å ha for bilen
25. Fisk
26. Fryser
27. Innskrift

Innsendingsfrist: 15. mai 2019
Løsningen kan fotograferes med mobil og send-
es på SMS sammen med navn og adresse til tlf. 
907 87 825. En heldig vinner får fire flaxlodd i 
posten. Løsningen blir publisert i neste nummer.

Løsning på kryssord i Puddelposten 3/18:
Karoline Johannessen har levert riktig løsning 
for forrige kryssord og er den heldige vinner 
av fire flakslodd.

VANNRETT

1 1V 2A 3L 4P E 5R 6A 7P T 8U 9S

2I V E R 3A R A 4T U 10R
5L L 6 11P L A N 7S L U
L 8 12U R A L 9T 13U T N

10A 14L V 11R Y 12E L I D

13K O A L A 14 15S I 15L 16O E
16O V N 17L 17E N S 18L I R
I 19T R E N E T I I

20R 18O L G 21A N 19E N

22A M P 20E L 23L 21U 24G A G

P 25P E 22N E R 23E R

26S A R 27B R O P Æ L
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Foto og oppdretter av sølv dverg, 
samt forvert for sort mellompuddel: 
Heidi Omdahl, 
oppdretter av sort mellompuddel: 
Ann-Merethe Mikalsen
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Helseresultater 2018

Her følger en ovesikt over helseresultater for HD, AD og øyelysing registrert i dogweb i løpet av 2018. 
Patellaresultater og resultater av DNA tester er foreløpig ikke tilgjengelig for oss. 

HD røntgen
For storpuddel er det krav til HD røntgen for registrering av valper i NKK, mens for mellompuddel er 
det krav for å få kullet på valpelisten til NPK. Det er ingen krav til HD røntgen for dverg og toypuddel. 
Tabellen under viser en oversikt over HD røntgen i 2018 fordelt på størrelsesvariatene.

Antall røntget Fri (A/B) Svak grad C Middels grad D Sterk grad E % med HD
Storpuddel 115 98 12 5 0 14 %
Mellompuddel 57 35 18 2 2 39 %
Dverg og 
toypuddel

10 7 3 0 0

AD røntgen
Det er ikke krav til AD røntgen for noen av størrelsene hverken for registrering eller NPKs valpeliste, 
men det er ønskelig at storpuddel AD røntges slik at vi kan få en oversikt over dette.

Antall røntget Fri grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3

Storpuddel 57 51 4 2 0
Mellompuddel 16 15 0 1 0
Dverg og toy-
puddel

4 3 0 1 0

Øyelysing
Øyelysing er ikke et krav for registrering, men et krav for å stå på klubbens lister for alle størrelser. I 
tabellen under vil ikke antallet diagnoser stemme overens med antallet øyelyste hunder, da en hund 
kan ha fått flere diagnoser.

Storpuddel Mellompuddel Dverg toypuddel

Antall lyst 90 90 105 51
Intet påvist 71 60 54 17
Distichiasis/Ektopisk cilier 3 19 46 29
Entropion 1 1 - -
Hypoplasi 1 2 - -
Katarakt cortical 4 - 2 1
Katarakt post.pol 1 - 1 1
Katarakt Ant.Sut.l 6 1 2 4
PRA 1 - - -
PHTVL/PHPV 1 3 2 1
PPM 1 4 3 4
Retinal dysplasi (RD) 1 - - -
Cornea dystrofi - - - 1
Annet 1 2 4 2
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Rcd4-PRA

PRA (progressiv retinal atrofi) er en øyesykdom som finnes hos alle puddelvariantene. Symptomene 
er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet PRA angriper først netthinnens staver (cellene som 
oppfatter svakt lyset i skumring og demring og når lysforholdene ellers er dårlige). Redusert synsop-
pfatning fører til at øyet kompenserer lyset ved hjelp av pupilldilatasjon (store pupiller som ikke trekker 
seg sammen i sterkt lys). Dette, sammen med en økt refleks på netthinnen, fører til at hundens øyne 
skinner i grønt eller gult under spesielle lysforhold. Siste fase av denne sykdommen fører til blindhet. 

Vi har i mange år hatt en gentest for en variant av PRA som finnes hos puddel, nemlig prcd-PRA. Et-
ter at denne testen ble innført har antallet tilfeller av PRA blitt kraftig redusert, men det er fortsatt noen 
hunder som får PRA som ikke skyldes prcd formen av PRA. Vi har derfor lenge visst at det eksisterer 
flere mutasjoner som forårsaker denne sykdommen. 

Det er nå identifisert en annen mutasjon som forårsaker PRA hos puddel, nemlig rcd4-PRA. Rcd4-
PRA fører til synstap i senere alder enn det prcd-PRA gjør. Hunder som er affisert av denne varianten 
PRA begynner som regel ikke å vise symptomer før rundt 7 års alder eller senere. Foreløpig vet vi 
lite om hvor vanlig denne varianten av PRA er hos puddelvariantene, men vi vet at den eksisterer, en 
hund som derfor er gentestet fri for prcd-PRA kan derfor fortsatt utvikle PRA som skyldes en annen 
mutasjon, for eksempel rcd4-PRA.

Det er nå mulig å genteste sine hunder for denne mutasjonen, og gentesten tilbys blant annet av opti-
gen, som også tester for prcd-PRA. Rcd4-PRA mutasjonen nedarves recessivt, på samme måte som 
prcd-PRA. Det vil si at begge foreldrene må være bærere for at en valp skal bli syk. 

Normal/Fri Bærer Affisert

Normal/Fri Alle = Normal/Fri
1/2 = Bærer

1/2 = Normal/Fri
1/2 = Bærer Alle = Bærer

Bærer 1/2 = Normal/Fri
1/2 = Bærer

1/4 = Normal/Fri
1/2 =  Bærer
1/4 = Affisert

1/2 = Bærer
1/2 = Affisert

Affisert Alle = Bærer 1/2 = Bærer
1/2 = Affisert Alle = Affisert

Norsk puddelklubb har søkt NKK om mulighet for frivillig registering av denne DNA testen i dogweb, 
slik at vi kan få oversikt over testede hunder, samt utbredelsen av denne mutasjonen i populasjonen, 
men har foreløpig fått avslag på dette. Vi ønsker derfor å samle inn resultater fra de som har testet 
sine hunder for å lage en egen database på dette. DNA resultater kan sendes til:
sunnhet@puddelklubb.no

Kilder:
- Indrebø, Astrid, red. (1991). Hund - Avl og helse 
- Optigen, rcd4-PRA http://www.optigen.com/opt9_rcd4PRA.html 
- Wikipedia, øyelidelser hos hund https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98yelidelser_hos_hund#PRA_(progressiv_retinal_atrofi) 

Forventet resultat ved parring av hunder 

Far
Mor
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Mestvinnende SAR Storpuddel 2018

Shirkus Chrome Knife Thrower.
Fant fulgte opp 2017 med å bli mestvinnende 
SAR også i 2018.
Han er en glad, livlig og leken gutt, som elsker å 
være med “Far” på alle former for trening.
Han er av eget oppdrett, og jeg er stolt over at 
han i dag kan han titeleres som NUCH.

Mestvinnende Veteran Storpuddel 2018

DIESEL-INT NORD GB UCH NORDV-10
NVV-15-16-18 NORDVV-18

Diesel har vært utstilt hele 17 ganger i 2018,dette 
resulterte i 17 BIR Veteran I tillegg oppnådde han 
i rasen 1x 4 BIG-samt 3xBIR og 3x BIM.
 
Veteran resultater:
1x BIS 1 veteran
1x BIS 2 veteran
1x BIS 3 veteran
1x BIS 4 Veteran
1x BIS 5 veteran
 
Jeg er utrolig stolt over 12 åringen min, i 4 år på 
rad har han vært plassert blant de 10 beste stor-
pudler og det som veteran.
Diesel er den bare den snilleste hund man kan få 
og ikke minst og leve sammen med. Han elsker 
utstillinger og er glad i alle hunder som vil hilse 
på han, om noen «ypper» mot han snur han ryg-
gen til og blåser i barten, det er fine egenskaper 
det. Diesel har vært stilt ut i kortklippet frisyre og 
jeg håper mange flere vil ta etter oss, en godt 
konstruert hund er bare flott å se i en kort frisyre. 
Jeg er ikke helt sikker på hvem av oss som to 
som er mest veteran, ingen ting å si på Diesels 
fart i ringen. Det er vel heller jeg som henger litt 
etter han, det forteller vel hvor godt denne spre-
kingen elsker denne sporten. Jeg håper virkelig 
å beholde Diesel i mange år ennå. En fantastisk 
hund dette her.

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner  
     
           



PUDDELPOSTEN    1/201948

Mestvinnende Dverg 2018

N S Ch NV-18 NordV-18 Fidel Lipgloss
Glossy er en brun tispe etter Multich Fidel Poker 
Face og Multich Fidel Magic Makeup.
Hun eies av Kari Islann i Skien og oppdretter Eva 
Nygaard.

Det startet med at for noen år siden ble Glossys 
mor stilt i Skien. (Hun ble Best In Show der). En 
annen utstiller, Kari, så denne brune tispen, og 
ønsket å få kjøpt noe sånt av meg. Makeup ble 
parret og Glossy var en meget lovende valp, så 
hun havnet i Skien hos Kari. Det gikk opp og 
ned i begynnelsen av hennes utstillingskarriere, 
men hun trådde til noen ganger, bl.a. med at hun 
som junior vant certet på store Puddelnationalen 
i Sverige. Men vi får si at fjoråret var vellykket. 
Årets Dverg på både NPKs og NKKs liste.

Karis ord: Ved siden av å være en flott modell/ut-
stillingshund, er Glossy en fantastisk familiehund 
som går sammen med de andre hundene våre 
i flokken her. Våken, frisk og glad. Alltid fornøyd 
og blid. Vennlig mot alle. Oppmerksom og en flott 
turkamerat som liker å løpe noen km uten å bli 
nevneverdig sliten. Vi er så takknemlig for henne.

Mestvinnende SAR Dverg 2018

NO SE FI uch Charmant Chic`s Golden Limbo 
kom til verden 11.mai 2016, 4 i kullet.
Vi smeltet totalt for han da han kom til verden 
som først i kullet. Han var bare helt nydelig!
Da de vokste opp og de skulle børstes og klip-
pes, ulte han, han ble helt ifra seg når noen av 
de andre kom opp på bordet for stell, han ville 
opp og slik er han enda, han MÅ til enhver tid 
være flokefri og fin. Kommer utstillingsbåndet 
fram er han ikke til å styre. En så ivrig gutt,
måtte vi bare beholde, han måtte jo i utstillings-
ringen.
I 2018 endte han opp som 1. beste SAR dverg 
puddel. Toppet det ved å ende opp som 3. beste 
mestvinnende dverg i alle farger.

PS:  Kullsøsteren NO DK ush DK.vinner- 18 
Chic`s Take The Stage, som han bor sammen 
med ble 2. beste SAR dvergpuddel.

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner             

Presentasjoner av mestvinnende Mellompudler 2018 kommer i neste nummer. 
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Mestvinnende Veteran Dverg 2018

Oscar (NUCH NVV-18 NORDVV-18 Escada Bril-
liance). Etter 1 år som veteran har denne herlige 
gutten gjort sitt med flere flotte plasseringer. 2 
BIS veteran samt flere BIR og BIM plasseringer 
og ikke minst 2 nye titler (Norsk og Nordisk Vet-
eranvinner 2018). 
Oscar elsker utstilling samt å bli puslet med. Han 
er alltid glad, elsker alle både små og store. Tenk 
at denne herlige og flotte gutten kom til meg etter 
å ha blitt lagt ut på Finn.no som problemhund 
ett år gammel. Stor takk til oppdretter Elisabeth 
Sørenssen som alltid stiller opp og som sørget 
for at Oscar kom til meg . 
En stor takk også til Nina Solberg, som trer til når 
hun kan, med hjelp og finish på utstilling. Os-
car har blitt tatt godt vare på av et herlig Esca-
da-team. Gøy å få vise en flott veteran som nyter 
å sole seg i glansen og som selv synes han er 
den vakreste.

Mestvinnende Toy 2018

NJV-18 NordJV-18  NV-18 NordV-18 Fidel Face 
Of A Devil. Bowie, som er hans kallenavn, er en 
brun toy hanne som ikke har falt langt fra stam-
men. Hans far var ikke bare Årets Toy 2017, men 
også Bamsevinner-2017, Ch Aedan Talk Of The 
Devil. Bowies mor Ch Fidel Funny Face var Årets 
Toy i 2016. Funnys far ”Poker” var Årets Dverg 
2 ganger, sist som veteran i 2016. Bowies tante, 
søster av Funny, er Årets Dverg 2018.

Bowie eies av Bjørg Stovik og oppdretter Eva 
Nygaard. Han startet sin karriere som valp ved å 
vinne BIS på utst. for alle raser. Han ble stilt som 
”voksen” kun siste halvåret, og i juniorklasse. I 
Norge er han ubeslått i rasen. Han ble BIS Junior 
på klubbens hovedutstilling. Har rukket å bli stilt 
en gang i utlandet. Det var på Mydog, og første 
gang i unghundklasse, som gjorde at han fikk sitt 
første CACIB, foruten cert. Noe championtittel 
kan han ikke få på lang tid, unge hunden. Han 
ble dessuten Årets Toy på NKKs liste.

Til daglig lever han med ekteparet Stovik og en 
annen miniatyrhund som god kamerat. 

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner             
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Mestvinnende SAR Toy 2018

EUGENIOS SILVER BEAM
Lille Iris er en blid og positiv sølv frøken som 
takler det meste på strak labb. Skal ikke mye 
oppmuntring til der i gården før hun er oppunder 
taket, bokstavelig talt. Skulle tro pappa’n var ken-
guru, men det er C.I.B NORD FI UCH EUW-15 
NV-15 NORDV-16 Eugenios Super Trouper og 
mor er Eugenios Crazy Diamond. 
Iris er ennå ikke 2 år og må ta et siste cert etter 
det før hun kan smykke seg med titlene N.DK. 
UCH. Vi satser på 2019 og fremtiden, samt 
håper på at Iris er litt med jordnær da J

Vennlig hilsen Team Eugenios, Tone Bekkåsen 
Fischer og Terje Bjørkvold

Mestvinnende Veteran Toy 2018

N UCH NORDVV-18 Ankaru’s Primadonna
(INT NORD UCH Executive Effect Toankaru - N 
UCH Ankaru’s Absolut For A Reason)
Eier: Ida Myhrer Stø og Anne Karin Helleberg.
Java lever opp til navnet sitt og er en ekte pri-
madonna, som helst skal ha ting på sin måte. 
En veldig morsom hund å stille når det passer 
henne. I løpet av 2018 har hun oppnådd flere 
gode plasseringer både i raseringen og i veter-
anringen, og fjorårets høydepunkt var da hun ble 
BIS veteran på Vålerbanen i juli. Nå er utstilling-
skarrieren over, pelsen klippet kort, og hun skal 
få nyte pensjonisttilværelsen videre. 
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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 12.01.2019

RallyLydighet Klasse 1
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Marianne Johannesen Dominart Born To be Queen 193/193/196
2 Camilla Lynum Puddelås Dansing Queen 189/-
3 Anita Walle Foster's Earl-amber (S) 182/-
4 Heidi Løken I Feel Pretty De Vida Alegre (D) 170/-

RallyLydighet Klasse 2
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Hanne Bjørheim Lokes Lille Brown Diamond (M) 186/-

RallyLydighet Klasse 3
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Gunn Gotliebsen Gullpuddelen's Titania (S) 178/194/185
2 Hege Vang Utiles Taming the Shrew (S) 184/189/183
3 Marianne Johannesen Quiara Quadora Avrina (S) 189/179/184
4 Marianne Johannesen Mydele's Georgine (S) 167/189/191
5 Marit Gilstad Vintelli Lady Abby In Amber (S) 172/173/191
6 Gunn Gotliebsen Obladis Zonda (S) 167/174/177
7 Marianne Johannesen Mydele's Georgine (S) 195/192/-
8 Lise Fredriksen Shirkus Grace From Mercury (S) 153/-

RallyLydighet Elite
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie (S) 193/193/200
2 Nina Berg Shining Mrs. Kleo (S) 198/195/194
3 Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S) 195/187/200

MESTVINNERLISTEN 2018 Rallylydighet

MESTVINNERLISTEN 2018 Rallylydighet

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
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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 12.01.2019

Lydighet Klasse 1
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S) 139/174/-
2 Kristin Hodne Shirkus Chrome The Juggler (S) 98/-

Lydighet Klasse 2
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie (S) 159/158/177
2 Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S) 111,5/140/147,5
3 Susan Pettit Bazaar's Beauvais "Syver" (M) 0

Lydighet Klasse 3
Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Nina Berg Shining Mrs Kleo (S) 250/249,5/245,5
2 Siv Marit S Tho Molineux Twist (M) 257,5/251/234,5
3 Kirsti I Mikalsen Dag och Natt Light It Up Blue/Jessie (S) 225,5/239,5/230
4 Janne Evertsen Splash Indiana Jones/Indy (M) 183,5/179,5/256,5

Lydighet FCI kl 3

MESTVINNERLISTEN 2018 Lydighet

MESTVINNERLISTEN 2018 Lydighet

Det er de tre beste resultatene 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

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 C

Nr Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng
1 Kirsti Kastrup Strømme Moodle's Lyda (S) 501

MESTVINNERLISTEN 2018 Bruks

MESTVINNERLISTEN 2018 Bruks

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 mial : postklab@gmail.com

MESTVINNERLISTER  Bruks          
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MESTVINNERLISTEN 2018 Agility

Resultatene er kun hentet fra innsendte resultater og kontrollert med dogweb.
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

SMELLER 2018

Det blir derfor ingen mestvinnerliste for 2018, men vi ønsker å begynne med dette for 2019. 
Nedenfor resultater vi har mottatt for deltakere i 2018

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

Sist oppdatert 15.01.2019

Førers navn Hundens navn Poeng Premiering
Mona Holm    Madam Mims Amusing Adventure  (S) 1222/712 1/-
Ina Kathrine Holmeseth Frick (S) 1103/ 3/

Smeller kl 1

Vi håper at alle dere som konkurrerer sender inn deres resultater slik  
at de kommer med på listen.

Regelverket for  prøver innen Smeller ble godkjent 14. juni 2018. 
Prøveresultater skal registreres på Dogweb fra og med 2019.

SMELLER 2018 

Regelverket for prøver innen Smeller ble godkjent 14. juni 2018. Prøveresultater skal registreres på 
Dogweb fra og med 2019. Det blir derfor ingen mestvinnerliste for 2018, men vi ønsker å begynne 
med dette for 2019. Nedenfor er resultater vi har mottatt for deltakere i 2018.

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 mial : postklab@gmail.com

MESTVINNERLISTER  Bruks          
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Retrieverjakt/Dummislaget 2018
Hund SP: Mocca Bessdatter, 
3. plass av 13 startende
Eier/fører: Mette Dahl

Mestvinner LPKL1
Stribukkens Giggs er født på Roa 27.12.15 hvor 
Rita og Sven ga ham en flott start på livet. Giggs 
er en fantastisk fyr som elsker å jobbe. Favoritt 
aktivitetene er Lydighet, Rally-lydighet, lek og 
lange turer i skogen. Han er også en konge på 
uventede sprell…
 
Våren 2017 tok vi bronsemerket. Høsten 2017 
startet vi med Rally-lydighet, og nådde målet om 
championat høsten 2018. Januar 2018 forsøkte 
vi oss på en start i lydighet, men det ble med det 
frem til vi tok opp lydigheten igjen i august. Vi 
trener nå hovedsakelig lydighet og går i klasse 
2. Har som mål å klare opprykk til klasse 3 etter 
hvert.
 
Giggs er min første puddel, og første hunden jeg 
trener selv. Valget falt på stor puddel da jeg øn-
sket meg en allsidig hund som var allergi/astma 
vennlig, har tidligere hatt schæfere. Stor puddel 
er en fantastisk rase, gutten imponerer og over-
rasker meg hver eneste dag!
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Mestvinner RLKL3
Gulpuddelen’s Titania (17.02.2013), til daglig 
Ronja, er tispen vi beholdt fra vårt første kull. 
Hun er ei livlig, kjærlig og arbeidsom frøken. 
Jeg har drevet å konkurrert med Ronja og 
hennes mor Sara (Obladis Zonda) i vel 3 år nå. I 
2018 har vi gått 6 konkurranser, og fått 1 kvallik, 
som er en første premiering i klasse 3 med 194 
poeng.
Ronja jobber godt, men det er ho mor, altså jeg, 
som klarer å få de unødvendige poengtrekkene. 
Men, RALLYLYDIGHET ER GØY.  

Mestvinner RLKL1
Dominart Born To Be Queen
«Milli», 2 år. 

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner  KLAB         
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Mestvinner LPKL3
Kleo (Shining Mrs Kleo) kom til meg like før jul 
i 2009, knapt 8 uker gammel. Jeg skulle bare 
ha en turkamerat, og ettersom min datter var 
allergisk måtte det være en rimelig allergivennlig 
hund. Jeg var også opptatt av at det måtte være 
en hund av en viss størrelse og intelligens som 
kunne brukes til litt av hvert. Jeg hadde un-
dersøkt litt, og fant ut at storpuddel måtte være et 
godt valg. Det har jeg aldri angret på.
Vi gikk på ulike kurs og treninger innen forskjel-
lige grener, og har vel egentlig prøvd det meste. 
Kleo var svært lærevillig, og vi har hatt det 
morsomt med å stadig lære nye ting. Jeg had-
de ingen ambisjoner om å konkurrere, men ble 
likevel overtalt til slutt og vi debuterte i lydighet 
kl 1 i september 2013, da Kleo var nesten 4 år 
gammel. Vi vant klassen og fikk opprykk til kl 2. 
Vi konkurrerte ikke mye for jeg sliter med plag-
somme konkurransenerver, særlig etter at vi kom 
i kl 3. Vi begynte litt med rallylydighet i stedet 
bare for moro, og debuterte i mars 2017. Det 
gikk veldig greit, og Kleo ble Norsk Rallylydighet 
Champion oktober 2018.
Men jeg har alltid hatt lyst til å lykkes i lydighet, 
og vi får se hva vi får utrettet i 2019. Kanskje 
skal vi heller ta opp igjen bruks. Vi er i klasse C i 
bruks (spor), så kanskje vi bør gjøre mer med det 
for å få mer variasjon i trening og konkurranse. 
Og så håper jeg at det blir en ny liten puddeljente 
på meg i 2019 og at Kleo skal få bli storesøster :)

Mestvinner KL2LPRL Elite 
Kirsti og Jessie. Øvelse innkalling over hinder 
lydighet klasse 2. Ingenting å si på innsatsen.

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner  KLAB

Kirsti og Jessie. Avlevering av apport kl 2



                    PUDDELPOSTEN    1/2019 57

MESTVINNERLISTER  Presentasjoner KLAB           

Mestvinner AGKL1
Kari Dyrdal med Katie
(UTILES Katie Woodencloak – 08.04.2014)

Katie er fra mitt første eget oppdrett (mor: Utiles Sunk-
issed Glow og far Momabo’s Frizzy Freak).
Katie er den 3 hunden jeg går agility med, men før jeg 
begynte med Katie hadde jeg over ca. 4 års pause. I 
september/ oktober 2017 begynte Katie og jeg på nyb-
egynnerkurs i agility hos Stovner Hundeklubb – da var 
både jeg og Katie klare for nye utfordringer. Vi startet 
konkurranse karrieren på Brårud i Mai 2018 ca. 6 mnd. 
senere.  Med første napp i hopp allerede første konkur-
ransehelgen så var vi hekta på agility begge to.
Katie har vært en fantastisk hund å trene med, hun 
følger meg så godt. I det siste er det mor som feiler og 
ikke Katie. 
I løpet av året var Katie ferdig nappet i hopp og gikk opp 
til klasse 2 i hopp. I vår andre konkurranse i januar 2019 
ble Katie ferdig nappet i agility også og kan nå gå opp i 
klasse 2 i agility. 
Vi er også ferdig nappet for NM i Lag for Stovner hun-
deklubb. 
Allerede i januar lenge før Katie var konkurranseklar 
meldte vi vår interesse for å delta på «Puddel VM» 
(Poodle international), i agility i Tyskland i november 
2018. Dette ble en motivasjonsfaktor for trening.
Vi ser frem til mange hyggelige agility konkurranser i 
2019. 

Kari og Katie

Mestvinner AGKL2
Lille spesielle Lady “Mirisch Darling Lady”  
Tittel:  AGI AGII AGHI AGHII

Veldig gøy at det ble lille Lady som vant klasse 2 Agility 
2018. Hun er en liten Toypuddel  på 24,5 cm og litt over 
3 kg, men så psykisk sterk og bare elsker agility. Hun 
ble 10 år februar 2019 og så tent på agility ennå at vi 
fortsetter så lenge jeg ser hun har det bra og vi har det 
gøy sammen.
Det beste løpet i 2018 var nok på NO Kongsvinger syn-
es jeg - hun smilte fra øre til øre når vi kom i mål og ville 
rett i pølsekøen, he, he. Hun skjønner når hun gjør det 
bra. Vi sliter litt med tidsfrister etc. Ofte er det de beste 
løpene de vi disker, liten feil og så kommer disken. Jeg 
sliter med ME og skjellett sykdommer, men agility er bra 
trening for både konsentrasjon og kropp. Hun er klok 
og lett lært, vi trener ikke så mye, men jeg holder henne 
i form med turer etc. Lita og spretten  som hun er har 
hun bla. ikke problemer med å gå topptur i fjellet. Lady 
er kanskje minst i klassen og jeg er ufør og ikke ung, 
så løpe er en utfordring, samtidig som løse bane/finne 
beste linje. Vi har hatt en del morsomme Disk, beste var 
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vel når jeg hoppet over mål sammen med Lady (etter 
feilfritt løp) og dommeren bare ristet på hodet.  He,he 
Agility skal jo være morsomt, men når du konkurrerer blir 
det alvor....  Agility er en morsom måte å trene hund på 
og så bra at størrelse ikke har noen betydning. Tenkte 
vi bare skulle ha det gøy i klasse 1, men så klarte vi 
opprykk til klasse 2 - og da strakk vi oss etter mellom-
titler. Og nå har vi blod på tann, kan vi greie opprykk til 
klasse 3!! Vi har to agility napp og ett hopp napp, så kan 
jo være mulig det og.

Lady vant NPK agility klasse 1 2014 og har også vunnet 
Puddelsprinten sammenlagt 2010.
Lady har tatt MH test med fine resultat, bla. Ikke skud-
dredd. og så har vi jo vært litt på utstilling med beste 
resultat Reserve cert. 

Og Lady er jo mamma til tre vakre pudler, kjempesnill og 
flink var hun som mor. Hun elsker også små menneske-
babyer, men er også sjefen over alle sjefer - snill da... 

Hilsen Inge-Marie med Lady 

ps. Jeg er en av admin. for turgruppen Puddeltreff Øvre 
Romerike på FB om noen bor i nærheten og har lyst til å 
være med på tur.

Mestvinner AGKL3
Ann Kristin Steinslien, Jennyrose`s Poodles, oppdretter 
av toy og dvergpuddel, og elsker agility.

«JUNI» INFOCUS Jenny`s Wild Rose. Eier og Fører: 
Ann Kristin Steinslien. Juni konkurrerer i kl. 3 liten, hun 
er fra før N (H)ACH, N ACH, og i sommer tok hun også 
det Svenske AG championatet.
Totalt for året 2018 har vi løpt og vunnet følgende: 6 
stk. 1.plasser. 6 stk. 2.plasser. 6 stk. 3.plasser. 2 stk. 
4.plasser. OG ytterligere 13 stk. plasseringer utover 
dette uten disk ☺
Totalt 17 feilfrie løp i løpet av året ☺ 

Vi er også med på lagkonkurranser, med mange fine 
plasseringer i 2018 er laget vårt «Golvræserne» kvalifi-
sert til NM 2019.

I november gikk turen til Tyskland på puddel-VM sam-
men en gjeng fra Norge. Der ble det flere feilfrie løp. Ble 
en 14.plass individuelt søndag. Og flere premier i lag-
konkurransen, en tredje plass lørdag og en andre plass 
søndag og totalt sølvmedalje sammenlagt av 35 lag.
Vi er godt fornøyd med året og gleder oss til nye ut-
fordringer i 2019

Ann Kristin Steinslien
www.jennyrosespoodles.no
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

Årsberetning for 2018
Styrets sammensetning fra 27.2.18. – 21.01.2019 har vært:

Leder:     Diane Nikolaisen 
Kasserer:    Bente Eilertsen  
Styremedlem/Sekretær:   Ann Aurora Wiig  
Styremedlem:     Elisabeth Grønås  
Styremedlem:    Monica Gansmoe 
Varamedlem:     Cathrine Myklevold 
Varamedlem:     Helga Helen Bjørnvik
Valgkomitè:     Linda Arild 
     Aina Andersen   
     Roger Nikolaisen
Revisor:     Oddbjørg Pedersen
     John Magnar Johansen
 
Gruppa har hatt 1. arrangement/aktivitete i 2018. Det har vært avholdt 1. styremøte og flere ganger kontakt pr 
e-post/Messenger.   

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

Arrangementet vi hadde var «så blir du en bettre puddeluppfødare» den 17. og 18. mars. med Anders Rosell. 
Gruppa sponset sine medlemmer med lavere kursavgift. Vi hadde også gratis lokale og privat overnatting for 
kursholder. Dette arrangementet gjorde et stort innhugg i klubbkassa.

Puddeltreffene i Bodø har hatt lite aktivitet. I Tromsø skjer det en del for storpuddler 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 ringtreningene som har vært i 
samarbeid med Salten Brukshundklubb.

Vi har lite oppdateringer på hjemmesiden. 

Grasrotandelen er en god inntektskilde for gruppen, denne var viktig for oss slik at vi kunne arrangere kurset 
med Anders Rosell. Vi planlegger å bruke en del av dette til aktivitet i 2019. Grasrotandelen har fremdeles gått 
nedover i 2018 så det oppfordres til å skaffe flere givere.

Regnskap
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på       

Bodø 21.1.2019

Norsk Puddelklubb gruppe Nord
Diane Nikolaisen, Leder
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

Referat fra årsmøtet 21.1.2019
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: Anna Aurora Wiig
 Underskrive protokoll: Bente Eilertsen og Mona Lillehaug

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.
 John Magnar Johansen går ut som revisor. Inn som revisor kommer Birgitte Svendsen. 
 Budsjett er ikke laget. Skal opprettes på 1. styremøte 2019 Avhengig av aktivitetsplan.

Sak 5. Aktivitetsplan
 Godkjent.

Sak 6. Innsendte forslag: Ingen

Sak 7. Valg

Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.
   
STYRET for 2019: 
Leder:    Diane Nikolaisen (valgt for 2 år 2019)
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 2019)
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  
    Else Marie Pedersen 
 
 Revisor: begge valgt for 1 år
    Birgitte Svendsen
     Oddbjørg Pedersen

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00

Bente Eilertsen  Mona Lillehaug
 (sign)    (Sign)
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nordenfjeldske   

Årsberetning for 2018
Styret har i 2018 bestått av:

Leder:  Mette Lindboe
Nestleder: Martha Strand
Styremedlem: Hege Mortensholm
Styremedlem: Martina Pallokat
Styremedlem: Annike Kjøsnes 
Varamedlem 1:  Brit Aune
Varamedlem 2:  Ingen, da omrokkeringer var nødvendig da Toril Wiggen måtte trekke seg som leder.       

Valgkomitè:  Arild Furset, Emilie Strand (fra April), Elisabeth Hamstad –Vara: Nils Kristian Gimseng (fra April)
Revisor:               Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune

2018 startet med Årsmøte 15.02. Styret har hatt 7 styremøter.  
Styret har arbeidet målrettet og godt i forhold til økte inntekter til klubben gjennom arrangement av to 
Valpeshow. Vi vil takke de som stilte på dugnad, for god hjelp på årets siste Valpeshow i Oktober. 

På alle valpeshow og utstillinger har vi skrevet kritikker på PC og har på den måten rustet oss godt for 
overgangen til elektroniske kritikker fra 2019. 
Flere i styret og utstillingskomiteen er godt kjent med kritikksystemet til NKK og vi har 3 fungerende 
ringsekretærer som har god kjennskap til utstillingsreglement og kritikksystem.

Gruppa har hatt flere store arrangement/aktiviteter i 2018.

FEBRUAR: Puddelspesialen og Valpeshow på Messebygget i Malvik.
MARS:    Innføringskurs i Agility over to helger med mange påmeldte og god spons fra klubben. 
APRIL:   Kurs i hverdagsstell på York Hundesalong
   Generalforsamling NPK, med godt oppmøte fra gruppe Nordenfjeldskes medlemmer.
   Medlemsmøte – Cathrine Sallaup med Valpetesting som tema.
JULI:  Grillkveld hos Anne Lise, med godt vær!
OKTOBER: Medlemsmøte – Aina Synnøve Andersen fra Trondheim Hundeskole – tema Hundepsykologi.
  Oppdretterseminar med Anders Rosell på Flå Samfunnshus.

Valpeshow over to dager ble gjennomført med stor suksess igjen på Messebygget i Malvik.
DESEMBER: Julebord på Piccoli Fratelli på Jakobsli.

For vinteren/våren 2019, er det planlagt felles øyelysingskveld, dersom det er nok interesse fra medlemmene. 
Vi vil også arrangere Smeller-kurs i februar. Puddelspesialen blir arrangert motsatt dag av NKK, altså 29. Juni 
2019 og vi oppfordrer alle medlemmer til påmelding både av hund og seg selv som hjelpere. 

Vi har fått tak i gode dommere til både Valpeshow og Puddelspesialen vår og vil berømme Utstillingskomiteen 
for gode valg.
For øvrig viser vi til Aktivitetsplan for 2019 og oppfordrer medlemmene til å komme med innspill på tema og 
foredragsholdere! 

Vi minner om hjemmesiden vår og Facebook gruppen vår, for nærmere informasjon og bilder fra arrangement, 
www.puddelklubb-nordenfjeldske.no      Klubbmail: puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.co

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
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nordenfjeldske  
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Årsberetning for 2018
19/3-2018 ble årsmøte til Gruppe Rogaland avholdt i Vibemyr skoleverksteds sine lokaler, 
godkjent møte.

Vi hadde ingen aktiviteter for medlemmene våre på våren pga lite oppmøte  tidligere år.

Sommeravslutningen på hytta til Elisabeth ble heller ikke avholdt

15 September hadde vi utstilling i Julabygda grendahus. Her var det godt med påmeldte  i år. 

Julebord ble ikke arrangert da vi er ganske få  (styret og noen få medlemmer) som pleier å komme.

Tur på Bråstein hver søndag kl11:00 med Øistein og Berit Asheim går året rundt uansett hver og vind.

Det er blitt avholdt  5 -6 møter i forbindelse med Utstillingen.

Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland

Tassen og Santo, eier og foto: Anne Christine Lapstun Brenne
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KLAB  Puddeltreff i Bærum Hundesenter

Puddeltreffet 26. januar 2019, 
i Bærum Hundesenter på Høvik
Puddelklubben arrangerte Puddeltreff innendørs i det oppvarmede drivhuset til Bærum hundesenter 
i år igjen. Vi hadde drop in trening i Agility og Rallylydighet fra kl. 11-14. Fra kl. 14-16 holdt vi enkle 
konkurranser i Rallylydighet og Agility. 

Her kommer Agilityresultatene:

Det var mange glade pudler som prøvde seg på Agility. Banen besto av hopp og rør, og deltagerne 
kunne velge mellom to løyper, en lett for nybegynnere, og en litt vanskeligere på nivå med Blåbærste-
vner (uoffisielle treningsstevner for ferske agility ekvipasjer). Listen er korrigert fordi det ble oppdaget 
noen feil. De fem beste i hver klasse fikk velge seg en premie. 

Dommer i Agility var Anne Christine Brenne, NKK trinn 2 Agilityinstruktør. 
Banemannskap: Christine Stang og Stein Brenne

NYBEGYNNERBANE: 

Standardtid: 60 sekunder, Banelengde: 60 meter

1. Beate og Muffin: 22,24 sek, 0 feilpoeng – dagens beste tid!

2. Erik og Fant: 24,25 sek, 0 feilpoeng

3. Inger og Yatzy: 25,16 sek, 0 feilpoeng

4. Lana og Nala: 31,40 sek, 0 feilpoeng

5. Mona og Sheba: 22,88, 5 feilpoeng
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6. Håkon 12 år og Santo: 26,28 sek, 5 feilpoeng – dagens yngste fører, og Santo feiret 1 års dag!

7. Mona og Bonnie: 29,50 sek, 5 feilpoeng 

8. Heidi og Jenny: 43,16 sek, 5 feilpoeng 

9. Unni og Tinka: 37,87 sek, 55 feilpoeng 

10. Anne Christine og Pucken: 60,02 sek,  55,02 feilpoeng

11. Turid og Cherie: 180,05 sek, 125,05 feilpoeng 

BLÅBÆRBANE: Her var det mange feilfrie!

1. Marie 15 år og Felix: 23,17, 0 feilpoeng –yngste fører i klassen!
2. Eli og Aurelia: 25,42 sek, 0 feilpoeng 
3. Jeanette og Nikki: 25,89 sek, 0 feilpoeng 
4. Stein og Tassen: 27,93 sek, 0 feilpoeng 
5. Bente og Ziera: 28,52 sek, 0 feilpoeng 
6. Nina og Kleo: 30,12 sek, 0 feilpoeng 
7. Ellen og Empi: 30,77 sek, 0 feilpoeng 
8. Hilde og Dino: 54,24 sek, 0 feilpoeng 
9. Unni og Lotte: 35,68 sek, 5 feilpoeng
10. Bente og Nala: 42,31 sek, 5 feilpoeng 
11. Camilla og Agaia: 44,66 sek, 10 feilpoeng 
12. Kristin og Ruffen: 78,27 sek, 43,27 feilpoeng 
13. Anneli og Chivas: 91,62 sek, 81,62 feilpoeng 

Tusen takk for en hyggelig dag!

KLAB  Puddeltreff i Bærum Hundesenter
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KLAB  Puddeltreff i Bærum Hundesenter
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Puddeltreff/Julebord på Solvik 11.12.2018

Takk til alle som kom og gjorde dette til et hyggelig treff! 
30 stk (med dertil hunder) møttes til nydelig tapas.
Eli Hall hadde laget quiz, som ble løst i grupper.

Det ble også kåret årets raskeste sprintere.
Totalt har det deltatt 113 ekvipasjer  fordelt på 23 toy, 22 dverg, 20 mellom og 48 stor.

Årets beste var
Toy: 1.Yatzy – Inger, 2.Nera – Ida, 3.Marie – Lise, 3. Kokos – Ida
Dverg:1. Braidy – Hilde, 2.Vegas – Katrine, 3. Pucken – Aaseba, 3. Iris – Siri
Mellom: 1. Dasy – Anita, 2. Zaphire – Mona, 3. Frida – Monica
Stor: 1. Fant – Erik, 2. Bonnie – Mona, 3. Nala – Bente
God Jul hilsen Bente

KLAB  Julebord på Solvik
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ANNONSER
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Norsk puddelklubb sin utstilling 2. Juni 2019 

 

 
 

 

Sheila Mc Blain  

I am Sheila Mc Blain of Kossab Poodles.  

I started showing standard poodles in 1976. 

I gave my first set of CCs in 1983 Standard poodles 
at Darlington.  

I have made up numerous champions in standard 
and toys.  

I bred the breed record holder Champion Star of a 
Gun at Montravia owned by Marita Rogers.  

I am a professional dog groomer with my own salon 
in partnership with my sister Glenys Brekkerud. 

 

 

 

Glenys Brekkerud 

My name is Glenys Brekkerud of Koosab poodles. I 
started judging in the year 2000 and now judge to 
championship level.  

I first started showing Afghan hounds on the early 
seventies, then later on fell in love with standard 
poodles. My first champion was a Montravia 
breeding and have made up numerous champions 
sharing my prefix with my sister and starting our 
own line.  

I am a professional groomer of all breeds of dogs 
and share my business with my sister Sheila Mc 
Blain. 

ANNONSER
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ANNONSER
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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. Nøkkelring med 

handlevognmynt
Kr. 25,- pr. stk. + porto

Klubbnåler 
Nålene (pinsene) har 
samme motiv som 
klistremerkene. De er 
1,7 cm i diameter.
Kr. 25,- pr. stk. + porto

Klubbeffekter til salgs

Disse kan bestilles fra: Lailavold@hotmail.no

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

4 
uk

er
 m

p 
va

lp
, o

pp
dr

et
te

r: 
A

nn
-M

er
et

he
 M

ik
al

se
n,

 fo
to

: H
ei

di
 O

m
da

hl

                    PUDDELPOSTEN    1/2019 7171



PUDDELPOSTEN    1/201972

B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


