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SpH A Mocca Bessdatter.  
Les om den fantastiske prestasjonen!
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til redaksjonen.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre og 
redigere artikler og innlegg. 

Artikler og innlegg i Puddelposten kan kun 
gjengis med tillatelse fra redaksjonen og 
artikkelforfatter(e).

Medlemskontigent :
Hovedmedlem: 300,-
Husstandsmedlem: 100,-
Utenlandske medlemmer: 350,-
Endringer i medlemskapet administrerer du 
best selv ved å logge deg inn på ”min side” 
på NKKs webside. Har du vanskeligheter 
med det, så kontakt Norsk Kennelklubb. 

Kontonummer: 1645.08.51063  
Husk å merke hva innbetalingen gjelder.

Alle artikler og annonser står for innsenders 
regning og risiko. Innholdet er nødvendigvis 
ikke sammenfallende med meninger/policy i 
Norsk Puddelklubb. 

Manus frister 2020:
nr. 1: 10. februar, nr. 2: 20. mai, 
nr. 3: 20. oktober
Dette gjelder alt innsendt materiale.

Forsidebilde: Mocca
Eier: Mette Dahl
Foto: Laila Bruun

Annonsepriser - pr. 01. 01. 2020

Baksiden     900,-  2500,-
Nest siste side     800,-  2200,-
1 side     700,-  2000,-
1/2 side     350,-

Baksiden   1300,-  3750,-

Nest siste side   1200,-  3400,-

1 side   1100,-  3000,-

1/2 side     550,-

Kommersielle for          1 nr.:      3 nr.:

Medlemmer for        1 nr.:        3 nr.:

Krav til innsendt materiale:
Tekst i word-dokument. Bilder separat i så 
høy oppløsning som mulig. Bildetekster i 
word-dokument nummerert i samme 
rekkefølge som bildene. 

Redaksjonell informasjon
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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. 

Lederen har ordet
I skrivende stund er det vårlig ute, til tross for 
at det fortsatt er februar. Bladet kommer først 
ut i mars, så det blir spennende å se om denne 
«vårvinteren» her i Sør-Norge holder det gående 
helt til sommeren. Det blir i hvert fall mye vask av 
pudler på denne måten, for leke og kose seg må 
de jo få lov til. Og se opp for de små blodsugerne 
fremover. En av våre medlemmer har funnet flått 
på hunden her på Østlandet, så tidlig som i januar. 
Det kan bli mange av dem framover, dersom det 
ikke kommer en hel del døgn med barfrost på 
tampen av sesongen.

Det stunder mot puddelkonferanse og 
generalforsamling 28.-29- mars. Vi har ikke 

seminarprogrammet ferdig i tide til å trykke det 
i dette bladet, men vi kan blant annet friste med 
flinke Vibeke Rotwelt (Astri Indrebøs arvtager på 
NMBU) om drektighet og fødsel, innlegg om 
puddelpopulasjoner, resultatet av puddel-
undersøkelsen og diskusjon om kriterier for å stå 
på hannhundlisten. Se annonsering på Facebook 
og nettsiden vår.

Håper vi møtes den siste helgen i mars! Uansett 
vil jeg allerede her ønske dere en fin påske i april, 
med gode, både avslappende og aktive dager 
sammen med pudlene i familien.

Hilsen Eli
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Redaktøren har ordet
2020s første Puddelposten er nå klar, og jeg 
har hatt litt blandede følelser mens vi har jobbet 
med dette bladet – det er det siste jeg er redaktør 
for. Det har vært en interessant reise, fra da vi 
overtok redaksjonen høsten 2017 og frem til nå. 
Vi har forsøkt – og klart, om jeg får si det selv – å 
lage et blad for alle klubbens medlemmer. 

Dette nummeret er, som alle PP-1, fylt med 
generalforsamling-stoff. Vi håper dere leser 
g jennom hva klubben har g jort det siste året, og 
hva vi vil være opptatt av i året som kommer. Vi 
arrangerer i år som i fjor et puddelseminar dagen 
før generalforsamlingen, der vi vil ha om forskjel-

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Ingrid Halle Skagen

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen

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

lige temaer som forhåpentligvis er av interesse for 
noen og enhver. Det blir en hyggelig og sosial helg, 
og jeg håper så mange som mulig har mulighet til å 
komme. 

Redaktørjobben overlates til Inger Halle Skagen, 
som har hjulpet oss med dette bladet, vi ønsker 
henne lykke til! Vi har også denne gangen hatt 
hjelp av Heidi Løken, som har samlet inn mest-
vinner-lister og presentasjonen av disse for oss, 
tusen takk, Heidi! 

Mvh avtroppende redaktør
Tone Rognstad 
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ARTIKLER  

Veien frem til en 
fullverdig brukshund 

Klasse A (høyeste klasse)

Takk til redaksjonen som ville at jeg skulle 
skrive litt om min brukshund Mocca (SP).

Det sies at puddel er som “poteten”…kan 
brukes til alt...  Tror at Mocca har levd opp til 
denne beskrivelsen…

Tittel
Jeg er så stolt av Mocca. For året 2019 mottok 
jeg nylig svar fra NKK at vi hadde oppnådd 
tittelen: Sporhund A, SpH A 

(kanskje første puddel i Norge?)

Litt om Mocca
Mocca kommer fra eget kull. Mor: Mydeles 
Aura (Bess)  Far: Mr Lincoln (Sverige).
Allerede fra hun var 6-7 uker så jeg tegn ved 
henne personlighet. Intensitet og modig.
Senere fikk jeg tydelig svar på arbeidsglede og 
ønske om å samarbeide. Samtidig har jeg aldri 
tvilt på Mocca, når det kom til gjennomføring 
av store utfordringer. Sterk i hodet.

Mocca ca 7 uker. Viser nysgjerrighet og er modig.

Tekst: Mette Dahl   
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ARTIKLER  Veien til en fullverdig brukshund

Lydighet
Jeg tror på allsidig trening (fysisk og mental), 
og uansett er lydighet et viktig fundament for 
både hverdagsliv og planer om å konkurrere.
Vi konkurrerte i lp frem til klasse 3, og startet i 
klassen to ganger før fokuset gikk andre veier.

Retrieverjakt
Denne sporten har vi trent siden Mocca var 
unghund. En spennende hundesport hvor 
hunden får spisset ferdigheter i lydighet og 
samarbeid. Og ikke minst apportering, 
dirigering og konsentrasjon.
Jeg var så stolt av jenta`mi, da vi oppnådde 
3. plass (12 startende retrievere og Mocca) i 
Åpen klasse under Dummyslaget.

Lydighet. Vinner av klasse 2 med opprykk til klasse 3

Retrieverjakt. 
En stolt Mocca 
etter en trening.

Retrieverjakt. Apportering. 

Retrieverjakt. 
På vei ut i terrenget.

Retrieverjakt. Stolt av 
å bli nr. 3 i Dummys-
laget av 13 startende. 
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Bruks:  Spor -  Brukslydighet  - Feltsøk
Mocca var litt over 2 år at jeg ble oppmuntret 
av en kjent bruks-mann at jeg burde trene/
fokusere på Bruks. Hennes søksegenskaper 
ble lagt merke til. Dette ble starten på et 
fantastisk eventyr.
Allerede første gang vi deltok på stevne i 
laveste klasse (klasse D), fikk hun opprykk til 
klasse C. Senere kom opprykket til klasse B.
Jeg må si jeg ble inspirert. Dette var gøy for 
oss begge. Trening og konkurranser ute i skog 
og mark. Brukslydigheten blir avholdt på en 
egen bane.

At vi senere skulle vinne klassen på et stevne i 
klasse B , og få opprykk til Klasse A (Elite), var 
uvirkelig og fantastisk. Stas var det også å få 
Gullmerket i Bruks. 

I Klasse A (Elite) fikk vi nå anledning til å 
konkurrere på lik linje med noen av norges 
beste ekvipasjoer. En flott erfaring for Mocca 
og meg.

ARTIKLER  Veien til en fullverdig brukshund

Brukslydighet. Fra en trening med Stigen.

Brukslydighet. Apportering av tungapport 
2 kg (jern).

Brukslydighet. Kryp 12 mtr. med vinkel.

Brukslydighet. Hopp

Bruks. Klar for feltsøk Bruks. Feltsøk. Flott 
levering etter funn
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Høsten 2019 bestemte jeg meg for at det var 
tid for gi oss med bruks-konkurranser. Mocca 
blir 10 år 1.juni 2020. Programmet i Elite er 
svært krevende og vanskelig. I løpet av en 
konkurransedag skal alt klaffe med spor (1,5 
km og finne 8 bitte små pinner). 
Brukslydigheten er et stort program med 
stigeklatring, kryp, fremadsending m.m. I 
feltsøk skal hunden finne 6 gjenstander innen 
8 minutter. Det krever stor motivasjon og 
konsentrasjon, og ikke minst fysisk utholden-
het. Mocca har vært god til dette, men nå var 
tiden inne for å gi seg.

Selv om vi gir oss nå, betyr det ikke at  Mocca  
“legges på hylla”. Vi skal ha mye gøy fremover.    
Nå som hun går inn i sitt tiende år, gjelder det 
å holde henne fremdeles i god form.

Koselige melding
Etter at jeg gjorde det kjent at vi “legger opp”, 
har jeg mottatt varme hilsner fra bruksmiljøet. 
Det har gledet og rørt meg.

Tillater meg å gjengi noen:

Fra leder i Norges Brukshundforbund
“Dere er bare fantastiske. Gratulerer med alt det 
dere har fått til. Dere er forbilder du og Mocca.”

Fra tidligere NM-mester i Bruks
“Alle ære for hva dere har fått til… det står det 
virkelig respekt av”

Fra en Bruks-Dommer
“Gratulerer så mye med en fantastisk reise og 
resultater. Dere to er virkelig et flott team.  
Er glad for jeg har fått æren av å se dere i 
aksjon både fra sidelinjen og ved dømming.”

Miljø
Bruksmiljøet har vært fint  å være i. 
Inkluderende og hyggelig.
Likevel må jeg må innrømme, at det har vært 
noen som har kommet med noen skeptiske ord 
helt i starten. Puddel hadde de ikke tro på….  
Det endret seg fort.

Puddel
Jeg er så takknemlig for at jeg etter et opphold 
i England (i yngre dager), forsto hvilke 
potensiale som ligger i rasen puddel. Selv om 
jeg på den tiden fokuserte på en annen 
hundesport/annen raze (konkurrerte i 
hundekjøring / Nordisk stil),  glemte jeg aldri at 
en gang skulle jeg ha meg en storpuddel….
En gang puddel  -  alltid puddel……

Hilsen fra Mocca og Mette

ARTIKLER  Veien til en fullverdig brukshund

Bruks. Feltsøk Bruks. Vinner av klassen Bruks. Vinner av klassen

Bruks. Mocca i fint driv i sporet

Bruks. Apportering av ukjent gjenstand. 
Intet problem. 

Bruks. Det å ha 
oppnådd Gullmedalje 
i bruks er vi meget 
stolt av
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POST  Nye championer 
N

ye
 c

ha
m

pi
on

er
 N SE UCH NJV-18 NV-18 NORDJV-18 

NORDV-18 NV-19 Fidel Face Of A Devil

Toypuddel, brun hann
Født: 21.08.2017
Far: N UCH NV-17 GB SH CH 
Aedan Talk of the Devil
Mor: NORD DU UCH NV-16 Fidel Funny Face 
Oppdrettere: Gro Staurheim og Eva Nygaard
Eiere: Bjørg Stovik og Eva Nygaard  

HU N DK FI GI UCH Tixobambixo’s 
Khamfer Of El-Zanz

Mellompuddel, fawn hann
Født: 08.08.2017
Far: C.I.B NORD LV EE HR CZ UCH 
EUJW-15 NV-17 Fidel Zanzibar
Mor: Tixobambixo’s Nirsha Of Est-nor-fin
Oppdretter: Eva Helseth
Eier: Eva Nygaard 
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POST  Generalforsamlingen

 

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  

søndag den 29. mars 2020 kl 11, på OsloMet avdeling Kjeller 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å skrive under på protokollen, samt to til 

tellekorps og en observatør fra valgkomiteen,  
3. Årsberetning fra styret og komiteer, med aktivitetsplan 
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett 
5. Innkomne forslag 
6. Valg 

 
1. Godkjenning av innkalling 

 
2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to 

 protokollundertegnere, to til tellekorps 
 

3.1  Styrets årsberetning 
 

Styrets sammensetning fra -  
01.01. 2019 - 11.05. 2019 

Styrets sammensetning fra -  
12.05. 2019 - 28. 03. 2020 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Tone Rognstad Nestleder Tone Rognstad 

Styremedlem Helene Gautier 
Aarheim 

Styremedlem Gro Bjørndalen 

Styremedlem Gro Bjørndalen Styremedlem Laila Vold 

Styremedlem Laila Vold Styremedlem  Heidi Løken 

Varamedlem Heidi Løken Varamedlem Laila Johansen 

Varamedlem Laila Johansen Varamedlem Inger Halle Skagen 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 

Styret som ble valgt 12.5.2019 konstituerte seg på første møte. Det har vært avholdt månedlige møter, 
bortsett fra i juli og desember, noen på chat og noen med tilstedeværelse. Samarbeidet har vært svært 
godt. Alle som har hatt mulighet har hjulpet til på arrangementer (nedenfor står kun den ansvarlige) og 
med innspill mellom styremøtene. I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i styreperioden: 
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Eli Hall, leder 
Innkalling og ledelse av styremøter 
Brev og henvendelser til og fra NKK (og andre) 
Årsberetning og budsjett 
Klubbtelefonen (ca 450 henvendelser) 
Redaksjonsmedlem i Puddelposten 
En av tre i Facebookteamet 
Backup på e-post og websider 
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 
Forslagsskriving til RS 
Nordic Poodle Conference 
Søknader om våre utstillinger og stevner 
Puddelkonferansen og GF 
 
Tone Rognstad, nestleder 
Redaktør i Puddelposten 
Årsberetning 
Øyelysingsdagen 
Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 
Forslagsskriving til RS 
Nordic Poodle Conference 
NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse 
 
Gro Bjørndalen, styrerepresentant 
Møtereferater 
E-post, svar og fordeling til styret (ca 500 stk) 
Styrets representant i og leder for utstillingskomiteen 
Praktisk gjennomføring av Puddelkonferansen og GF 
 
Laila Vold, styrerepresentant 
Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner 
Regnskapsbilag 
Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter 
 

Heidi Løken, styrerepresentant 
Web-utvikling  
Weboppfølging (løpende innlegging) 
Innlegging på øyelysingsdagen 
Hannhundlisten 
Oppdretterlisten 
Support til PP-redaksjonen 
 
Laila Johansen, vararepresentant 
Open Show 
Hannhund- og oppdretterlistene i en del av perioden 

Inger Halle Skagen, vararepresentant 
Medlem i Sunnhetsutvalget 
«Veileder til valg av hannhund» til websidene 
Kveldsforedrag om fargegenetikk 
 
Regnskapet føres av Vidar Hansen, Regnskapsservice på Lillestrøm.  

POST  Generalforsamlingen
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POST  Generalforsamlingen

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

Leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og aktivitetsgruppa på 
Østlandet, Bente Tyrholm, har igjen gjort en formidabel jobb med alle KLABs arrangementer, i tillegg 
til rasestanden vår på Dogs4All, raseparaden, blåbærstevner og deltakelse på eksteriørmønstringen. 
Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og valpelisten vår som oppdateres ofte. 

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

Gro Staurheim fører mestvinnerlistene våre, Conny Jensen tar SAR-listene. 

Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden, sammen med Helene Gautier Aarheim. 

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 meldt seg inn i klubben, etter kontakten de har hatt med 
oss. 
 
Vi har henvendt oss til NKKs helseavdeling og bedt om at de godkjenner Prcd-PRA tester som er tatt i 
andre land enn Norden og at de godkjenner flere laboratorier for testene som Tas her i landet, i det 
minste de som er godkjent i andre nordiske land. 

Vi har, etter «oppskrift» fra NKK og vedtak fra forrige generalforsamling,  avholdt innmønstring av 
flerfargede pudler vha en dommer med godkjenning på puddel. Det kom kun tre stykker og vi ønsker 
derfor heretter å flytte slike innmønstringer til våre spesialer, etter den ordinære dømmingen, så fremt 
de inviterte dommerne er komfortable med å gjøre dette. 

Vi har igjen søkt NKKs helseavdeling om frivillig registrering på Dogweb av Degenerativ Myelopati  
(DM) på alle pudler og RCD-4, på småvariantene. Mange har testet og det ville vært fint å ha en 
oversikt over resultatene. NKK godtok å registrere DM på mellom- og storpudler, men avslo å 
registrere rcd-4 med begrunnelsen at det er en sykdom med mindre utbredelse enn DM (som har flere 
bærere i Laboklins statistikk enn prcd-PRA har). Andre sykdommer ba de oss lage en oversikt over 
selv. Sunnhetsutvalget ved Ida har derfor påtatt seg å samle testresultater fra alle som vil sende til oss. 
 
Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om forslag til oppnevning 
i komiteer, endrede regler, disiplinærlister, arrangementer, ny forskrifter mm. 

 

Kurs/konferanser/møter 

Vi har tatt opp to saker på RS. Om den brå utskiftingen i særkomiteen for utstilling og den nye 
komiteens behandling av vår sak ang Open show i fjor, samt om endringen i fullcertreglene og 
innføring av junior- og veterancert. Våre saker ble tatt opp og fullcertreglene blir sendt ut på ny 
høring, før de eventuelt endres. Inntil videre er de slik de var i 2019. Vi fikk mange støttende 
henvendelser på de to sakene, blant annet fra Retrieverforeningen og jaktforbundet. (Se sakspapirene 
til RS 2019). 
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Det vil bli avholdt Puddelkonferanse 28.03., 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. 

Dansk Puddelklubb inviterte i februar til Nordisk Puddelmøte. Vi tok blant annet opp forholdene rundt 
prcd-PRA-testing, muligheten for en felles dommerkonferanse, felles henvendelse til Club caniche de 
France ang å flytte krøllhale fra diskvalifiserende til grov feil (noe alle de nordiske representantene var 
enige om) og andre samarbeidstemaer, i tillegg til å utveksle informasjon om arbeidet i de ulike 
klubbene. 

Laila Godager har avholdt flere fulltegnede kurs i hverdagsstell og klipping. Utstillingskomiteen ved 
Maud Nilsson, med Gro Bjørndalen og Rune Halseth har avholdt klippekurs. Eva Nygaard har holdt 
ringtreningskurs.   

Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner 

Styret med Tone Rognstad i spissen arrangerte øyelysing og patellasjekk ved veterinær Kristin Lange 
på Blommenholm den 6. februar. Vi hadde som vanlig svært mange påmeldte pudler, 42 til øyelysing 
og 10 til sjekk av kneledd. (40/15 i 2019). 

Styret har også vedtatt å opprettholde helserefusjonene på samme nivå i 2020 som i 2019. 

Utstillinger/stevner/arrangementer 

Det ble avholdt tre spesialutstillinger i 2019. 
Av Gruppe Nordenfjeldske i februar, av utstillingskomiteen 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. 
 
Det ble avholdt lydighets- og rallylydighetsstevne ved KLAB i Drammen.  

KLAB arrangerte også MH (mentalbeskrivelse) i oktober. 

Det ble avholdt Open Show den 23.2., med Eva Nygaard som dommer. 

 
Nettsider/Facebook/annen informasjon 

Websidene  
Oppdretterlista og hannhundlista er nå gått igjennom. Medlemsskap er sjekket og opplysninger er 
kvalitetssikret. Det er ryddet vekk unødvendige visningselementer på forsiden og veilederen fra Ida 
om hvordan ta prcd-PRA-test er lagt til. Det er også lagt ut velkommen som medlem i norsk-
puddelklubb skriv.  

Det nye styret med roller er oppdatert, i likhet med informasjonen fra gruppene. Presentasjon av 
valgkomiteen og revisorer er lagt til under presentasjonen av styret. Det er opprettet egen katalog for 
budsjetter og regnskap, og referater for 2019 er arkivert. 

Det er strukturert om litt i menyene. Klab og Sunnhetsutvalget har fått egne sider under ‘om oss’ – 
menyen, og hovedmeny-tab’ene ‘helse’ og ‘avl og oppdrett’ er slått sammen til en tab. Det er laget en 
ny side i aktivitetsmenyen, nemlig smeller, og en ny side med oversikt over medlemsfordeler er laget 
og lagt til under Bli medlem. Aktivitetsplan for 2020 lagt til og det er skrevet om litt på siden ‘helse’ 
og litt på siden om ‘Sunnhetsutvalget’. 
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Mestvinnerlister for utstilling, bruks, agility, rally, lydighet og smeller er lagt ut. Likeledes er 
‘Veileder til valg av hannhund’ nå tilgjengelig for oppdrettere nederst på landingssiden for 
hannhundlista. 

 

Facebook  
Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre 
hendelser og ikke minst debatter, har vi sett. Her legges løpende informasjon om arrangementer og 
annet. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til mange, men det begrenser seg også til 
dem som er aktive der. Kommentarfeltet er ikke alltid like innbydende for utenforstående, og vi har 
stengt kommentarfeltet under enkelte saker.  
 

Annen informasjon 
Klubbens valpehefte trenger en oppgradering. Det har dessverre ikke vært kapasitet til å ordne dette i 
inneværende periode. Det bør prioriteres i perioden som kommer. 

 
Medlemstall 
Et av målene for styret har vært å få flere medlemmer. Vi er godt fornøyde med medlemsutviklingen i 
året som gikk. 

2013      2014        2015    2016    2017      2018        2019 
1353      1350       1353   1354    1279      1365        1498 

 
Sunnhetsutvalgets årsberetning 

Sunnhetsutvalget at det siste året bestått av Karin Westereng Handegård (veterinær), Inger Halle 
Skagen (veterinær) og Ida Myhrer Stø (phd i genetikk). Det er fortsatt et ønske om nye medlemmer av 
SU, slik at arbeidsoppgaver kan fordeles. Det er særlig behov for flere som kan skrive artikler og 
informasjon til Puddelposten, da tiden til dette ikke alltid strekker til. 

Ida fungerer som sekretær for SU, og mottar og besvarer henvendelser. Det kommer som regel et par 
henvendelser i måneden med spørsmål om sykdommer eller andre avlsrelaterte spørsmål.  

SU vil sammen med styret,  i perioden som kommer, gjennomgå de gjeldene avlsanbefalingene med 
tanke på ulike diagnoser på øyelysingsattester slik at dette blir klarere, samt eventuelle andre 
endringer. 

Resultater fra helseundersøkelsen har ledet til en forskingsartikkel som publiseres våren 2020 med 
fokus på angst for lyd/fyrverkeri hos storpuddel. Et sammendrag vil publiseres i puddelposten ved et 
senere tidspunkt. 

Inger har skrevet «Veileder til valg av hannhund» som er lagt på klubbens websider. 

Det har blitt holdt et foredrag om fargegenetikk høst 2019 (Oslo-området), og vil bli holdt et foredrag 
om genetikk avl og helse vår 2020 (Trondheim), samt et foredrag om arvelighet av lydangst på 
oppdretter/puddelkonferansen 2020.  

Registreringstall 2017             2018  2019  Totalt siste 10 år 

Toypuddel  102  131     96   1026 
Dvergpuddel  186  209   188   1426 
Mellompuddel  186  242   202   1875 
Storpuddel  320  242   280   2830 
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 3.3 Årsberetning valpeformidlingen 

Det er formidlet 43 kull. Fordelt på 6 toykull, 9 dvergkull, 14 mellomkull og 14 storpuddelkull. 

12 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 2019: 

Leder: Bente Tyrholm 
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen 
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli 
Lydighet-Rally - Smeller: Jeanette Hvalby og Kristin Hodne 
MH: Bente Tyrholm 

Brukshelg for pudler 2-4 august 
Mette Dahl arrangerte nok en brukshelg med temaer som Spor, Lydighet og Feltsøk 
i flotte omgivelser i Modum / Vikersund. 

LP og Rally stevner, 26-27 oktober i Drammen Hundepark. 
LP kl. 1 og 2 Dommer Arild Berntsen, ringsekretær Ellen Sigtun, skriver Kristin Hodne. 
LP kl 3 og FCI3 Dommer Stein Feragen, ringsekretær Birgit Husom, skriver Jeanette Hvalby.  

Det var 41 påmeldt, herav 7 pudler. Det startet pudler i kl. 1, 2 og 3.  
Første året med elektronisk registrering som fungerte veldig fint. 

RL kl.1 og Elite Dommer Christine Røkaas  med hjelpere Kristin Hodne, Camilla Vaarli og Erik 
Tyrholm. 
RL kl 2 og 3 Dommer Hilde Andrea Nysether med hjelpere Ellen Sigtun  og Monica Husom.  
Som utregnere gjorde Erik Hvalby og Per Anders Sigtun en stor jobb.. 

Det var 93 påmeldte, herav 10 pudler. 

MH - 28-29 september ble avholdt på Hvalstjærn / Fet.  
Det er vanskelig å finne steder hvor dette kan gjøres, så vi laget alt utstyr selv for å gjennomføre. 
Det var 16 påmeldte, men grunnet sykdom var det 12 som fikk gå prøven. 4 mellompudler og 5 store. 

Testleder Merete Greaker, dommere Marianne O. Njøten og Hans Petter Gamborg. Figuranter Ellen 
Sigtun, Jeanette Hvalby, Camilla Vaarli og Bente Tyrholm. Hjelper Kristin Hodne. 

Dogs4All 15-17 november 
Vi fikk en ekstra stand i tillegg som skulle betjenes. Det var stor pågang alle tre dagene, og hyggelig 
med alle som kom innom. Da er det godt å ha Helle Mathistad, Camilla Vaarli, Mette Dahl, Anita 
Hyvre, Ellen Sigtun, Monica Husom, Jeanette Hvalby og flere gode hjelpere sammen med Bente 
Tyrholm. 

Treff 
Det har vært avholdt 8 puddeltreff. Ca.98 ekvipasjer har deltatt på treffene.  
Vi har vært innom flere aktiviteter som innføring i spor, lydighet, og ringtrening. 
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Treff 
Det har vært avholdt 8 puddeltreff. Ca.98 ekvipasjer har deltatt på treffene.  
Vi har vært innom flere aktiviteter som innføring i spor, lydighet, og ringtrening. 

Mestvinnende sprintere ble på Toy: Elisabeth med Plenty. Dverg: Thea med Pontus. Mellom: Monica 
med Frida. Stor: Jeanette med Tilda. 

Se mestvinnerlister for alle disipliner i Puddelposten og på nettsiden 

 
3.5. Utstillingskomiteens årsberetning 

NPKs Utstillingskomitè har i perioden bestått av Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid, 
Rune Halseth og Tone Bekkåsen Fischer. Det har vært avholdt 9 møter. 

Norsk Puddelklubbs hovedutstilling med storcert og valpeshow 2019 ble avholdt søndag 2. juni i 
Drammen Hundepark. Dommere for dagen var Sheila McBlain som dømte toy og dverg og Glenys 
Brekkerud som dømte mellom og stor, begge fra Kennel Kossab, UK.                                                                              
Ringpersonale var i ring 1, ringsekr. Laila Sehlin, skriver Heidi Løken og premieutdeler Inger Lise 
Kjos. Ring 2, ringsekr. Jan Arne Sjøholt, skriver Berit Sjøholt og premieutdeler Kari Dyrkorn.                         
Totalt var det påmeldt 97 hunder fordelt på 17 valper og 80 voksne. 

Premiebordene var bugnende og spesielt rause har våre sponsorer vært.                                                        
Best in Show i 2019, som i 2018 ble  Ch. Huffish Rave Master, eier Arild Thorvaldsen. 

Se mestvinnerlisten i Puddelposten og på nettsiden. 

 
3.6. Valgkomiteens årsberetning  

Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbråten, Hjørdis 
Sævareid og Trine Schippers (vara).   
 
I år har den ene av de to styremedlemmene på valg tatt gjenvalg, ikke den andre. Men her fikk vi tidlig 
inn et forslag til kandidat. Se presentasjon annet sted i bladet. Begge varapostene er på valg hvert år og 
i år har den ene tatt gjenvalg, men ikke den andre. Valgkomiteèn fant raskt en passende kandidat. Se 
presentasjon 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. Det vil også bli trykket i Puddelposten 2/20. 

  
5. Innsendte forslag  

5.1 Forslag fra Helga Helen Bjørnevik 
Ønsker at klubben legger til i sine avlsretningslinjer at toy- og dvergpuddel anbefales HD-røntget før 
avl. 

Styrets innstilling: Styret innstiller på dette som en prøveordning i tre år, for å få vurdert forekomsten 
av HD på de minste variantene. 

5.2. Forslag fra Sunnhetsutvalget  
Personer som innehar tillitsverv i Norsk puddelklubbs styre eller komiteer skal følge helsekravene som 
er gitt i NPKs avlsanbefalinger, samt følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. 

Begrunnelse for forslaget 

Dette forslaget fremmes av sunnhetsutvalget på bakgrunn av henvendelser fra flere medlemmer, som 
har hatt et ønske om at dette skal tas opp. Sunnhetsutvalget er enig i at når man innehar et tillitsverv i 
klubben, enten om det er som medlem av styret eller andre komiteer, fungerer man som en 
representant for klubben utad, og bør derfor også følge de avlsanbefalingene klubben har vedtatt, 
særlig når det gjelder helsekravene.  

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 

 
5.3 Forslag fra Aina Tonerud 
Det bør være et krav om at medlemmer av Norsk Puddelklubbs styre- og komiteer til enhver tid SKAL 
følge raseklubbens anbefalinger og helsekrav for avl. 
Dette må inn som en regel så man har mulighet for å be vedkommende som ikke vil følge disse 
anbefalinger og krav, MÅ fratres sitt verv i klubben. 
Forslaget er det samme som ble sendt GF 2019, da ble forslaget stemt ned da det ble sagt at 
styremedlemmer er lojale til klubbens anbefalinger. 
Det viser seg at dette ikke stemmer, så dette må vurderes på nytt. 
 
Styrets innstilling: Styret ser dette som likelydende med forslag 5.2 . 
 
5.4 Forslag fra Julie Coucheron-Aamot  
Puddelklubben skal fremme et forslag for RS om at NKK skal være nøytrale i spørsmålet om norsk 
rovdyrpolitikk. 
 
Kortfattet begrunnelse: 
Rovdyrpolitikken består i dag ev ekstremt sterke motpoler. Meningene er veldig sterke for rovdyr, og 
meningene er veldig sterke mot rovdyr. 
Ved kjøp av puddel, og evt. medlemskap i NPK / NKK synes jeg derfor ikke at det er riktig at man 
(kanskje uten å vite det?) blir medlem av en organisasjon som står for noe en selv er sterkt i mot. 
Jeg er selv rovdyrforkjemper, men har full forståelse for alle de som ikke er enige med meg. Jeg mener 
derfor at NPK og NKK bør være nøytrale i rovdyrsaken. 
 
Styrets innstilling: Styret er enig i at NKK bør være nøytrale i rovdyrpolitikken. 
 
6. VALG:  
 

STYRET 
LEDER Eli Hall          På valg, 2 år særskilt, tar gjenvalg 
NESTLEDER  Tone Rognstad      Ikke på valg, 1 år igjen 
STYREMEDLEM Gro Bjørndalen På valg, 2 år, tar gjenvalg 
STYREMEDLEM  Laila Vold              På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 
STYREMEDLEM Heidi Løken På valg, 2 år, tar gjenvalg 
VARAMEDLEM Inger Halle Skagen                 På valg, 1 år, tar gjenvalg  
VARAMEDLEM Laila Johansen På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg 

 
Valgkomitè 
Leder   Tone Bekkåsen Fischer            Ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem  Anne Myhrbraaten Ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem  Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 
Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg 
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Personer som innehar tillitsverv i Norsk puddelklubbs styre eller komiteer skal følge helsekravene som 
er gitt i NPKs avlsanbefalinger, samt følge NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett. 

Begrunnelse for forslaget 

Dette forslaget fremmes av sunnhetsutvalget på bakgrunn av henvendelser fra flere medlemmer, som 
har hatt et ønske om at dette skal tas opp. Sunnhetsutvalget er enig i at når man innehar et tillitsverv i 
klubben, enten om det er som medlem av styret eller andre komiteer, fungerer man som en 
representant for klubben utad, og bør derfor også følge de avlsanbefalingene klubben har vedtatt, 
særlig når det gjelder helsekravene.  

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 

 
5.3 Forslag fra Aina Tonerud 
Det bør være et krav om at medlemmer av Norsk Puddelklubbs styre- og komiteer til enhver tid SKAL 
følge raseklubbens anbefalinger og helsekrav for avl. 
Dette må inn som en regel så man har mulighet for å be vedkommende som ikke vil følge disse 
anbefalinger og krav, MÅ fratres sitt verv i klubben. 
Forslaget er det samme som ble sendt GF 2019, da ble forslaget stemt ned da det ble sagt at 
styremedlemmer er lojale til klubbens anbefalinger. 
Det viser seg at dette ikke stemmer, så dette må vurderes på nytt. 
 
Styrets innstilling: Styret ser dette som likelydende med forslag 5.2 . 
 
5.4 Forslag fra Julie Coucheron-Aamot  
Puddelklubben skal fremme et forslag for RS om at NKK skal være nøytrale i spørsmålet om norsk 
rovdyrpolitikk. 
 
Kortfattet begrunnelse: 
Rovdyrpolitikken består i dag ev ekstremt sterke motpoler. Meningene er veldig sterke for rovdyr, og 
meningene er veldig sterke mot rovdyr. 
Ved kjøp av puddel, og evt. medlemskap i NPK / NKK synes jeg derfor ikke at det er riktig at man 
(kanskje uten å vite det?) blir medlem av en organisasjon som står for noe en selv er sterkt i mot. 
Jeg er selv rovdyrforkjemper, men har full forståelse for alle de som ikke er enige med meg. Jeg mener 
derfor at NPK og NKK bør være nøytrale i rovdyrsaken. 
 
Styrets innstilling: Styret er enig i at NKK bør være nøytrale i rovdyrpolitikken. 
 
6. VALG:  
 

STYRET 
LEDER Eli Hall          På valg, 2 år særskilt, tar gjenvalg 
NESTLEDER  Tone Rognstad      Ikke på valg, 1 år igjen 
STYREMEDLEM Gro Bjørndalen På valg, 2 år, tar gjenvalg 
STYREMEDLEM  Laila Vold              På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 
STYREMEDLEM Heidi Løken På valg, 2 år, tar gjenvalg 
VARAMEDLEM Inger Halle Skagen                 På valg, 1 år, tar gjenvalg  
VARAMEDLEM Laila Johansen På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg 

 
Valgkomitè 
Leder   Tone Bekkåsen Fischer            Ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem  Anne Myhrbraaten Ikke på valg, 1 år igjen 
Medlem  Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 
Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg  
Revisorer   
Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 
Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 

 
 
 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 
Leder, 2 år, særskilt Eli Hall 
Styremedlem, 2 år Gro Bjørndalen 
Styremedlem, 2 år Åshild Nerholm 
Varamedlem, 1 år Inger Halle Skagen 
Varamedlem, 1 år Anette Audunsdatter 

 
 

Valgkomitè  
Medlem, 2 år Hjørdis Sævareid 
Varamedlem, 1 år Trine Schippers 

 
 

Revisorer  
Vararevisor, 2 år Hjørdis Sævareid 
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Revisorer   
Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 
Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg 2 år, ekstraord. tar gjenvalg 

 
 
 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 
Leder, 2 år, særskilt Eli Hall 
Styremedlem, 2 år Gro Bjørndalen 
Styremedlem, 2 år Åshild Nerholm 
Varamedlem, 1 år Inger Halle Skagen 
Varamedlem, 1 år Anette Audunsdatter 

 
 

Valgkomitè  
Medlem, 2 år Hjørdis Sævareid 
Varamedlem, 1 år Trine Schippers 

 
 

Revisorer  
Vararevisor, 2 år Hjørdis Sævareid 

 
  
 
 
           
 
 
           

Presentasjon av Åshild Nerholm
Jeg ble født 20.01.1951 og giftet meg i 1971. Min første puddel kjøpte vi 
i 1972 av Solveig Olsen. Det var en sort dverg hannhund. Han ble 13 år 
gammel. Jeg fikk mitt første barn i 1985 så da ble det en pause i hunde-
holdet. Jeg har i alle år ønsket meg stor puddel da jeg alltid har synes at 
de er meget elegante. 

I 1995 da min sønn var 10 år syntes jeg det var på tide med en hund og 
valget falt på en Airedale Terrier tispe som fikk 3 valpekull. Når hun døde 
i 2011 fikk jeg endelig mitt ønske om stor puddel oppfylt. En sort tispe 
fra Catwalk og hun har fått 3 kull og er nå pensjonert og lever sine glade 
dager hos en venn av meg. Min nåværende fawn tispe Opium kjøpte jeg 
hos Andi Lærkegård i Danmark høsten 2015 og nå venter jeg på løpetiden, 
da jeg skal pare henne. Jeg har også en hannhund etter min sorte tispe 
som bor i Danmark.

Når Opium får valper kommer jeg til å beholde en tispe.
Jeg stiller av og til på utstillinger og synes det er interessant. Mine hunder 
har alltid fått bra kritikker av dommerne som vi har stilt for. 

Jeg har i min arbeidskarriere hatt budsjettansvar for diverse produkter. 
Min siste jobb var innkjøp og salg av brystproteser til kreftopererte kvin-
ner. En stilling som jeg synes var både ansvarsfull og interessant, og som 
også medførte utstrakt kontakt med kvinner i vanskelige situasjoner rundt 
om i hele Norge. Jeg er nå pensjonert og ønsker å bruke tid på å gjøre en 
jobb for Puddelklubben. 

Vennlig hilsen Åshild 

Kandidat på valg
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Norsk Puddelklubb – Regnskap 2019  
 
 

  REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 

  2018 2019 2019        2020 

Inntekter:      
3210 Kontingenter 40625 390000    433400 430000 
3230 Utstilling        53130,39 50000  35242,27 50000 
3290 Inntekt klubbeffekter 12330 12000        9762 10000 
3300 Annonseinntekter-PP/HS 4400 3750         3750 3750 
3400 Inntekt aktivitet 

(Oppdretterseminar, 
puddeltreff) 

  4050         21500       29255  12400 

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

            48621 48000       55792 56000 

3900 Refusjoner 22030 20000      32749 30000 
8040 Renteinntekt 8250,46 8000       7668,12 8000 

 Sum inntekter 559061,88 553250   607618,39 600150 
      
      
Kostnader:      

6100 Frakt,transport,forsikring         1855                  1900 
4200 Utstilling       49178,25 65000 67402,26 67800 
4230 Mestvinnende premier + liste         8224,34 9500     10368,95                10500 
4550 Valpeformidling 4000    4000       4000                  4000 
4700 KLAB (inkl. LP / MH / diverse 

aktiviter og kurs= 
47846,70 50000     88476,44                82000 

4800 Klubbeffekter 11286 30000       9975                20000 
5300 Styrehonorar 45000 45000     43000                45000 
5340 PP red&layout             15098 30000     21699                30000 
6300 Medl. Aktivitet (puddeltreff             5736,8 8000       8648                20000 
6305 Helserefusjoner 34695 39500     16735                20000 
6310 Puddelkonferanse  22000     21852,40                20000 
6315 Leie lager 24486 26000     24740                25000 
6330 Dogs4All stand 16869,86 20000 18581,80                20000 
6700 PP trykkeri 103813       105000       81805 120000 
6800 Kontorrekvisita  1000           817,75 1500 
6801 Trykking/kopiering/brosyre / 

give aways 
 1000   

6803 Småanskaffelser             806                1000 
6804 Data/WEB vedlikehold 2610 2700         1322,25                   1500 
6805 Web red.               3000 4000   
6806 Facebook 1000 1000 1000 1000 
6809 Aktivitetsstøtte gruppene 5603 15500           17250 20000 
6860 Møte&representasjonsutgifter           8725,40 9000 7293,60                  20000 
6870 Gaver 3000 3000       2542,90 3000 
6901 Porto & postboks 2055 3000       5945,70 6000 
6902 PP porto   49041,1 50000 34915,90 56000 
7100 Reiseutgifter     
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POST  Generalforsamlingen

7200 Regnskapsføring 8000 7000        1555 8000 
7300 Annonser og PR     
7301 Aktivitet kostnad     
7410 Kurs  9000  9000 9000 
7415 Forsikring 2848 3000         5830 3000 
7702 Årsmøte/GF           5262,09 3000    600 2000 
7703 Grupper:fellesmøte  0   
7770 Gebyr, avr.           2612,55 2500 5022,84 2000 

 Sum kostnader 459991,09 568700 513040,79 620200 
 RESULTAT 99070,79   -15450 94577,60                -20050 
      

 
 

 
Budsjett 2020:  
Konto 3230 / 4200 Utstilling, ihht. Vedlagt Budsjett Utstillingskommiteen 
 
 

30091 Norsk Puddelklubb Balanse m/fjorårstall 
Periode: 1 - 12/2019 NOK 

 
 

 
EIENDELER 
 

 

ANLEGGSMIDLER 
 

OMLØPSMIDLER 
 
 
 

 
 
 

 EGENKAPITAL OG GJELD 
 
EGENKAPITAL 

 

2000 Egenkapital 0,00 0,00 1 401 589,41 1 401 589,41 

 Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 1 401 589,41 1 401 589,41 

 Overført resultat 94 577,60 94 577,60 94 577,60 94 577,60 

 Sum opptjent egenkapital 94 577,60 94 577,60 94 577,60 94 577,60 

 SUM EGENKAPITAL 94 577,60 94 577,60 1 496 167,01 1 496 167,01 

 GJELD     

 
2985 

 
Kortsiktig gjeld 

 
-32 864,73 

 
-32 864,73 

 
0,00 

 
0,00 

 Sum kortsiktig gjeld -32 864,73 -32 864,73 0,00 0,00 

 SUM GJELD -32 864,73 -32 864,73 0,00 0,00 

 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 61 712,87 61 712,87 1 496 167,01 1 496 167,01 

 

1931 DNB 1203.27.01289 10,39 10,39 1 490,70 1 490,70 
1932 DNB 1210.41.61268 6 050,15 6 050,15 821 223,61 821 223,61 
1933 DNB 1627.17.70883 -24 028,55 -24 028,55 123 943,27 123 943,27 
1934 DNB 1645.08.51063 79 680,88 79 680,88 549 509,43 549 509,43 

 Sum Bankinnskudd og kontanter 61 712,87 61 712,87 1 496 167,01 1 496 167,01 

 SUM OMLØPSMIDLER 61 712,87 61 712,87 1 496 167,01 1 496 167,01 

 SUM EIENDELER 61 712,87 61 712,87 1 496 167,01 1 496 167,01 

Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i 
 

Hittil i år Hittil i fjor 
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POST  Referat fra klippekurs

Klippekurs hos Laila Godager 
Kennel Regadog, 25. januar 2020 

Tekst og foto: Laila Godager

Det som ble gått igjennom: 
Ører, kloklipp, tannstell...gikk igjennom div.utstyr. Anbefalte det jeg synes er ok å bruke.
Så var det børsting av pels, barbering av snute/labber før bad....så bad/tørking...bruk av karde 
samtidig som en føhner. Videre ble det vist og praktisert, barbering av kropp, evntuelt klipp av saks 
på kropp, klipp og forming av buksene på beina. 
Litt lunch, hvor både to og firbeinte fikk en grei pause.
Alle har jobbet godt, hundene ble fine og jeg håper at stellet av hundene vil bli greiere å utføre for 
kursdeltagerne.
Deltagere var Ingeborg med Alva 4 år, Marit med Luca 1/2 år og Ann Mari med Basse 4 år (Brun).
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Solfrid Rønning
 Kennel Lyngmoen

 Alle mine mellom som jeg hadde som bodde hjemme her  

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

🐩

Min interesse for hund

Jeg har alltid hatt interesse for hund. Det 
startet med at jeg gikk turer med en ter-
rier, en hannhund, som het Buster. Han 
bodde i nabolaget. Da var jeg 9 år.  Vi 
bodde i blokk og der var det ikke tillatt 
å ha hund. Ved å passe nabohunden fikk 
jeg dekket mitt forhold til hund. 

Det gikk en del år, så ved tilfeldigheter var min 
far på butikken da han møtte en arbeidskollega 
av seg. Han hadde en dvergpuddel som var 3 år 
og som kom fra Bodø som han ønsket å gi bort. 
Den hadde allerede vært omplassert tre ganger, 
så min far var lett å overtale til å ta hånd om 
denne puddelen. Jeg fikk meg en overraskelse 
da pappa kom hjem med en hund, gjett om jeg 
ble glad!! 
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Dette var en svært nervøs hund som ikke tålte 
høye stemmer, da sprang han under sofaen 
og gjemte seg. Men med mye tålmodighet og 
kjærlighet ble han en herlig, tillitsfull hund. 
Han bodde hos oss en måned, deretter måtte 
han flytte hos min tante da det fremdeles ikke 
var tillatt å ha hund der jeg bodde. Jeg var ofte 
på besøk hos tante og Prince, som vi kalte hun-
den. De kom hjem til oss på besøk da det var 
tillatt med besøk av hund. Prince levde lykkelig 
til han ble 10 år, da ble han syk og vi måtte ta 
den tunge avgjørelsen med å avlive ham. Det 
var en trist tid, jeg bestemte med for at hvis jeg 
skulle ha ny hund måtte det bli en puddel. Så 
i 1983 kjøpte jeg en mellompuddel hos Mari-
anne Pallokat og den fikk navnet Prince. Kjøpte 
også en langhåret schæfer, tispe, da Prince var 
ett år. Det gikk kjempefint. Det hadde seg slik 
at også jeg flyttet til Korsvegen der Marianne 
bodde, det var i 1984. Det gikk ca 2 år da fikk 
jeg tilbud om å være deleier på ei brun mel-
lomtispe som Marianne hadde. Hun fikk navnet 
Nuch.Micane`s All Odd`s Daughter (hun fikk 
kallenavnet Likka). Likka ble Nuch. på tre ut-
stillinger, men da var basillen satt seg og det 
kom en dvergpuddel og toypuddel som jeg ble 
deleier med ilag med Mary Eggen. Disse var 
vi på utstillinger med. Hadde en del opphold 
fra utstillingsringen da mine hunder begynte å 
eldes i kropp og sinn, men vi fikk noen gode år 
sammen.

Etter noen år, den 10.11.1999, ble det født 
en mellompuddeltispe på Heimdal hos Mary 
Eggen og et nytt avsnitt startet. Mary overtalte 
meg til å kjøpe denne tispa og det gjorde jeg. 
Hun fikk navnet NS uch Sandmoens Queen 
O`Magic, til daglig kalt Cassandra. Hun gjorde 
det veldig bra på utstillinger. Hun fikk mange 
premieringer og hun ble også svensk champion. 
 I 2001 søkte jeg på kennelnavnet Lyngmoen 
og fikk dette godkjent. 

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Lady og Cassandra

Frem til 2008 hadde jeg flere mellompud-
delkull, blant annet Nuch Lyngmoen`s Ivan og 
Nuch Lyngmoen`s Kela. Avsluttet mellompud-
delkull da Galina ble dvergtispe. Da startet 
oppdrettet med dvergpuddel.

2002 ble Cassandra parret med Juniper The 
Millenium (Timmi) som var import fra USA, 
eier var May Britt Karstensen. Da ble ei ny-
delig tispe født, som fikk navnet Lyngmoens 
Angelina, til daglig kalt Angeline. Hun ble stilt 
som valp og gjorde det meget bra.  Flere B.I.R, 
B.I.G 1,  B.I.G 2 og B.I.S plasseringer.
Som voksen ble hun Nuch. og avslutter sin kar-
riere som nummer 2 på mestvinnerlista i 2005. 
Hun hadde tre kull og i 2008 ble hun parret 
med Nuch.Cathlomar Cuchulainn, eier Anne 
Lise Toresen. Hun fikk ei lita tispe som jeg falt 
for, og det viste seg at hun ble ei dvergtispe i 
størrelse. Da ble det noen fantastiske år. 

Hundefestivalen i 2008 ble hun stilt opp, 6 mnd 
gammel, og ble B.I.R og lilletuppa, Galina, 
nappet B.I.R. sløyfa fra hånden på dommeren 
og det ble mye moro av dette. Dommeren satte 
henne opp som B.I.S.1 og da fikk hun rosetten 
i munnen av dommeren. Galina sprang ivei og 
var veldig glad. Hun ble også kåret til beste 
hode av alle puddlene.

Galina, 6 måneder.
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Puddelspesialen i 2012 ble hun kåret i beste 
bevegelse og i 2013 for beste hode.  
  
November 2013 fikk jeg telefon fra NRK Trøn-
delag om å delta i et program som het «Normal 
Galskap» som omhandlet ekstreme hobbyer og 
mine interesser for puddel. (Tips ifra Anne Lise 
Toresen) som mente at hos meg var mye puddel 
og stæsj og galskap). Jeg skulle også til NKK 
i Lillestrøm så jeg var gal nok til å svare ja 
på forespørselen fra NRK. Så kom Are Sende 
Osen og Øyvind Olsen på besøk i hele to dager 
med opptak. Jeg var veldig skeptisk på hvordan 
dette ville bli. Jeg skulle jo presentere puddelen 
som jeg elsker så høyt. Deretter dro TV-teamet, 
jeg og min venninne til NKK Lillestrøm, 
16.11.2013. Der ble det mange sjokkerte folk 
rundt meg da Are kom med TV-teamet sitt og 
ga meg en klem. Så ble det Galina sin tur i ut-
stillingsringen og hun ble andre beste tispe den 
dagen. Dette var så moro. Galina ble også dette 

Fra utstillingen Galina  fikk BIS 1 sløyfa fra dommeren Galina som voksen

Are Sende Osen, jeg og Galina

året beste tispe for alle dvergtisper i Norge. 
Filmen ble vist på NRK 1 18.09.2014, og jeg 
har aldri vært så nervøs før noen gang. Dette da 
jeg ikke visste hvordan programmet ble klippet 
sammen, hva kommer mine puddelvenner til å 
si osv. Men jeg har under hele opptaket forsøkt 
å være meg selv. Så kom kvelden og program-
met blir sendt på TV, og heldigvis fikk jeg bare 
positive tilbakemeldinger og det er jeg veldig 
glad for. 

Galina fikk tre kull, og jeg beholdte ei tispe fra 
hvert kull. Så første kullet ble hun parret med 
INT NORD Uch Sjarmtrollet`s Elleville Drøm-
mer. Da ble Lyngmoen`s Larissa født. Hun ble 
stilt ut en del ganger , fikk flere cert, B.I.R og 
B.I.M plasseringer. 
Neste kull ble Galina parret med N Uch Infocus 
Fightful Love (Hunter). Da ble Melissa født i 
2014. Der ble det også flere utstillinger og gode 
plasseringer. Hun fikk tittelen NS uch. 
Melissa har hatt to kull og planlegges ett i dette 

Galina

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten
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Galina

år, 2020. 
Siste kullet til Galina dro vi 90 mil og fant 
SDN uch. Staedline`s Head Hunter (Hunter). 
Da ble Lyngmoen`s Pia født, 2015. Pia er ei 
vakker tispe som har gjort det veldig godt i 
utstillingsringen. Hun var 10 mnd på NKK 
Trondheim i 2016 og fikk cert, B.I.M. Hun ble 
også stilt på puddelspesialen i Trondheim i 
2017, og fikk cert, B.I.R. og B.I.S og ble kåret 
til årets beste bevegelse mestvinnende i Midt-
Norge i 2017. 

Hun har ett kull ble parret med Nuch Magic 
Chamrock Baccarat- N ( Lorenzo). Hun fikk 
to valper. Jeg beholdte tispen etter henne, og 
hun fikk navnet Lyngmoen`s Athilla. Hun fikk 
cert på NKK Trondheim i 2019 og ble kåret på 
mestvinnerlisten i Midt-Norge som beste dverg 
i 2019 og nr.10 på mestvinnendelisten i Norge. 

Melissa

Pia

Nå er det bare å vente på at hun fyller to år i 
mai dette år, da blir hun Nuch hun også. 

I 2020 håper jeg det blir født flere stjerner slik 
at arven blir ført videre. Jeg er så fornøyd med 
det jeg har oppnådd med mine pudler som jeg 
har klippet og handlet av meg gjennom mine 19 
år med eget kennelnavn. Har vært veldig heldig 
med mine valpekjøpere, og det har veldig mye 
å si når man er oppdretter. Så tusen takk til 
dere!!

Stafettpinnen sendes videre til Diane Nikolaisen. 

   🐩

Lorenzo

Athilla

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten
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Vov der ute!
Lp.stevnet i klubben vår ble helt katastrofe for 
min del. Vi trenger egentlig god plass på op-
pvarmingen. Det var så trangt av mange hun-
der og folk i hallen – at jeg inntok rollen som 
from førerhund og ble helt passiv. Sånn som 
vi førerhunder jo er trent til og skal være i slike 
settinger. Dermed fungerte det ikke i ringen. 
Hvis det blir flere konkurranser på oss, har 
mamma lovet meg at vi skal gå på gress! Jippi!

I romjulen hadde vi fine dager i Stockholm! 
Der var det supert å føre! Strukturerte gater, 
fotgjengerfelt og de fleste lyskryss med lyd. 
Fine forhold på tunellbanan. Men på restauran-
tene ble jeg omtrent bannlyst. De ville ikke ha 
meg inn - selv om vi ringte i forkant og det jo er 
min yrkesrett. Rare greier? Stakkars svenske 
førerhundekvipasjer.

J
un

io
rs hjørne

FASTE SPALTER  Juniors hjørne

Jeg blir litt fortere sliten på byferier nå. Visste 
alltid hvor hotellet vårt var, ble skikkelig ivrig 
da jeg forsto vi var på vei tilbake dit. Løp til- og 
fant alltid det store rommet vårt – der trivdes jeg 
som hjemme!

Jeg tror jeg kan forstå hva mamma tenker og 
ønsker. Når vi eksempelvis skal finne plass 
i møterom etc., sonderer jeg terrenget når vi 
kommer inn i rommet ved å se meg rundt, vri 
hodet litt frem og tilbake – og fører henne så 
resolutt til en av de hun har best kontakt med 
i gjengen. Dermed får vi sitte sammen med de 
hun håpet å finne. Forklaringen er nok at jeg 
tolker hennes kroppsspråk i ulike konstellasjon-
er. Hun er jo så lett å lese, og dermed finner vi 
oftest våre ”favoritter”!

Labb fra Junior!

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/puddelkvast/.
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Hva er matadoravl og hva fører det til?
Av Ida Myhrer Stø, Sunnhetsutvalget

Matadoravl er når en hund får veldig mange avkom etter seg. Dette er ofte hunder som har vunnet mye 
på utstillinger og som har egenskaper som er ønskelig hos rasen. De har gjerne gode helseresultater å 
vise til, samt produsert flere gode rasetypiske avkom. På engelsk kalles dette «popular sire syndrom». 
Problemet med matadoravl er at en hunds gener blir spredt i store deler av populasjonen, uten at det tas 
hensyn til hvilke konsekvenser dette vil føre til på lang sikt. Konsekvensene av matadoravl ses nemlig 
først noen generasjoner senere, når det blir svært vanskelig å finne hunder som ikke har nettopp denne 
avlsmatadoren bak i sin stamtavle. Dette igjen fører ofte til økt innavlsgrad, når to hunder som begge 
stammer fra denne avlsmatadoren blir parret. Det er flere grunner til at matadoravl er sterkt uønsket, og 
at dette omtales både i NKKs etiske retningslinjer og avlstrategi. 
I NKKs etiske grunnregler står det blant annet «Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis 
utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.» Videre står det i 
NKKs avlstrategi: «Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50 % av rasen; avlsdyrene skal velges 
fra den beste halvparten av rasepopulasjonen. For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfol-
det i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke 
bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårs-
periode. Hos tallmessig store raser anbefales det at grensen settes lavere enn 5 %, helst ned mot 2 %.»

For det første vet man ikke hvilke recessive genvarianter denne avlshunden bærer. Dette er genvariant-
er som ikke kommer til uttrykk før man får to like. Alle individer har noen ukjente recessive genvari-
anter, dette kan for eksempel være sykdomsgener. Så lenge hunden kun har en utgave av denne genvar-
ianten er den frisk, men så fort en hund får to varianter blir den syk. Ved å la en hund få svært mange 
avkom risikerer man opphoping av en uønsket genvariant i populasjonen, som når det senere dobles på 
denne hunden vil kunne komme til uttrykk. Det er på denne måten nye sykdommer oppstår i en rase. 
Når dette skjer er det gjerne flere generasjoner tilbake til avlsmatadoren, og umulig å gå tilbake for å 
forhindre dette. 

Videre vil det at en hannhund brukes svært mye føre til at andre hannhunder ikke brukes eller brukes 
mindre. Dette vil føre til at genpoolen reduseres. For hver hund som ikke går i avl går de genvariantene 
denne hunden bærer på tapt. Selv om en kullbror eller kullsøster går videre i avl deler disse hundene 
kun 50 % av genene. Det betyr at vi i hver eneste generasjon reduserer den totale genpoolen i rasen. 
Dette betyr likevel ikke at alle hunder skal brukes i avl. I NKKs avlsstrategi står det at «Et avlspro-
gram skal ikke utelukke mer enn 50 % av rasen; avlsdyrene skal velges fra den beste halvparten av 
rasepopulasjonen.» Ser man på hvor mange hunder som faktisk går i avl ligger de aller fleste rasehun-
der langt unna denne anbefalingen. Generelt brukes altfor få hunder i avl, og særlig hannhunder. Dette 
er også tilfelle hos alle puddelvariantene. 

Tisper kan som kjent ikke ha mer enn fem kull, og sannsynligheten for at en tispe blir avlsmatador er 
svært liten, men det kan likevel være tilfellet hos svært små raser, eller som hos puddel hvor vi har 
flere små populasjoner innenfor en rase. Dette har vi fordi en del av fargevariantene aldri parres med 
hverandre, ser vi for eksempel på fargen grå hos puddel, som stort sett kun avles mot hunder i samme 
farge er populasjonen svært liten. Her vil også en tispe som får mange og store kull kunne ende opp 
som matador. 
De anbefalte grensene for matadoravl regnes ut fra hele populasjonen, det vil si at de tallene som pre-
senteres her ikke har tatt hensyn til de små populasjonene (fargevarianter) som vi selv har laget innad 
i rasene våre. Oppdrettere av fargevarianter må derfor være enda strengere når de velger avlspartnere, 
slik at de unngår at enkelt hunder senere vil ligge bak store deler av populasjonen. 

SU  matadoravl
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For å finne grensen for matadoravl for våre raser må vi se på registreringstallene for de siste fem årene. 
Selv om disse tallene endrer seg litt fra år til år holder de seg såpass stabile at det ikke er nødvendig å 
gjøre en ny utregning hvert eneste år.

2015 2016 2017 2018 2019 totalt
Toypuddel 85 103 105 123 96 512
Dvergpuddel 114 191 183 208 188 884
Mellompuddel 154 197 186 243 202 982
Storpuddel 262 299 320 242 280 1403

Videre slår vi sammen toy og dvergpuddel, da disse kan ses på som en populasjon. Grensen for 
matadoravl får vi ved å regne ut hva 5 % av summen av de registrerte hundene de siste 5 årene er.

Totalt registrert 5 år 5 % (rundet opp til nærmeste 
hele)

Toy – og dvergpuddel 1396 70
Mellompuddel 982 50
Storpuddel 1404 71

For våre raser betyr dette altså at en toy eller dvergpuddel ikke skal ha mer enn 70 avkom, en 
mellompuddel 50 avkom og en storpuddel 71 avkom. Det er viktig å presisere at dette gjelder hele 
hundens levetid, samt eventuell bruk av frossen sperm etter hundens død. 

Tiltak mot matadoravl
Oppdrettere og hannhundeiere skal være kjent med NKKs etiske retningslinjer og avlsstrategi, og 
etterstrebe at disse følges. Det betyr også å unngå å bruke eller låne ut hanner som har overskredet 
matadoravlsgrensen. Norsk puddelklubb har ansvaret for puddelrasen i Norge, generalforsamlingen i 
NPK kan vedta registreringsrestriksjoner for rasene, slik som for eksempel krav om kjent HD status 
på storpuddel og kjent prcd-PRA status hos toy, dverg og mellompuddel. Det finnes raseklubber som, 
for å få bukt med utstrakt matadoravl har innført antallsbegrensing for sine raser, noe som medfører at 
når matadoravlsgrensen er nådd kan det ikke registreres flere avkom etter hunden. Per i dag er det åtte 
raseklubber som har innført en slik restriksjon. En mildere begrensing vil være å legge inn en 
antallsbegrensing i raseklubbens avlskrav, slik at kull etter hunder som har overskredet matadoravls-
grensen ikke kan formidles gjennom raseklubben. Per i dag føres antall avkom etter en hannhund opp 
på hannhundlisten, og det er også lett å gå inn i dogweb og undersøke dette før man velger å bruke en 
hannhund. 

Avlsmatadorer hos puddelvariantene
Totalt finnes det 20 storpudler, 55 mellompudler, 20 dvergpudler og 6 toypudler som har overskredet 
grensen for matadoravl ut fra statistikk hentet ut av dogweb. Dette går tilbake til 1970-tallet. Komplett 
liste kan man finne ved å gå inn på statistikk på dogweb, velge rase og sette opp antall. Her følger en 
liste over hanner født etter år 2000 eller med kull registrert etter 2005. Mange av disse hannene er 
sannsynligvis døde i dag, og for en del av dem vil vi nok nå kunne se at de går igjen i svært mange 
stamtavler. Det er også hunder på listen på side 31 som lever og fortsatt brukes i avl.

SU  matadoravl
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Storpuddel

Reg nr
Født 
år Navn

Antall 
kull

Antall 
avkom

04901/07 2007 ankaru’s crack the code 23 140

13872/04 2004 ankaru’s x-use-me 16 117

CLPP16588 2010 aaron bohemia best black 18 117

NO44857/11 2010 schpindel’ ballroom spotlight 13 99

16196/98 1998 afterglow get offamy cloud 20 92

20655/03 2003 catwalk attitude 15 91

09605/03 2003 bastienne contour 12 78

11262/06 2006 stribukkens cc ravi 11 76

00137/06 2005 snow’n ice’s apricot to regadog 14 74

Mellompuddel

Reg nr
født 
år Navn

Antall 
kull

Antall 
avkom

RKF3180004 2011 lenholl dark secret 29 120

14216/01 2000 morsin tei-tei 25 110

RKF3200213 2011 mon charme diamant noir 16 80

03219/05 2005 bazaar’s sentimental reasons 23 77

11823/03 2003 marielle hugo boss 12 60

KCAF02919701 2005 cathlormar cuchulainn 15 59

LOI08/99639 2008 osmanthus cartier 13 58

CMKU/P/18487/14 2014 now i’m bazaar starring moravia 10 50

Dvergpuddel

Reg nr
født 
år Navn

Antall 
Kull

Antall 
avkom

KCAF00281101 2004 romar it’s for a reason i’m 34 86

DK17660/2007 2007 solnes max graf 32 80

NO56374/09 2009 ballentine’s love is in the air 28 71

Toypuddel

Reg nr
født 
år Navn

Antall 
kull

Antall 
avkom

ANKC3100061756 2000 haggai sleep to dream 46 120

12285/00 2000 solnes rain dance 38 105

LOE1525814 2005 golden strik poco-a-poco 42 113

17836/95 1995 sunline a new year happening 39 98

SU  matadoravl
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Invitasjon til Norsk 
Puddelklubbs hovedutstilling

Drammen Hundepark 7. juni 2020

Dommere er 
Melody Benton •

Australia • Kennel Hoku • 
storpuddel og toypuddel 

og 
Alexandra Drott Staedler •

Sverige • Kennel Staedline’s • 
mellompuddel og dvergpuddel

Påmeldingsfristen er 10. mai, 
epost: npk.utstilling@gmail.com
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Alexandra Drott Staedler
Alexandra Drott Staedler föder upp svarta och 
bruna toy, dvärg och mellanpudlar under kennel 
Staedline’s i Sverige. 
Alexandra har haft pudlar sedan hon föddes och 
har sedan tidig ålder haft en stor passion för hun-
dar. Avel och utställning är en stor del av hennes 
liv. Hon har ägt och fött upp en del framgångsrika 
hundar som hon har tävlat med i hela Europa. 
Alexandra blev auktoriserad domare 2018. Hon 
har tidigare dömt i Sverige men detta blir hennes 
första gång i Norge. Hon har ett stort intresse 
av att lära sig om nya raser och utbildar sig 
fortlöpande.
Jag ser med stor spänning och glädje fram emot 
att döma er special och hoppas vi får en trevlig 
och givande dag tillsammans. Norge har alltid 
haft en hög kvalité på sina pudlar. Välkomna och 
jag önskar er alla lycka till!

Melody Benton 

Melody has been raised in the dog world all her 
life. At age of six, she was caught clipping all 
the fur off the sheep skin rug with her Moms dog 
clippers. Well, at least it wasn’t off her Moms new 
show poodle. Melodys father had a blue ribbon 
German Shepard winner in 1925 and she still has 
the ribbons today. Melody won Junior Handling 
as a child, at such shows as Madison Square 
Garden, Beverly Hills Kennel Club and Tha San-
ta Barbara Kennel Club. As a teenager Melody 
worked for some of the Top Professional handlers 
in the USA. She traveled with them all over Amer-

ica and parts of Canada. Later, as an adult, she 
handled dogs herself. Melody won the first ever 
Grooming Competition held in Australia. It was 
held in Sydney in 1992, called Groomalong. After 
remarrying and selling up her grooming bussines, 
her daughter pushed her into enter just one more 
copmetition. In 2004 both Melody and Chenoa 
entered the PIAA grommex in Melbourne. 
Chenoa won 2. place in Novice at only 13 years 
old, and now to everyones delight Melody won 
the whole ting again. Melody was breeding her 
own Champions in Italian Greyhaunds as wee as 
Toy Poodles by the late 1960s. 
The Toy Poodle is in the Toy Group in the USA, 
so because of this Melody gained her Judges 
Licence in the Toy Group first, followed by the 
Poodles in the Non Sporting Goup. 
Melody moved from Hawaii to Australia in 1983 
with her Champion standard Poodles. In 1987 
Melody started breeding Toy Poodles once again 
and registered a new kennel prefix with her 
daughter Chenoa and son Jacy. Her new name 
was «HOKU» meaning «star» in Hawaiian. 
Her other passion that takes her away from the 
dog scene is Hawaiian Outrigger Canoe 
Paddling. She paddled for the Waikki Beach Boys 
Canoe Club for many years ago and Paddled and 
coached for Patterson Lakes Outrigger Club. 
Melody has judges in Australia, the USA, New 
Zeland and Ireland. She is committed to the 
continual betterment and preservation of Pure 
Breed dogs. 
Melody expresses her thanks to the Norwegian 
Poodle Club for her judges invitation this year, 
and wishes them a wonderful show and a great 
future. 

ßßßßßßßßßßßßßßßß

UTSTILLING  Dommerpresentasjoner
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VILSTA CAMPING & SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 

The Swedish Poodle Club  
wishes you a warm welcome! 

 
The Swedish Poodle Club 

 
 

 Conformation - Official show 
 
   

Thursday:    All Males 
   Puppies 4-6 & 6-9 months 
 
Friday:   All bitches 
    Puppies 4-6 & 6-9 months 
    Progeny & Breeder’s group 
 
Friday:       Finals 
    Best Puppy 
    Best Junior 
    Best Veteran 
    Best SAR (silver, apricot/red) 
    Best Progeny group 
    Best Breeder’s group 
    Best BOS 
    Best in Show 
 
Obedience 
 
Rally Obedience 
 
Agility 
 
Parade of Champions (free trim) 
 
Saturday (same location):  
Poodle speciality 
 
www.pudelklubben.se/mellan/utstallningar/spk-m-
utstallningar-2020/ ) 

Accommodation 
 
Reservation for campers, rooms or 
cabins, please contact: 
Vilsta Camping & Sporthotell 
+4616-51 30 80 
bokning@vilstasporthotell.se 
www.vilstasporthotell.se 
hotels.com (Eskilstuna) 

For more information: 
www.theswedishpoodlenational.com   
pudelnationalen@pudelklubben.se 

Entry 
 
Conformation: 390 SEK/dog 
Puppies & veterans: 200 SEK/dog 
Last day of entry: 15 June 2020 12:00 
www.skk.se/en/  ”Entry online” 
Send pedigree to tavling@skk.se before. 
 
 

Judges Conformation 
 
Standard & Medium Poodles:  
Peter Young, UK, Lotsmoor Kennel 
 
Miniature & Toy Poodles:  
Sharon Stevens, USA, Sharbelle Kennel 
 
BIS: Margareth Vear, DK, Racketeer Kennel 
 

DET BESTE  
VALGET FOR DIN  

BESTE VENN.

For mer info www.dogman.no

Over 400 nyheter i året! Du finner dine favoritter fra Dogman i din lokale butikk.

Dogman Norge

BIO-GROOM/PAGAHINI INTERNATIONAL AD 2019

For further information & details,
go to www.biogroom.com  to learn more 
about the entire Bio-Groom product line

 
• Celebrating over 40 years of 
   continued support with Paghanini.

• Formulated just for your pet, 
   no matter the breed or color!

• 100%  Biodegradable and Safe for
   the Planet.

• The Original All Natural Brand!

• Recommended by Top Breeders
   and Professional Groomers Worldwide! 

Ferda - Ferda gruppen, din nr. 1 på Bobil, 
campingvogn eller Camp-let.

HUNDiHUSET
Erik Anderssen 
Mobil 93047155
https://www.facebook.com/groups/hundihuset/
http://m.finn.no/butikk/hundihuset.html

Meny – Vi er glad i både tobeinte og firbeinte
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Dogman Norge
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Mestvinnerlister  Eksteriør 
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Mestvinnerlister  Eksteriør   
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Mestvinnerlister  Eksteriør 
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Mestvinnerlister  Eksteriør   
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Mestvinnere  Eksteriør 

Nord UCH DK V-18 SE V-18 NO V-19 
Rave Master 

Det begynte med at han ble BIR begge dager på 
MyDog i Göteborg, han ble også Best i Gruppen 
her. Suksessen fortsatte på NKK INT i Bø, her ble 
han Best in Show 2. 

Så tok vi oss hele veien til Birmingham og Crufts 
Dogshow, her gikk han nesten hele veien! Han 
vant Reserve Challenge Certificate, dvs han ble 2 
beste hannhund med reserve certet under dom-
mer Peter Young. En fantastisk opplevelse og Isak 
leverte på alle måter sitt ytterste denne dagen. 

I april tok vi oss over fjellet til NKK Bergen, her ble 
han Best i Gruppen 2 

Neste høydepunkt opplever vi på Norsk Pud-
delklubb sin utstilling i Drammen, her ble han som 
i 2018, Best in Show nok en gang! 
Etter en herlig sommerferie gikk turen til NKK INT 
på Lillehammer i et regnvær og gjørmebad vi som 
var der sent vil glemme. Utrolig nok var Isak like 
hvit når dagen endte opp med nok et fantastisk 
resultat, Best in Show 3! 

NKK Stavanger ble jo som kjent avlyst, så da så 
vi oss nødt til å ta oss helt opp til NKK Harstad 
i Oktober for å fortsatt prøve å henge på «Bam-
sen» (Årets hund i Norge), igjen vant han gruppen 
der oppe i nord. 

Årets siste utstilling skulle bli Dogs4All og Norsk 
vinner, Isak blir BIR og dermed Norsk vin- ner 
2019. Ikke nok med det, igjen fikk han en Best i 
Gruppen 2 i en meget sterk gruppe 9. Dette må 
jo kunne sies å ha vært et fantastisk vellykket år 
i ringen, han ender opp på en ver- dig 8 plass på 
Bamselista/Årets Hund. 

I tillegg til alle disse flotte utstillingsresultatene er 
Isak en fantastisk hund på alle måter. Han er en 
utadvendt og glad «klovn» som vet å fyller dagene 
våre med masse glede, og får det som regel som 
han selv ønsker ved å være uimotståelig 
sjarmerende. 

Tilla klarte det igjen!
Etter fem år i utstillingsringen har hun nå tre før-
steplasser og to andreplasser på mestvinnerlista.

Sesongen 2019 skulle egentlig  være et friår 
med bare et par utstillinger i Sverige, men det ble 
forandringer i planene da vi fikk ny valp i huset. 
Da valpen ble gammel nok til valpeshow fikk Tilla 
være med som selskapsdame, og jeg stilte begge 
to. Det ble fem utstillinger og jeg ble faktisk litt 
overrasket over at det holdt til å havne på topp.

Nå er hun i kort pels, og skal få kose seg med 
utstillingsfri frem til hun blir veteran i 2021.

Tilla er en fantastisk hund, og jeg er evig tak-
knemlig for at akkurat hun ble vår. 

Med vennlig hilsen
Cathrine Myklevold

Storpuddel

SAR storpuddel
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Mestvinnere  Eksteriør

Ankaru´s Crack The Code (Diesel)
Ja hva skal man si annet enn man er så glad 
for de gode resultatene på en så gammel hund. 
Tenk nå inn i sitt 13 år så har denne gutten vært 
et utrolig eventyr. Vi har i 2019 deltatt på 9 utstill-
inger og det har vært 7 deltakere i storpuddel på 
mestvinnende veteran listen. Vi er veldig stolt av 
den gode gutten “Diesel”. Igjen plasserte han seg 
blant de 10 beste storpudlene i 2019. Han har 
faktisk vært med på mestvinnende listen i alle åra 
han har stilt som veteran, flere BIR og BIM plas-
seringer gjennom året som gikk oppnådde han 
også. Så lenge Diesel vil skal han å være med, 
når bobilen kommer på gården og jeg bærer ting 
ut som skal være med er han livredd jeg skal reise 
uten han. 
Diesel er en fantastisk god hund like glad i alle 
sammen 2 som 4 beinte beste kompis som fins 
sier bare jeg er så utrolig glad i denne hunden 
og nå gleder vi oss til hans avkom igjen, I 2019 
ble det 2 nye Championer etter han og flere er 
på gang, vi ønsker hans avkom masse lykke til. 
Håper å beholde Diesel i mange år ennu.

Stolt oppdretter eier- handler og frisør
Anne Karin Helleberg

GB CH NJW-17 KHJW-17 Crufts w 18 
WW-18 KHW-18 NORDW-18 NW-18 NCH-
DKCH-SECH SANDUST INDY’S ANGEL 
“LEELOO”

Far: NW-13 NORDE-14 CIB NORD CH KHW18- 
LP1 LP2 SPLASH INDIANA JONES “INDY”
Mor: CIB NW-13 DKW13 GB CH NCH SE CH DK 
CH SANDUST BUSINESS ANGEL “ MARY”

For andre året på rad klarte LeeLoo å bli mest-
vinnende mellom med høyest poengsum av alle 
størrelser. 

Vår lille “Supreme Beeing” er bare det vakreste 
dyret både inni og utenpå. Det finnes ikke maken. 
Må igjen få rette en en stor takk til Christina 
Johansson for at vi fikk denne fantastiske hunden. 
Det har vært en helt utrolig reise. 

Nå skal LeeLoo konsentrere seg om lydighet. Vi 
går for lp 1 tittelen.

Veteran storpuddel

Mellompuddel
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Mestvinnere Eksteriør 

Årets Mestvinnende SAR mellompuddel 
2019 er aprikose Int Nord HU FI GI SP Ch 
LatinV-18 TIXOBAMBIXO KHAMFER OF 
EL-ZANZ. 

Han har også fars fotspor å følge, Multich Fidel Zanzibar 
som var Årets Mellom 2017.
Mor er Tixobambixo’s Nirsha Of Est-nor-fin.

Eiere er Eva Nygaard og oppdretter Eva Helseth

Fidel Bernette «Cola»
Cola er en meget allsidig puddel på 12 år. Ho 
har konkurert i AG, LP, Rally lydighet og utstill-
ing. Det siste ho har konkurert i er blodspor. Ho 
har oppnådd 1 pr 2 ganger, hvor 1 med HP. Ho 
er fremdeles aktiv og i meget god kondisjon.

 
Hilsen Cola og Liv

SAR mellompuddel

Veteran mellompuddel
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Mestvinnere  Eksteriør   

Zolbiets Power Of Turzheze, Lennox, 
dvergpuddel f. 18.01.18
Lennox er en fin liten dvergpuddelgutt som 
kommer fra oppdretter i Sverige.  Har hatt flotte 
resultater i utstillingsringen i sitt unge liv, NJV-
18, NV-18, norsk og svensk utstillingschampion.

Han har oppnådd BIR x 10 og gr 1 vinner x 2 og 
nå nr 1 på mestvinnerlisten til Puddelklubben.

Alltid glad for å komme på tur og en pinne må 
han bære på hver gang vi går i skogen. Han er 
en enkel liten puddelgutt å ha i huset. Han er 
veldig glad og  fornøyd når vi trener nosework 
og han elsker å kjekke seg for damene. 

Hilsen

Aina Tonerud

Dvergpuddel

SAR mellompuddel

Zeus
Zeus er vår siste import og gled rett inn i flok-
ken. Han liker seg best om han kan få løpe fri 
og koser seg når vi er i huset vårt i Sverige hvor 
vi har inngjerdet ca. 4 mål og klima er et helt 
annet enn der vi bor på Strusshamn, utenfor 
Bergen. Når vi skal på utstilling ser han må meg 
og blikket sier : Må jeg ? På tross av det trenger 
han kun ett lite cert etter sin 2 årsdag (22.feb) 
for å bli Norsk Champion, Zeus har hvilende 
cert i Danmark og Finland. Han toppet SAR-lis-
ten 2019 og var også å se på mestvinnerlista 
for dverg, alle farger.



PUDDELPOSTEN   1/202044

Mestvinnere  Eksteriør 

NVV19 Vestkanten’s Donna Fruit Of Ni,

NVV19 Vestkanten’s Donna Fruit Of Ni 
fikk jeg til min 10-årsdag. Sammen driver vi 
med utstilling, tur i skog og mark og har drevet 
med agility. Nå bikker Donna 10,5år og er fort-
satt frisk og rask. Hun er en gledesspreder med 
et fantastisk gemytt. Når klokka nermer seg 
15:00 sitt hun klar i vinduet til mamma Ingerid 
kommer hjem og gleder seg til nye sprell. 

Sammen har vi opplevd mye, blandt annet ble 
det 2x Best in Show Veteran i 2019. Og det er 
ekstra stas å ha mestvinnende veteran dverg-
puddel. Donna stråler når hun får vise seg i 
ringen igjen etter 6år med pause. 

Takk til oppdretter Svanhild Kjenner og Kåre 
Kleivane for denne fantastiske hunden! 

Ingerid Moe

Veteran dvergpuddel

Toypuddel

Årets Mestvinnende toypuddel 2019 (og 
2018 ) Nord Ch NJV- NordJV- NV- Nor-
dV- 18 NV-19 FIDEL FACE OF A DEVIL. 
«Bowie».
Eplet faller ikke langt fra stammen. Hans far Ch 
Aedan Talk Of The Devil var Årets Toy og Årets 
Hund! i 2017.

Bowies mor Multich Fidel Funny Face var Årets 
Toy året før der. 

Funnys far har vært Årets Dverg 2 år.

Eiere er Bjørg Stovik og oppdretter Eva 
Nygaard. Medoppdretter er Gro Staurheim
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Mestvinnere  Eksteriør   

Jeg heter Havapuchi`s Fairytale Of 
Fiona, til daglig kaldt Fiona.
Jeg er en Toy Puddel som fyller 2 år den 16. 
Mars i år og matmor sier jeg er 25,5 cm høy.
Mor: C.I.B FI DK N UCH Jamira`s Petit Silja 
(Dverg)Far: C.I.B. N SE DK UCH NJV-15 NV-15 
DKJV-15 DKV-15 Escada Hug Me (Toy)
Jeg er en utrolig snill og humoristisk lita jente, 
å kanskje litt rampete i mellom ;) Jeg bor hos 
oppdretter og matmor Helga Helen Bjørnvik, 
hvor jeg ble født. Vi bor på et lite småbruk på 
Helgeland, som er ca midt i Norge :) Her holder 
vi på med mye forskjellig men aller mest koser 
vi oss. Jeg og matmor synes utstilling og blod-
spor-trening er veldig gøy så det får jeg lov til å 
gjøre mye av.
I løpet av 2019 har jeg vært på 10 utstillinger i 
Norge. Jeg har vært heldig og mange dommere 
har likt meg veldig godt. I år sier matmor at vi 
skal trappe opp blodsportreningen og self skal 
vi på noen utstillinger.

Hilsen Lykkepillen Fiona :)
Bildet er tatt på NKK Fauske

SAR toypuddel
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   MESTVINNERLISTE 2019 Lydighet – basert på innsendte resultater 
 

 
Nr 

 

1 
 

 

 
Nr 

 

1 
2 

 

 
Nr 

 

1 
 

 MESTVINNERLISTEN 2019 agility – basert på innsendte resultater 
 

 
 

 

Agility Klasse 1 
Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng 

1 Cathrine Hustad Madam Gautier`s Luck be a lady Medium 6 feilfrie løp 
2 Monica Semb Sætre Regadog’s Albicocche Ragazza Small 5 feilfrie løp 
3 Gun Berntsen Vintelli Lady just for fun Large 3 feilfrie løp 

3 Hege Wang Utiles taming The shrew  Large  3 feilfrie løp 
 

 

       MESTVINNERLISTEN 2019 Bruks – basert på innsendte resultater 
Nr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Agility Klasse 2 
Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng 

1 Kari Dyrdal UTILES Katie Woodencloak Large 20 feilfrie løp 
2 Inge-Marie Bergersen Mirisch DARLING LADY Small 7 feilfrie løp 

 

Agility Klasse 3 
Nr Førers navn Hundens navn Størrelse Gjeldende poeng 

1 Anne Karin L. Johansen Ankaru´s Like It Or Not Small 10 feilfrie 
2 Inger Sørlie Happy Life Charantia Ziwa Small 5 feilfrie 

 

Lydighet Klasse 2 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S)               159/158,5/162,5 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M)                                    121,5 
 

Lydighet Klasse 3 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S) 216,5 
 

Lydighet Klasse 3 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Cathrine Samuelsen Ars Nova’s Jade Fortuna(S) 169/170,5/135,5 
 

Bruks klasse A/Elite (Spor, lydighet, feltsøk) 
Førers navn Hundens navn Gjeldende 

poeng 1 Mette Dahl Mocca Bess-datter (S)                                                               471/492,5/458,5 

 

Mestvinnerlister  KLAB  
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Mestvinnerlister  KLAB  

 

 
 

 
MESTVINNERLISTE 2019 Rallylydighet - basert på innsendte resultater 
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SMELLER 2019 - basert på innsendte resultater 
 

 Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Nr Smeller kl 1 

1 Mona Holm Madam Mims Amusing Adventure  (S) 1205/1142 

2 Anneli Høiden Skogstad Bazaar's Chivas Regal (M) 1119/1114 

 
  

  

RallyLydighet Klasse 1 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Cathrine Samuelsen Ars Nova's Jade Fortuna (S) 189/197/191 
Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar (M) 176/188/200 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (m) 199 
Camilla Lynum Puddelås Dansing Queen (S) 187 

 

RallyLydighet Klasse 2 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M) 198/195/195 
Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar(M) 191/198/188 
Mariannne Johannessen Dominart Born to Be Queen (S) 192/191/193 
Camilla Lynum Puddelås Dansing Queen (S) 185 

 

RallyLydighet Klasse 3 
Førers navn Hundens navn        Gjeldende poeng 
Mette Rustad Molemas's Borka (M) 193/181/164 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M) 197/198 
Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar (M) 193/170 

 

RallyLydighet Elite 
Førers navn Hundens navn          Gjeldende poeng 
Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S)             198/195/195 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M)             186/191/195 

 

                              Førers navn               Hundens navn               Gjeldende poeng 
                Nr          Smeller kl 2 
            1                      1 Mona Holm                    Madam Mims Amusing Adventure  (S)                    1286/1145 
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Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar (M) 176/188/200 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (m) 199 
Camilla Lynum Puddelås Dansing Queen (S) 187 

 

RallyLydighet Klasse 2 
Førers navn Hundens navn Gjeldende poeng 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M) 198/195/195 
Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar(M) 191/198/188 
Mariannne Johannessen Dominart Born to Be Queen (S) 192/191/193 
Camilla Lynum Puddelås Dansing Queen (S) 185 

 

RallyLydighet Klasse 3 
Førers navn Hundens navn        Gjeldende poeng 
Mette Rustad Molemas's Borka (M) 193/181/164 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M) 197/198 
Hanne Mari Mørk Days Of Greys Bertines Cecar (M) 193/170 

 

RallyLydighet Elite 
Førers navn Hundens navn          Gjeldende poeng 
Mette Nilsen Stribukkens Giggs (S)             198/195/195 
Karine Haugeland Days Of Greys Bounty Boy (M)             186/191/195 

 

                              Førers navn               Hundens navn               Gjeldende poeng 
                Nr          Smeller kl 2 
            1                      1 Mona Holm                    Madam Mims Amusing Adventure  (S)                    1286/1145 
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Mestvinner RLKL1

Jeg har alltid syns det har vært moro med konkurranse-
lydighet, og skaffet meg Jade med plan om å bruke 
henne til dette. Jade og jeg oppdaget rallylydighet sein-
sommeren 2019. Dette syns vi så moro ut, så vi trente 
iherdig på skiltene og meldte på første stevne på 
Hadeland på høsten. Det endte med en disk - sånn går 
det når føreren ikke er helt stødig på alle reglene :D
I oktober kastet vi oss inn i klasse 1 i både rallylydighet 
og lydighet på puddelklubben sitt stevne. Det endte med 
en 3. Plass i lydighet og rallylydighet. Og beste puddel 
klasse 1 i begge grener. Jeg var så stolt at smilet nesten 
gikk rundt! 
Frem til jul deltok vi på to rallystevner til, og det ga full 
uttelling med to 1. premieringer og mellomtittel RL1. 
I lydighet mangler vi en 1. premiering for å få 
mellomtittel LP1. Dette håper jeg vi klarer i løpet av noen 
mnd! Det har vært utallige treningstimer i Drammen 
Hundepark for å få til det vi har prestert denne høsten, 
men det er så utrolig moro å jobbe med en sprettball 
som Jade :D 
Etter en litt rolig start med løpetid i januar 2020, klinket 
hun til med en 1. Plass i klasse 1 på rallystevne i 
februar. Nå skal vi jobbe oss oppover i klassene! Følg 
oss gjerne på Instagram: poodlejadefortuna»

Mvh
Cathrine Kirkebø Samuelsen 

Mestvinner RLKL2

Jeg og Max (Days of Greys Bounty Boy) startet 
sesongen med seier i klasse 1 i Februar. Tok tre stevner 
i klasse 2, alle med direkte opprykk. Etter å ha rykket 
opp til klasse 3 i Mai, tenkte jeg at det hadde vært veldig 
gøy å delta på NM i August. Det ble mye trening den 
sommeren. Vi klarte å komme oss opp i Eliteklassen like 
før mesterskapet og kom oss igjennom en vrien kvali-
fiseringsbane uten å diske! 
Første Cert kom allerede i slutten av August og vi klarte 
ett til da det igjen var lov å avholde prøver. 

Nå gleder vi oss til en ny og spennende sesong med 
jakten på Championat og deltakelse i talenttroppen 2020.
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Mestvinner RLKL3, AGILITY

Molemas’s Borka og Mette Rustad.

Med opprykk til klasse 3 i både RL og Agility i 2019 
ble det mye nytt, og årets mål om opprykk til elite 
ble ikke nådd. Mye skyldes nok mine konkurranse 
nerver, som gjør at jeg demper Tilly, og blir uklar i 
kommandoene mine.
Så langt er jeg mer komfortabel i Ag ringen.
Vi håper dette endrer seg med mer stevne erfaring 
og satser på at vi er i elite i løpet av 2020.

Mestvinner RALLY ELITÈ, LPKL2, LPKL3

Stribukkens Giggs – mestvinnende puddel i Rally 
Elite, Lydighet kl 2 og Lydighet kl 3 i 2019
 
Konkurranseåret 2019 gikk ikke helt etter planen for 
Giggs og meg. 2019 var året hvor vi kun skulle trene 
og konkurrere i LP, og rally ble satt på pause høsten 
2018. Målet for 2019 var opprykk til klasse 3 LP. Etter 
noen måneder begynte det å komme hyggelige hint 
fra venner i miljøet om at vi burde forsøke å kvali-
fisere oss til NM i rally.
 
Fristelsen ble for stor, og i april gjorde vi rally-come-
back. Giggs elsker å jobbe og ble i løpet av noen 
måneder svært stabil i rallyringen. Han gikk til 8 
strake 1. premiering i stevnene før NM. Som eneste 
puddel stilte han til start i NM-finalen i august og gikk 
til en hederlig 25. plass av 60 startende.
 
Dessverre klarer vi ennå ikke å holde på kriteriene 
våre i LP når vi konkurrerer RL så LP hadde in-
gen fremgang 1. halvår 2019. Etter NM finalen ble 
hele hunde-Norge satt litt på vent pga. sykdom, og 
vi begynte å få dårlig tid for å klare målet vårt om 
opprykk til klasse 3.  I oktober satt endelig opprykket 
på puddelklubbens stevne i Drammen, og i romjulen 
startet han for første gang i LP klasse 3 hvor vi kom 
hjem med en 3. plass og gullmerke med hvit emalje. 
Gigg er og blir stjerna mi, og vi har nye og hårete mål 
for 2020!
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Mestvinner AGKL1

Jeg (Cathrine Hustad) er forvert for Madam Gautier’s 
Luck be a Lady, som har fått navnet Chili. Oppdretter er 
Helene Gautier Aarheim.

Chili og jeg startet å trene ved Stovner Hundeklubb i 
januar, og frem til september ble det noen uoffisielle 
blåbærløp, med flere feilfriløp. Da Chili ble 18 mnd. 
startet vi i ett stevne før det i september ble stopp på all 
trening og stevner pga hundesykdommen som herjet. 
Det ble således november før vi stod til start igjen og da 
var det ei om var virkelig klar. Chili er ei fantastisk ivrig, 
lærevillig, treningsvillig og ikke minst - hun elsker å løpe 
agility. Selv om hun til tider er litt sky og litt skvetten, er 
hun på plass når det gjelder. Vi startet på Dogs4all og 
skulle delta i både Hopp og Agility. Hele dagen gikk Chili 
rundt med halen mellom bena, men så satte jeg henne 
til start og da var hun i sitt ess! Så fokusert, målrettet og 
glad. Hun gikk feilfritt i både Hopp og Agility, noe som 
resulterte i en 1. og en 2.  plass. I løpet av november og 
desember endte Chili opp med tre 1. Plasser, en 2. plass 
og to 3. plasser. Chili er ferdig nappet til Hopp klasse 2 
og mangler ett napp til Agility klasse 2.Vi storkoser oss 
på banen sammen og jeg gleder meg til hver trening 
sammen med Chili.

Mestvinner SMELLER KL1 og 2

Smeller er hundesporten for alle de som liker søk- 
og nesearbeid.
Storpuddel «Lussi» Madam Mims Amusing Adventure, 
ble Norges- og verdensdebutant da Norsk smellerklubb 
avd 1 Trøndelag for første gang arrangerte offisiell prøve 
i Smeller Kl II, helga 9. – 10. november 2019.
Vi skulle for første gang prøve ut baner og 
søksoppgaver og spenningen var stor. 
På lørdag mestret Lussi øvelse 3: Søk på 4 stasjoner 
meget godt og hadde 6 av 8 funn.
På søndag mestret hun øvelse 1 og 2 godt, hvor søk-
soppgavene går på å kunne diskriminere id-lukt på flis 
og bane. Resultat av begge dagene viser at hun har 
mye inne i alle tre øvelsene.
Lussi fikk 1. plass begge dager og jeg takker for flott 
rosett som Mestvinner Smeller kl II 2019 fra Norsk 
Puddelklubb Nordenfjeldske. Vi gleder oss til neste 
prøve i Smeller kl II som arrangeres i Selbu i mai 2020.

Mestvinnere  KLAB  
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Mestvinner AGKL2

Morsomt å vinne to år på rad – i 2018 for klasse 1 og nå 
i 2019 for klasse 2.
Katie er en fantastisk hund å trene med, hun følger meg 
så godt. Men som mange andre har hun ikke alltid tid til 
å gå ned på felthindrene, så det jobber vi mye med. Vi 
har fått helt dilla på å gå agility. I sommer under Norg-
esmesterskapet ,ble hun til og meg Sandefjordmester i 
klasse 2.
I år som i fjor er vi ferdig nappet for NM i Lag for Stovner 
hundeklubb, så da er det bare å se om vi blir tatt ut til å 
gå lag.
Vi kan begynne i klasse 3 i hopp, men håper på siste 
napp i agility før vi går opp til kasse 3.
Det er så mange fantastiske mennesker som går agility. 
Det har blitt mange hyggelige og sosiale turer. Katie og 
jeg får så mange hyggelige minner sammen både på 
trening og på stevner. Måtte dette vare lenge….
Vi ser frem til mange hyggelige agilitykonkurranser i 2020.

Kari og Katie

Mestvinner AGKL3

Ankaru`s Like It Or Not, Lotta, og –
Anne Karin L. Johansen
 
AGILITYÅRET 2019
Dette var vårt andre år i klasse tre. Resultatene har 
vært mildt sagt varierende, med høye topper og dype 
daler! Jeg må fortsatt jobbe med haldlinga mi for at 
Lotta og jeg skal bli et enda bedre team. Når det er 
sagt, synes jeg Lotta har hatt en super utvikling dette 
året! 3 hopp-cert har hun dratt i land og kan dermed 
krone seg med tittelen «hopp-champion». DET er jeg 
så stolt over! At hun i tillegg blir mestvinnende puddel 
i klasse 3, er jo helt fantastisk! Vårt store mål for 2020 
er å få satt kloa i de to agility-certene vi mangler. Vi 
skal trene og gjøre vårt aller beste for å få det til, men 
mest av alt skal vi kose oss masse på veien dit! 
 
Et sprekt puddelår ønskes alle fra Lotta og Anne

Mestvinner BRUKS KL A

Les presentasjonen fra side 6 om Mette og Mocca, 
veien til en fullverdig brukshund.
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             ÅRSBERETNING 2019 
 
 
 

Styret har i 2019 bestått av: 
 
Leder:  Martha Strand 
Nestleder: Mette Lindboe 
Styremedlem: Hege Mortensholm 
Styremedlem: Anne Lise Toresen 
Styremedlem: Rune Hyldmo  
Varamedlem 1: Marius Hegglund 
Varamedlem 2: Tonje Braa        
 
Valgkomitè: Arild Furset, Emilie Strand, Christin Kotsbakk – Vara: Line-Veronica Østerløf Westrum 
Revisor:  Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune 
 
2019 startet med Årsmøte 07.02. Styret har hatt 6 styremøter.   
Styret har arrangert 1 Valpeshow på Ler, 23. og 24. mars og Egen Puddelspesial 29. juni.  
 
Klubben har håndtert overgangen til elektroniske kritikker helt utmerket og også bistått andre klubber med 
utleie. 
 
Gruppa har hatt flere arrangement/aktiviteter i 2019. Vi har hatt treningsmulighet på Boxerbanen på Bjørkmyr 
fra mai til oktober – og vil fortsette med det også i 2020. Arrangementene vil bli kunngjort både på hjemmesiden 
og Facebook. 
 
FEBRUAR: Kurs i Smeller for Puddelklubben med stort oppmøte og mange aha-opplevelser. 
 
MARS:   Valpeshow på Ler m/Arne Foss som dommer 
 
APRIL:  Kurs i hverdagsstell og klipp på York Hundesalong v/Astrid Halseth 
 
MAI:  Medlemsmøte med tema Utstilling, regler og nyttige tips v/Arne Foss  
  Informasjon fra Generalforsamlingen i NPK og Puddelkonferansen 11. og 12. mai.  
 
JUNI:  Grillkveld hos Anne Lise, med godt vær! 
  Puddelspesial på Byneset.  
 
SEPTEMBER: Det ble gjennomført et noe redusert Blodspor-kurs (p.g.a. sykdomsutbruddet). Dette vil gi 

gjenta i 2020, slik at flere kan få muligheten til å delta. 
 
OKTOBER: Kurs i hverdagsstell og klipp på Heimdal Hundesalong v/Anne Lise 

 
NOVEMBER: Julebord på Sandmoen Kro, nydelig mat og meget hyggelig selskap. 
 
Vi starter 2020 med felles øyelysingskveld (med Patella-undersøkelse), den 24. januar.  
Vi har fått tak i gode dommere til både Valpeshow og Puddelspesialen vår i Februar og ser frem til hyggelige 
dager i godt selskap med Pudler og Puddel-folk 8. og 9. februar 2020.  
 
For øvrig viser vi til Aktivitetsplan for 2020 og oppfordrer medlemmene til å komme med innspill på tema og 
foredragsholdere til medlemsmøter.  
Vi minner om hjemmesiden vår og Facebook gruppen vår, for nærmere informasjon og bilder fra arrangement, 
www.puddelklubb-nordenfjeldske.no – husk å melde deg på nyhetsbrev, så får du info selv om du ikke er på 
Facebook! 
Klubbmail: puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.com 
 
Vi ønsker alle to og firbeinte et innholdsrikt aktivitetsår og håper å møte mange pudler og hyggelige hundefolk 
gjennom hele året! 
 
 

 
Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske 
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Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske 

Norsk Puddelklubb Gruppe Nordenfjeldske

Årsberetning for 2019

Nytt fra gruppene  Gruppe Nordenfjeldske
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Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske 
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       Norsk Puddelklubb Gruppe Nord
       
       Referat fra årsmøtet 20.1.2020

Årsmøtet ble avholdt i Bodø.
Tilstede: 5 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 Monica Gansmoe.
Sak 2.   Godkjenning av innkalling

   Innkalling ble godkjent, ingen bemerkninger.
Sak 3. Styrets årsberetning.
 Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
 Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
  Budsjett er ikke laget. Skal opprettes på 1. styremøte 2020 Avhengig av aktivitetsplan.
Sak 5. Aktivitetsplan.
 Godkjent.
Sak 6. Innsendte forslag: Ingen
7.            Valg.
             Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

STYRET for 2020: 
Leder:    Diane Nikolaisen (valgt for 2 år 2019)
Kasserer:    Bente Eilertsen (valgt for 2 år 2020)
Styremedlem/Sekretær:  Anna Aurora Wiig (valgt for 2 år 2020)
Styremedlem:   Elisabeth Grønås (valgt for 2 år 2019)
Styremedlem:   Monica Gansmoe (valgt for 2 år 2020) 
Varamedlem; valgt for 1 år:  Cathrine Myklevold 
Varamedlem: valgt for 1 år:  Helga Helen Bjørnvik
Valgkomitè: alle valgt for 1 år
     Gunn Karin Stenhaug  
     Roger Nikolaisen  
     Else Marie Pedersen 
 
 Revisor: begge valgt for 1 år
 Birgitte Svendsen
   Oddbjørg Pedersen
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00

Bente Eilertsen  Monica Gansmoe
 (sign)    (Sign)
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Årsberetning for 2019

Styrets sammensetning fra 21.01.19 – 20.01.2020 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:    Else Marie Pedersen 

 Aina Andersen   
   Roger Nikolaisen
Revisor:    Oddbjørg Pedersen
     John Magnar Johansen

 
Gruppa har hatt lite aktivitet i 2019. Vi har avholdt 2 styremøter og flere ganger kontakt pr e-post/Messenger.          
Det har vært forsøkt arrangert kurs for storpuddler i Tromsø i privat regi, men lokalleie ble for dyrt til å arrang-
ere. Vi startet planleggingen av nytt kurs med Anders Rosell. Det ser ut til at det er den type kurs som flest 
medlemmer i gruppe nord er interessert i. Denne type kurs setter kursdeltakerne i stand til å lære opp andre 
puddeleiere i sitt lokalmiljø. 

Puddeltreffene i Bodø har hatt liten aktivitet. Vi ønsker å komme i gang igjen men mangler initiativtakere. I 
Tromsø og Harstad skjer det en del for puddler i privat regi. Gruppe Nord ønsker å samarbeide.  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 er fremdeles viktig for oss slik at vi skal kunne ar-
rangere kurs. Vi planlegger å bruke en del av dette til aktivitet i 2020. Grasrotandelen har fremdeles gått nedo-
ver i 2019 så det oppfordres til å skaffe flere givere.

Regnskap
Regnskapet er revidert og gjort opp.        

Bodø 20.1.2020

Norsk Puddelklubb gruppe Nord
Diane Nikolaisen, Leder
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Nytt fra gruppene  Gruppe Nord      

Aktivitetskalender 2020 Gruppe Nord!
Har du ideer til aktiviteter kontakt oss!

Januar Årsmøtet 20.01.2020
Mars/April Nosework/smellerkurs?
Juni Tur/puddelsprint i Bodø
August Kurs med Anders Rosell? 

Tid og sted blir kunngjort på NPK sin Web side: http://www.puddelklubb.no/ 

og på gruppas hjemmeside: http://www.123hjemmeside.no/npk-nord-
land/38720338 

For alle aktiviteter kreves det nok påmeldte. Vi starter kurs når vi har nok 
påmeldte.  

Meld din interesse til puddel.nord@klubb.nkk.no
Faste Aktiviteter

Fauske/Bodø: Utstilingstrening/lydighetstrening hver onsdag i sommerhalvåret 
18.00 Sted: Se hjemmeside for mer info

Agilitytrening Vår/sommer/høst Sted: se hjemmeside

Utstillingstrening Ta kontakt med Diane for Info tlf. 91378701

Torsdag i Bodø: Hver 4. torsdag i mnd. kl. 18.00 Møt opp med din 
puddel liten eller stor og bli med på tur. Vi legger inn noen sosial-
iserings- og kontaktøvelser. Vi koser oss ev. med kaffe og puddelprat 
etter turen. Oppmøte Stranda på Løp/Politihøgskolen/Maskinisten. 
Info: FB siden eller Diane tlf. 91378701

For nærmere informasjon om alle aktiviteter kontakt Diane Nikolaisen mob: 
91378701
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Nytt fra gruppene  Gruppe Rogaland     

	

	
	
	
	

ÅRSBERETNING	2020	
	
	
	
2/4-19	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	
	
I	september	skulle	vi	arrangere	utstilling	i	Julabygda	grendahus.	Her	
var	det	godt	med	påmeldte	i	år,	men	utstillingen	måtte	dessverre	
avlyses	fordi	det	kom	pålegg	fra	mattilsynet	om	at	alle	utstillinger	
måtte	avlyses	pga	den	smittsomme	hundesykdommen	som	herjet	
landet.	gruppe	Rogaland	valgte	å	refundere	alle	påmeldingsavgifter	
uavkortet	tilbake	til	utstillerne.	
	
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	styremøter/utstilingsmøter	.	
	
	

Norsk Puddelklubb Gruppe Rogaland
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KLAB  

 

 

VELKOMMEN TIL OFFISIELT LYDIGHETSSTEVNE 

 
 

Påmelding via dogweb
åmeldingsfrist 
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KLAB  

 

 

VELKOMMEN TIL OFFISIELT 
RALLYLYDIGHETSSTEVNE 

 
 

Påmelding via dogweb, påmeldingsfrist 29. mars 20

 

Christine Røkaas og 
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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

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

ANNONSER

Din dyrebutikk

buddy.no

299,-
Buddy Club

Brilliant lakseolje 
300ml

Ikke medlem: 349,-

Buddy hundeposer
Ikke medlem: pr. stk. 19,50

Buddy Club

3 FO
R49

3 2FOR

Buddy Club

Ikke medlem: pr. stk. fra 29,50

Ozami tyggebein

Andis proff 2 speed AGC2
Ikke medlem: 2590,-

1990,-
Buddy Club

Fast lavpris

Digitale bonuskort på fôr

Tips og råd

Mange fordeler som
Buddy Club medlem!

Kitty, foto: Ulf Dahlslett J  og eier: Linda Arild
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Disse kan bestilles fra: Lailavold@hotmail.no

Din dyrebutikk

buddy.no

299,-
Buddy Club

Brilliant lakseolje 
300ml

Ikke medlem: 349,-

Buddy hundeposer
Ikke medlem: pr. stk. 19,50

Buddy Club

3 FO
R49

3 2FOR

Buddy Club

Ikke medlem: pr. stk. fra 29,50

Ozami tyggebein

Andis proff 2 speed AGC2
Ikke medlem: 2590,-

1990,-
Buddy Club

Fast lavpris

Digitale bonuskort på fôr

Tips og råd

Mange fordeler som
Buddy Club medlem!
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ANNONSER
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ANNONSER

VALPEN ER  
IKKE SÅ TØFF  
SOM DEN TROR
Blant alle pattedyrene er hundens 
fordøyelsesystem det minste  
i forhold til kroppsvekten. Enkelt 
forklart betyr det at hunder, og 
spesielt valper, har mindre tid til  
å ta opp alle næringsstoffene i fôret 
den spiser enn andre pattedyr. 
Valpefôret fra Royal Canin er ikke 
bare lett fordøyelig, det har også  
en unik sammensetning som bidrar 
til å forbedre valpens fordøyelse.  
Slik legges grunnlaget for  
en god fremtid. 

Når det gjelder ernæring,  
er hver minste detalj viktig.  
Finn det beste fôret til valpen  
din på royalcanin.no.

Hundesport_RoyalCanin_ann_valp_ 200x260.indd   2 30.05.2016   13:14:43



PUDDELPOSTEN   1/202064

B-post
Returadresse:
Inger Halle Skagen, 
Grodalsåsen 16A, 
1389 Heggedal


