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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. Her finner du  
blant annet hannhundlister, oppdretterlister, 
valpeliste og liste for ønsket omplassering. 

Championatportrett
Championatportrett i Puddelposten publiseres 
gratis med bilde, navn på hund, farge, størrelse, 
fødselsdato, 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
Snart er det sommer!
Men først kommer påsken. Og om det ikke blir 
like mye reising som vanlig, så kan det jo bli mer 
tid til å gå turer og g jøre aktiviteter sammen med 
våre kjære krøllebøller.

Klubben har satset friskt på at vi skal få avholdt 
både utstillinger i Bergen og lydighets- og rally-
stevner i Drammen, allerede i april. Under strenge 
smitteverntiltak, så klart. Om dette lar seg 
g jennomføre vil dere vite, når dere har dette 
bladet i hendene. 
Vi ser i hvert fall lyst på sommeren. Ute er det 
lettere å g jennomføre felles aktiviteter uten risiko. 
Nordenfjeldske planlegger utstilling ute i juni. Og 
kanskje får vi til en utstilling til i Skien i august, 
før Rogaland i september. 

I 2020 var det mange som fikk valp. Det ble 
født flere puddelvalper enn året før, til tross for 
koronaen, men etterspørselen ser aldri ut til å 
dale.  Oppdrettere forteller fortsatt om utrolig 
mange henvendelser ukentlig. Det er jo flott med 
så stor interesse for puddel. Vi får håpe at alle er 
kommet til gode hjem, og at de blir der også etter 
at det blir slutt på fast hjemmekontor, og når 
andre aktiviteter åpner opp ig jen. 
Våre oppdrettere er flinke og ansvarlige, så jeg 
tror ikke det er pudler det vil florere flest av på 
Finn, når den tid kommer.

Jeg ønsker dere alle en fin påske og en herlig vår 
– og gleder meg til at vi kan treffes med pudlene 
våre ig jen.  Hilsen Eli
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Redaktøren har ordet
Hei, nå går det heldigvis mot vår selv om vinteren 
har et lite tilbakefall akkurat når dette skrives. 
Våren kommer til litt ulike tider i landet, men 
uavhengig av det så håper vi denne utgaven av 
Puddelposten kan spre litt vårlig glede og farge 
i hverdagen. Vi har også håp om at vi etter hvert 
får mulighet til å skrive om alle aktivitetene vi 
lengter etter å g jøre med pudlene våre, enten det 
er utstillinger eller andre typer konkurranser. 

I dette nummeret har vi presentasjoner av nummer 
en på mestvinnerlistene fra de ulike kategoriene 
konkurranser. Dessverre har vi ikke fått tak i alle 
ennå – så det vil komme flere i neste nummer. Vi 
har også noen artikler om ulike helserelaterte ting 

som vi håper det er interesse for. Og selvfølgelig 
er det årsmeldinger fra de ulike gruppene.

Det er mange som har brukt denne hjemmekon-
tortiden til å kjøpe hund, og vi håper at våre nye, 
og for så vidt gamle, setter pris på noen artikler 
om viltre unghunder og hvordan man kan håndtere 
dem. 

Ha en fin vår – og så håper jeg vi ses på General-
forsamlingen, uten altfor mange korona-
restriksjoner. Og fortsett å sende inn bilder og 
artikler, det er det som g jør Puddelposten til et 
blad for og av medlemmene!

Hilsen Inger

Styremedlem
Åshild Nerhom

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

Varamedlem 
Inger Halle Skagen

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Ylva Freed

Varamedlem
Mona Fegri

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

Mestvinnerlister,
Marit Fallang
marit.fallang.privat
@gmail.com

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB leder og MH
Bente Tyrholm
postklab@gmail.com
Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen
Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby
Bruks
Mette Dahl
UTSTILLINGSKOMITEEN
npk.utstilling@gmail.com
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Skrevet av Emma Mary Garlant, 
www.hunomhund.no

Overgangen fra valp til voksen hund er en spesiell tid, 
da mange hundeeiere møter på utfordringer og hundene 
lett blir misforståtte. Selv tok jeg nylig til meg en syv 
måneder gammel whippet, Lek, som oppfører seg som 
en valp, men har kroppen til en voksen hund. 

Etter jeg hadde hatt Lek i én dag, hadde han tygget i 
stykker en sko, en bok og tannbørsten min. Helt uten 
at jeg merket det. Det var tydelig at det å ødelegge ting 

Unghunden: 
«Hjelp! Hunden ødelegger ting!»

i smug er noe han har gjort ofte, og dermed blitt 
skikkelig god på.

Jo oftere hunden gjør noe, jo flinkere blir han til det. 
På godt og vondt

Men selv om atferden var innlært, var det heldigvis 
ikke vanskelig å endre den. 

1: Rydd
Dette virker kanskje litt innlysende, 
men samtidig lett å glemme: Man er bare 
nødt til å rydde unna ting og sørge for at 
hunden ikke får tak i dem.

Få sko og bøker i høyden.

Bruk skuffer og skap for alt de er verdt:

ARTIKLER  Unghunden

Har hunden funnet ut at det er gøy å 
tygge på et bestemt møbel e.l., rydd bort 
det også!  I noen tilfeller kan en liten om-
møblering være lurt, for å bryte de dårlige 
vanene.

Etter hvert som hunden har fått andre 
vaner, kan man sette tilbake tingene. 
Selv har jeg allerede nå, etter bare noen få 
uker, satt det meste tilbake.
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ARTIKLER  unghunden

2: Bytt, ikke ta, hvis hunden har funnet noe

Hvis hunden allikevel får tak i noe, bytt med en godbit!

Du trenger ikke bekymre deg for at du belønner hun-
den for rampestrekene med godbiten. Tvert om sørger 
du får at hunden ikke tror at du leker, noe som skjer 

3: La hunden ødelegge andre ting på ditt initiativ
Mange hunder, spesielt valper og unghunder, trenger å 
få utløp for litt destruktiv atferd. Her kan man benytte 
seg av hundens mat, pakke den inn i pappesker og la 
hunden gå crazy.

4: Sørg for at hunden er tilstrekkelig stimulert bådementalt og fysisk.
Dette punktet kan ikke gjentas for ofte. Spesielt hvis 
hunden er voksen, kan destruktiv atferd komme av at 
hunden er understimulert.

NB! Hvis hunden ødelegger ting når han er alene 
hjemme, kan det være et tegn på separasjonsangst.

med en gang man prøver å tvinge til seg tingen. Vi skal 
heller ikke glemme at hunden allerede har blitt beløn-
net, i det øyeblikket han tok tingen i munnen. Sist, 
men aller viktigst: Ved å bytte, ikke bare ta, 
reduserer vi sjansen for at hunden utvikler ressursforsvar.
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 2

Vennlig, vakker villstyring

Hvordan går det med puddeleventyret i Trøgstad - har vi funnet tonen med villsty-
ringen som tvinner oss rundt ikke bare lillefingeren, men hele hånda? Klarer vi å ha 
kontroll på galskapen, altså på atferden? 
Makter vi å temme mellompuddelen med det vakre ytre og det enda mer nydelige 
indre, eller går vi pensjonistene ned for telling? 

Tekst og foto: Merete A. Huser, 
meretems.blogspot.com 
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 2

Vennlig, vakker villstyring

Tipo (Tixobambixos Pingo of Rhig-Khamf) 17 
måneder ung, med de lyse krøllene og en utstråling 
som får alle til å smile, kaster seg over alle livets 
gleder, alltid med positive forventninger. Livet er en 
strålende reise for den lykkelige gutten. 
For den lykkelige villstyringen - men, hva med oss 
tobente? Er vi like lykkelige? Klarer vi å henge med i 
alle de sprelske gledesytringene, makter vi å utnytte 
kunnskapene vi har samlet gjennom 50 år med hunder 
eller blir vi helt utslitte av en puddel med jaktlyst og 
lekelyst, kombinert med høy fart og sansesløs glede?

Stort sett sjarmeres vi i senk og rives med i forelskelsens 
rus. Tipo bringer fram det verste og det beste i meg, 
mens min mann er mye mer kul, og frisk. 
Sykdommen MS gjør meg både supersensitiv og 
hjelpeavhengig, så min innsatsevne bremses, og det er 
irriterende. Jeg har lang erfaring med å trene hunder 
til avanserte ferdigheter, og er ikke lett å imponere. 
Det holder ikke at en hund er søt og kanskje kan 
sitt eller stå etter å ha fått kommando to-tre ganger. 
Både til freestyle og lydighet elite som jeg brant for, 
måtte spesielt mine tervueren, Brakar og Khan, utføre 
øvelsene øyeblikkelig. Særlig for freestyle måtte mine 
og hundens bevegelser, passe perfekt til musikken. 
Det krevde god og effektiv trening, noe vi elsket! 

Hunder kan gi mye fint fra sitt naturlige atferdsreper-
toar hvis de får ta del i egen læringsprosess. Men det 
er utfordrende moro å leve med en kreativ villstyring. 
Takk og pris for at puddelen er i passe størrelse, med 
pene krøller og alltid blid. 
Jeg derimot, kjenner meg sint, glad, irritert, treg, 
utålmodig, euforisk, ydmyk, beundrende og fortsatt 
‘leder av puddelens lokale fanklubb’. Med andre ord 
så har jeg ingen fornuftig beskrivelse for hva puddelen 
gjør med meg. Han er så mye hund at jeg kjenner 
meg tom for ord til tross for mange ord. En så aktiv 
type med jaktinstinkt og stor lekelyst, er slitsom å 
være sammen med for meg som er syk. Men det er 
utenkelig å skylde på hunden. Han blomstrer og 
stråler i all sin uskyldige godhet. Jeg både ler og gråter 
mens jeg observerer hans kreative atferdsrepertoar 
som vi selv har fått fram ved å belønne, fordi vi elsker 
atferd. Jo mer atferd, desto mer å belønne, og desto 
mer moro får vi. Men, vi trenger å ha kontroll og vi 
må skape gode læringsforhold, ellers blir det helt vilt. 

Han gir mye av seg selv i hvert våkne øyeblikk, og vi 
tar vare på det vi liker og ignorerer det vi ikke liker. 
Eller vi stanser han med hendene eller stemmen. Tipo 
blir aldri sliten samme hva vi gjør. Han er et råskinn, 
som likevel ligger rolig på lading i stolen sin hele natta. 
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Sånn sett redder han seg. Klokt å gjøre som oss. Hviler 
vi, hviler han, og tar vi på ytterklær, hopper han opp 
på en stol og sitter og venter.. 
Det er ved observasjon vi kan forstå noe av dette 
puddeleventyret vi lever i med ups and downs. Jeg 
snakker om ups and downs for oss tobente, for den 
firebente har visst bare ups. 
Så jeg tar en alvorsprat med mann og hund, for å 
minne dem på at livet ikke er en dans på roser. Alt er 
ikke moro. Det å påvirke, dvs. å trene med en så 
reaktiv hund når man alltid må sitte, er ikke enkelt. 
Jeg klarte å snu meg kjappere rundt før, jeg hadde 
overskudd og det var lettere å få hundenes 
oppmerksomhet. 

I rullestol er jeg for treg, for sliten, for svak. Mannen 
står heldigvis på, men jeg orker knapt å belønne at 
den ivrige apportøren min kommer springende fra 
et annet rom for å plukke opp noe som falt i gulvet. 
Han er grei og gjør det likevel. Jeg har sørget for at 
avlevering var lønnsomt siden han var valp, og han 
elsker å gi meg saker og ting. Han henter også en 
kagge vin ut av skapet og leverer pent til min hånd 
når jeg ber om det, for moro skyld. Han hjelper 
gjerne til med å dra av meg sokkene, og han har lært 
noen øvelser som krever selvkontroll. 

Å apportere en deilig pølse er lett. Som hundetrener 
har jeg i det minste greid å gjøre litt nytte for meg. 
Regelen vi har tegnet på veggen er at du gir meg noe 
jeg vil ha så gir jeg deg noe du vil ha. Men, vi får klare 
oss selv, vi får trene her vi er. Det jeg kaller trening, 
er at vi er forberedt på å ta hunden på fersken i å 
gjøre noe bra. Vi ser etter noe å belønne med godbit 

eller 5 sekunders drakamp i stedet for å vente til noe 
blir galt. Vi håper at alt vi driver med hjemme vil bli 
generalisert til andre miljøer etter hvert. Det er tross 
alt en smart puddel vi har. Kjapp i hode og kropp, og 
villig til å glede sine mennesker. En annen måte å se 
det på er at han er villig til å glede seg selv.

Vi er sammen om alt, også ved måltidene. Hunden 
sitter pent på en stol ved bordet og får oss alltid til å 
smile, fordi nesa hans er presset hardt mot bordplata. 
Villstyringen er veldig søt da. Jeg ber han slett ikke 
om å sitte sånn, vi har bare belønnet atferd han tilbød 
selv. Det er vi som avgjør, les belønner, hvor den 
firebente skal være når vi spiser. Om han kan få løpe 
omkring eller om han må vise selvkontroll og sitte på 
en matte eller en stol. Vi orker ikke en hund som 
alltid løper, sånn som det var første halvår. Livet er 
hyggeligere inne nå som han har lært at han kan gå, 
sitte pent sammen med oss, eller gå å legge seg i sofaen.

Ute er Tipo drevet av jetmotor med ett gir. Alltid full 
fart og han får med seg alt i omgivelsene. Han ser en 
liten hund på lang avstand, en liten fugl eller noe som 
beveger seg i det fjerne. Utrolig godt syn på denne 
puddelen! Slitsomt for meg, men moro for han. Det 
gjelder også for agility. Høy innsats, særlig for å fare 
gjennom slalåmpinnene i hagen. Mannen har trent 
fram et flytende bevegelsesmønster, som puddelen 
utfører i et imponerende tempo mens jeg filmer og 
ler. Innsatsviljen til å springe i full spurt også for å 
jage fugler eller hester, er like høy. Fuglehunden vår 

ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 2
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blokkerer ved synet av noe han tror er fugl. Da er 
han hinsides ethvert menneskelig forsøk på kontakt. 
Synd for oss, men jeg vet at jeg ikke kan ta jobben 
med å lære han en alternativ atferd som f.eks. sitt, når 
instinktene våkner. Heller ikke vil jeg kjefte, det er 
ikke i min natur. Så da er det bare å kjøre videre forbi 
og beholde roen og vettet selv. Vi får trene videre på å 
vise selvkontroll, sånn at det umulige blir mer mulig 
etter hvert. Jeg er alltid klar for å belønne sitt og vent. 
Ute er dette vanskelig, men inne venter han støtt og 
stadig ved siden av rullestolen, eller oppå. Han viser 
stor tålmodighet, og er en god venn for meg. 
Tenk, at en slik villstyring også er en god hjelper.. 
Allsidig type.

Det er sammen med min oppegående mann at pud-
delen er mest reaktiv. Han tar seg av den daglige 
hundeluftingen, og passer på så ikke puddelen får 
plage turgåere med sin yre glede. De to har det moro 
sammen, men han erfarer også mer av Tipo sine 
slitsomme sider. De har sin egen strategi; fri hund 
eller langline i skogen. Villstyringen får ikke hilse på 
fremmede, selv om han vil. 
Spesielt en hund som ofte må gå ved siden av rulle-
stol, er nødt til å lære selvkontroll. Derfor trener vi 
sitt, stå, vent.. noe som ikke er blant favorittøvelsene 
ute. Jeg ber  han om dette når som helst, hvor som 
helst hvis jeg tror han vil få det til.

Men, en vakker dag, tok puddelen fram sitt indre 
villdyr, og da nyttet ingenting. Mann og hund ruslet 
ut på et jordet, dvs. puddelen sprang som vanlig, 
mens jeg satt i bilen og ventet. Det var akkurat mens 
idyllen var til å ta og føle på, at en hare kastet seg 
fram fra buskene rett foran puddelen og sprang for 
livet. Fra bilen så jeg hare, hund og mann i omvendt 
rekkefølge forsvinne i en viss fart bak et skogholt. Det 
jeg hørte var en som ropte “Tipooo”, og det jeg så, var 
en lys aprikos tornado med nesa mot bakken, jagende 
i sikk sakk opp mot horisonten langt unna. Puddelen 
mistet haren kjapt, fordi han var mest opptatt av å 
følge sporet, ikke av å ta haren. Interessant! 

Han følger ivrig våre egne spor ut og inn av huset 
hver dag med nesa i bakken, og apropos huset, så vil 
vi her i huset bruke vår tid på triks, kos, hverdags-
lydighet og litt agility, ikke jaging etter hare. Tipos 
behov for fart og spenning, sammenfaller ikke helt 
med mine behov. Jeg foretrekker litt triks, presisjon-
strening, utholdenhet og nærhet med min hund. Han 
elsker heldigvis å sitte på fanget, eller han legger seg 
inntil hjulet, alltid klar til å gjøre noe, men likevel 
rolig avventende. Godt tilpasset sin lille familie. Neste 
gang tror jeg vi må snakke om hvordan det er og rett 
og slett elske alle. Du verden så mye vi har å lære av 
vår puddel!     

ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 2
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POST  Nye championer 
N
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on
 Vi beklager at det ble feil tekst i forrige nummer. 

Her er Sissi.

First Lady av Vinnvarg “Sissi”
Reg. Nr: NO34095/18
Toypuddel tispe
Født: 16.01.18

Far: N UCH NV-17 GB SH CH Aedan Talk of the Devil
Mor: N SE DK UCH KBHV-16 Sjarmtrollets Vakreste

29.02.20 Ble hun N DK SE UCH
15.08.20 NV-20
29.08.20 INT UCH
Av 7 utstillinger i 2020 har hun 1xBIR, 5xBIM

Eiere  og oppdrettere: Grethe og Tormod Sæther

Sissi tar en velfortjent pust i gresset.
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POST  Generalforsamlingen

Norsk Puddelklubb innkaller til Generalforsamling  

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

 

Dagsorden: 

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

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

 
1. Godkjenning av innkalling 

 
2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to 

 protokollundertegnere, to til tellekorps 
 

3.1  Styrets årsberetning 
 

Styrets sammensetning fra   
01.01. 2020 - 20.09. 2020 

Styrets sammensetning fra  
20.9.2020 – 31.12. 2020 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Tone Rognstad Nestleder Tone Rognstad 

Styremedlem Laila Vold Styremedlem Heidi Løken 

Styremedlem Gro Bjørndalen Styremedlem Åshild Nerholm 

Styremedlem Heidi Løken Styremedlem Ylva Freed 

Varamedlem Inger Halle Skagen Varamedlem Inger Halle Skagen 

Varamedlem Laila Johansen Varamedlem Mona Fegri 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 
2020 har også for NPK vært et meget spesielt år. Styret som ble valgt i 2019, ble på grunn av covid-
situasjonen sittende helt frem til 20. september, først da kunne vi avholde generalforsamling på forsvarlig 
vis, med gode smitteverntiltak.  Det har i løpet av året vært avholdt månedlige møter på zoom, på grunn 
av covid-situasjonen. Kun i junimøtet var vi samlet fysisk, utendørs. Det har vært god meningsutveksling 
på møtene og samarbeidet har vært godt, både i det gamle og det nye styret.  

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

Eli Hall, leder 
Innkalling og ledelse av styremøter, brev og henvendelser til og fra NKK (og andre), årsberetning og 
budsjett. Klubbtelefonen (ca 600 henvendelser), samt epostsvar.Redaksjonsmedlem i Puddelposten. 

(med forbehold om sted)
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En av tre i facebookteamet og backup på websider.Deltakelse på Representantskapsmøtet i NKK (RS) 
Søknader om våre utstillinger og stevner 
 
Tone Rognstad, nestleder 
E-post, svar og fordeling til styret, årsberetning. Øyelysingsdagen.Deltakelse på Representantskapsmøtet i 
NKK (RS).NPKs representant på møter i Raseklubbenes fellesallianse 
 
Ylva Freed, styrerepresentant 
Møtereferater.Styrets kontakt til utstillingskomiteen 
 
Åshild Nerholm, styrerepresentant 
Kasserer: Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner.Regnskapsbilag og kontering 
 
Heidi Løken, vararepresentant 
Webansvarlig (innlegg). Web-utvikling, bla a med nytt skjema for folk som ønsker omplassert puddel 
Oppfølging av hannhundlisten og oppdretterlisten.Øyelysingsdagen 
 
Inger Halle Skagen, vararepresentant 
Redaktør for Puddelposten.Medlem i Sunnhetsutvalget 

Mona Fegri, vararepresentant 
Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter 

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

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

Bente Tyrholm er leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og 
aktivitetsgruppa på Østlandet.  Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og valpelisten vår 
som oppdateres ofte. 

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

Gro Staurheim har ført mestvinnerlistene våre for utstilling i 2020. Dette arbeidet har Marit Fallang sagt seg 
villig til å overta f.o.m. 1.1.2021. 

Nina Solberg er primus motor på Facebooksiden, her bidrar også Helene Gautier Aarheim, Gro Bjørndalen, 
samt Ylva Freed og Eli Hall fra styret. 
 
Ida Myrer Stø er ansvarlig sekretær i Sunnhetsutvalget.  

Henvendelser, høringer og NKK 
Henvendelsene til klubben på telefon og e-post spenner over et vidt spekter om alt fra oppdrett og 
pelsstell til kjøpsbetingelser og lovtolkninger- og ikke minst, i disse covid-tider; spørsmål om rasen og 
valpeforespørsler. Disse har blitt besvart, så grundig det har latt seg gjøre, og vi har mottatt takk fra 
mange. Flere har meldt seg inn i klubben, etter kontakten de har hatt med oss. 
 
NKK har hatt store økonomiske problemer i året som gikk, med permitteringer og lav arbeidskapasitet 
som følge av dette. Som ledd i en storstilt dugnad for å holde NKK flytende har Norsk Puddelklubb 
bidratt med kr 20 000, samt gitt tilsagn om lån på kr 400 000. 

Styret har sendt inn til NKK endringene i lovene om revisor, og tolkningen av farge i rasestandarden, som 
ble vedtatt på klubbens generalforsamling i 2020, men har ikke fått respons fra NKK, til tross for purring.  

POST  Generalforsamlingen
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Vi har henvendt oss til NKKs helseavdeling og bedt om at de vurderer å godkjenne Prcd-PRA tester som 
er tatt i andre land enn Norden. Her har vi fått til svar at de ikke har kapasitet til å ha noe møte med oss 
om saken på nåværende tidspunkt. 

Styret har mottatt og behandlet mange brev og høringer fra NKK, bla annet om deltakelse i komiteer og 
regler for diverse sportsgrener (oversendt Klab), høring om fullcertordningen, samt utveksling rundt 
medlemsavgiften og ny organisering av NKK. 

RS 2020 ble avlyst på grunn av Covid og utsatt til 2021. Dermed kunne blant annet ikke ny medlemsavgift 
fastsettes. NPK har deltatt i Raseklubbenes fellesallianses saksgang angående økning av 
grunnkontingenten og vært med på et felles brev til NKK i sakens anledning. Raseklubbene står sammen 
om at det er en dårlig ide å innkreve en ennå ikke RS-vedtatt andre del av grunnkontingenten fra 
medlemmene i løpet av 2021.  

Vi har også henvendt oss til NKK og bedt om å få arrangere dobbelutstilling i Bergen i april 2021, og 
spurt om muligheten til å få flere storcert til klubben i 2021, slik som i 2020. 

På Nordisk Puddelkonferanse i februar var samtlige nordiske puddelklubber enige om en ønsket endring i 
rasestandarden der det står at krøllhale er diskvalifiserende feil. Vi ønsker at dette i stedet skal anses som 
en grov feil. Klubbene ønsket å invitere leder i den franske puddelklubben til neste møte, for å ta dette 
opp. Da det ikke ble mulig å avholde noe møte i 2020 sendte NPK på selvstendig grunnlag et brev 
vedrørende dømmingen av pudler med krøllhale til Club de Caniche. Vi fikk et hyggelig svar fra klubbens 
leder Jean Jaques Dupas som lovet å få behandlet dette forslaget i komiteen deres. 
 
Kurs/konferanser/møter 
Her står mye på vent på grunn av covid-situasjonen, dessverre. Men styret har planer om småkurs på 
Østlandet, så snart puddeltreffene kan gjenopptas. 

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

Styret har også vedtatt å gi helserefusjoner, på lik linje med stor og mellom, til også de minste 
puddelstørrelsene og opprettholde satsene på samme nivå som tidligere også i 2020. 

Utstillinger/stevner/arrangementer 
Det ble avholdt utstilling med valpeshow av Nordenfjeldske 9. februar, og det ble avholdt Open Show i 
Drammen den 23. februar, med bra oppslutning og mange gode tilbakemeldinger. Eva Nygaard var 
dommer. Ikke lenge etter var pandemien et faktum. Veldig mange utstillinger ble så dessverre avlyst på 
gunn av covid, men vi klarte likevel å få gjennomført fire spesialutstillinger til i 2020, hvorav tre med 
storcert. Arrangører var: Nordenfjeldske 25. og 26.7. og hovedklubben 5. og 6. september i Bergen, ved 
hjelp av en dedikert gruppe lokale folk, med Conny W. Jensen i spissen.  Referater er lagt ut i 
Puddelposten. 

Dogs4All ble også avlyst, så det ble hverken holdt rasestand eller raseparade i 2020. 
Men KLAB arrangerte mentalbeskrivelse i oktober, med gode koronatiltak. 

 
Medlemsblad/ nettsider/Facebook/annen informasjon 
 
Puddelposten 
Redaksjonen besto av Tone Rognstad, Eli Skomsø og Eli Hall frem til sommeren 2020, deretter overtok 
Inger Halle Skagen for Tone Rognstad som redaktør. Det ble gitt ut 3 nummer i 2020, og vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger. 
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Bladet har faste bidragsytere og spalter, i tillegg til artikler og innsendte reportasjer, slik at det har blitt et 
variert blad for alle medlemmene i Norsk Puddelklubb. 
 

Websidene  
For å vise frem rasen bedre legges det nå bilder av pudler i alle slags frisyrer og aktiviteter til alle innlegg på 
siden. Det gjøres løpende oppdateringer på hannhund-, valpe- og oppdretterlistene.  

Nytt av året er egen side for folk som ønsker omplassert puddel og skjema for å legge seg inn her. 
Orientering ble sendt ut om dette til alle oppdrettere. Egen veiledning for Dogweb, knyttet til punktlisten 
for valg av hannhund er også lagt til på siden. Det er blitt fjernet hannhunder som overstiger 
matadoravlsgrensen fra hannhundlisten, mens det er åpnet for ikke ferdigstilte på grunn av covid. 

Facebook 
Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre 
hendelser, og noen debatter. Det positive med Facebook ar at vi raskt kommer ut til mange, men det 
begrenser seg også til dem som er aktive der.  

 

Medlemstall 
Et stående mål for styret er å rekruttere flere medlemmer.  
Vi er godt fornøyde med medlemsutviklingen i året som gikk. 

 2017      2018        2019        2020 
 1279      1365        1498        1653 

 

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning 
Sunnhetsutvalget har i 2020 bestått av Ida Myhrer Stø, Karin Westereng Handegård og Inger Halle 
Skagen. Fra 2021 går Karin ut av SU, og Ida og Inger står igjen. Ida fungerer som sekretær og besvarer 
henvendelser på e-post, Inger sitter også i styret og fungerer som bindeledd mellom styret og SU.  

Det var planlagt flere foredrag i løpet av 2020, men alle har dessverre måttet avlyses grunnet 
smittesituasjonen. SU har mottatt rundt 30 henvendelser i løpet av året, som dreier seg blant annet om 
helse, helsetester, avl og valg av avlspartner.  

SU har også, sammen med styret, jobbet med å få NKK til å godkjenne flere laboratorier for prcd-PRA 
testing, det er sendt e-post til NKK der vi har bedt om et møte for å diskutere krav til laboratorier, og hva 
som skal til for å kunne godkjenne resultater fra andre land der man kan vise til tilsvarende (eller bedre) 
kontroll på testing og resultater som man har f.eks i Norge og Sverige. Etter purring fikk vi til svar at de 
ikke kan prioritere et slikt møte i nåværende situasjon. Vi må derfor se på hva annet vi kan gjøre for å 
fremme denne saken. 

 

Registreringstall     2017             2018   2019    2020  Totalt siste 10 år 
Toypuddel        102  131       96     117  1037 
Dvergpuddel        186  209    188     213  1828 
Mellompuddel        186  242    202     265  2137 
Storpuddel        320  242    280     328  2869 

 

 3.3 Årsberetning valpeformidling 2020 
2020 har vært et svært krevende år å sitte som valpeformidler. Det har vært mengder av folk som ønsker 
seg puddel, fordi koronaen har gitt dem bedre mulighet til å være hjemme med valp. Valpeformidler håper 
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alle mailer og telefoner er blitt besvart. Hundesykdommen i 2019 var starten på de lange ventelistene, da 
det ble født få valper resten av det året.  

Det er formidlet 26 kull. Fordelt på 4 kull toy, 3 kull dverg, 11 kull mellom og 8 kull store. 
8 hunder er omplassert /satt ut på fòr. 

Kullene får ligge på valpelisten så lenge det trengs om man ber om dette, ellers tas de av listen når valpene 
er 8 uker. Ved påvist drektighet kan kullene legges ut som forventet. 

3.4 Årsberetning KLAB og aktivitetskomiteen 
Styret 2020 
Leder: Bente Tyrholm 
Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen 
Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli 
Lydighet-Rally - Smeller: Jeanette Hvalby og Kristin Hodne 
MH: Bente Tyrholm 

Puddeltreff 
Det har bare vært avholdt 4 puddeltreff og Mette Dahl. Avholdt innføring i spor i Maridalen. 
Vi håper på mange flere treff i 2021. 

Brukshelg for pudler 1.- 2. august. 
Mette Dahl arrangerte nok en brukshelg med temaer som Spor, Lydighet og Feltsøk  
i flotte omgivelser i Modum / Vikersund.  9 deltagere med 13 hunder fikk gleden av Mettes kunnskap. 

Se mestvinnerlister for alle disipliner i Puddelposten og på nettsiden. 

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning 
NPKs Utstillingskomitè har i perioden bestått av Gro Bjørndalen, Maud Nilsson, Hjørdis Sævareid, Rune 
Halseth (frem til febr. 2020) og Tone Bekkåsen Fischer. Etter dato for 2020 utstillingen har Gro 
Bjørndalen og Maud Nilsson trådt ut av komitèen og nye medlemmer er Ann Kristin Leirvik Sletnes, Laila 
Johanssen og Kari G. Dyrkorn. Det har vært avholdt 12 møter. 

Norsk Puddelklubbs doble hovedutstilling med to storcert og valpeshow 2020 var planlagt til helgen 31. 
oktober og 1. november i Drammen Hundepark. Beklageligvis måtte vi avlyse denne da det var varslet 
strengere smittevernstiltak, noe som Drammen Kommune satte i kraft allerede f.o.m. fredagen før første 
utstillingsdag. Veldig trist, også med tanke på alt ekstraarbeid som ble nedlagt i forbindelse med 
tilrettelegging til gjeldende regler, noe som var vanskelig nok. 

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

Se mestvinnerlisten for eksteriør i Puddelposten og på nettsiden. 

3.6. Valgkomiteens årsberetning 
Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbråten,  
Hjørdis Sævareid og Trine Schippers (vara).                                           
 
Forrige periode var preget av utsettelser p.g.a. Coronasituasjonen og det blir kort mellom GF 2020 og 21. 
Sittende nestleder tar ikke gjenvalg og vi takker for god innsats i de valgperiodene hun har fungert i vervet. 
Denne perioden har vi bare ett styremedlem på valg, og som tar gjenvalg. Begge varapostene er på valg 
hvert år og i år har den ene stilt til særskilt valg som nestleder og den andre tar gjenvalg. På den ledige 
varaposten har valgkomitèen funnet en passende kandidat. Se presentasjon annet sted i bladet.   
Det er ikke kommet inn andre forslag. Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for 
valgkomitè. 

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

5. Forslag til behandling: 
Styrets forslag: Avlsanbefalingen på eksteriør skal være som i Sverige; minst en very good på 
utstilling på hvert av foreldredyrene. 

Begrunnelse: Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal følge NKKs anbefalinger 
om å ha de 50 % beste individene i avl. Noe som er nødvendig for å opprettholde genmangfoldet i rasene 
våre. I følge NKKs utstillingsreglement er hunder med bedømmelsen very good veldig bra hunder: 

Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement: 
Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse. Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og 
i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket.  
Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.  

De andre nordiske puddelklubbene har disse eksteriørkravene: 

Finland: Puddelen skal ha deltatt på en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent. 
Danmark: Ingen utstillingskrav for å stå på klubbens lister. 
Sverige: En very good på offisiell utstilling 

Mange raseklubber i Norge har ikke utstillingskrav for å få stå på klubbens valpelister. Av dem som har 
krav har det overveldende flertallet kun krav om en very good. 

 
6. VALG:  
 

STYRET 
LEDER Eli Hall          Ikke på valg, 1 år igjen (særskilt valg) 
NESTLEDER  Tone Rognstad      På valg, tar ikke gjenvalg (særskilt valg) 
STYREMEDLEM Ylva Freed Ikke på valg, 1 år igjen 
STYREMEDLEM  Åshild Nerholm           Ikke på valg, 1 år igjen 
STYREMEDLEM Heidi Løken På valg, 2 år, tar gjenvalg 
VARAMEDLEM Inger Halle Skagen                 På valg, 1 år, tar gjenvalg (som nestleder) 
VARAMEDLEM Mona Fegri På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
Valgkomitè 
Leder   Tone Bekkåsen Fischer            På valg, 2 år, tar gjenvalg 
Medlem  Anne Myhrbraaten På valg, 2 år tar gjenvalg 
Medlem  Hjørdis Sævareid Ikke på valg, 1 år igjen 
Vara            Trine Schippers På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING: 
 

STYRET 
Nestleder, 2 år, særskilt valg Inger Halle Skagen 
Styremedlem, 2 år Heidi Løken 
Varamedlem, 1 år Mona Fegri 
Varamedlem, 1 år Ragnhild Steineger 
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Presentasjon av ny kandidat til vara Ragnhild Steineger

Jeg er fra Oslo og arbeider som jurist i staten. Min mor, Pamela Steineger, var den 
første som etablerte rasen basenji og aprikosfargede mellompudler i Skandinavia i 
1960-årene og utover. Hun satt flere år i styret i Norsk puddelklubb den gang klub-
ben var ny og puddelen en av de mest populære rasene. Mest kjent ble mor for sine 
Rossanty chihuahuas. Det vil si at jeg er oppvokst i et større hundeoppdrett med 
mange raser, med hundeutstillinger og kontakt med masse hyggelige hundemenne-
sker opp igjennom mange år. 

I dag har jeg flere storpudler og en liten japanese chin. Jeg er interessert i mange 
aspekter rundt hund, atferd, lydighetstrening, bruk av hund, helse, genetikk, avl 
og etikk. Jeg har nytt godt av mange fine kurs og aktiviteter arrangert av NKK og 
NPK. 

Vi i NPK er heldige som har så mange kunnskapsrike medlemmer som bruker 
fritiden sin på å holde arrangementer, drive klubben og på å dele av kunnskap og 
erfaring med oss puddelinteresserte og puddeleiere. Jeg håper derfor at jeg kan 
være med å bidra til arbeidet i NPK.

POST  Generalforsamlingen
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Kennel Bjelkes Bela
Bente og Lasse Olden

 Bjelkes Bela Private Dancer, LOTTA, 7,5 uke
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d
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Da jeg ble kjent (kjærest) med Lasse, ble jeg inntro-
dusert med Puddel der jeg også ble kjent med hunden 
Kine. Dette var Lasses andre Puddel.
Vår første felles ToyPuddel valp født i 1996 ble kjøpt 
til/hos Kennel Paulain`s  Aud og Villy Olsen-Råholdt. 
Hunden skul i utgangspunkte være kun familiehund. 
Da jeg Bente ikke hadde noe erfaring med pelsstell ol, 
måtte vi til Tr-Heim for og få stelt PIA som hun het. 
Der møtte jeg Trine på Trines Hundesalong som fikk 
seg litt av en jobb.......:-) Trine mente vi burde få stille 
hunden da hun syntes den var veldig fin. Vi prøvde 
en gang på valpeshow uten hell ;-) Så skulle Oppdret-
terne opp til Trøndelag på utstilling der vi også meldte 
på. PIA ble handlet av Villy og ble til slutt Nr 1 Res. 
BIS in Show på Surnadal. Og der ble vi bitt av basillen 
“Hundegalskap”.

N.uch Paulain`s Lady Pia, vår første og meg 

I 1998 ble Toy valp nr 2 kjøpt også fra Aud og Villy 
Olsen Paulain`s Just So Special-MITZI.
Mitzi ble vår første hund som vi avlet på, og der 
beholdt vi Beautifulle Madonna-DONNA som ble 
født i 2000.

April 2002 fikk vi endelig ett Kennelnavn godkjent: 
Kennel Bjelke`s Bela. Så kom Dvergen Pizzicato`s 
Veni Vidi Vicy Bjelke`s-EMMA som var deleid med 
Georg Hopstad. Hun fikk 3 kull hjem til oss, der det 
ble både brune og hvite valper etter henne. I 2003 
kom dvergpuddelgutten N.uch What a Heppy Morn-
ing Bjelkes SOFUS. Den hadde jeg på deleie sammen 
med mitt tantebarn Rita Thunes og den bodde til han.

2005 kom mellompuddelen NADIA-Stomeltoy`s 
Black Angel. Hun er opphavet til en av våre mellom 
linjer. Nadia var i utgangspunktet vår yngste datter 
Mia-Kristins hund. Hun ble mor til 9 stk valper etter 
hvert. Etter ungdomskolen måtte Mia-Kristin til 
Orkanger for utdanning. Hun ønsket å få med seg 
Nadia, men jeg mente hun kunne få en ny valp i 
stedet pga at Nadia var oppi årene og har det best 
hjemme til oss.

FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Des-2007 var jeg på Byneset til Guri Melby og tittet 
på vår nye dvergpuddel - Stepping Stones Bella Bianca 
- Skrållan til daglig. På siste kullet til Skrållan og siste 
valpen ut, måtte vi jobbe valpen i live. Den ble ikke 
til salgs :-)ToyPuddelen  N.uch Bjelke`s Bela Simply 
The Best Lykke har 3 stk toy valper i skrivende stund 
der tispen-Lotta blir igjen til oss el til vår yngste datter 
Mia-Kristin m/fam på Vormstda.

2009 kom vår Storpuddel Kaiza inn i livet vårt. Kaiza 
kom til påsken og vi hadde også ett kull
på Nadja i påsken der mellompuddelen Pippi-Pip-
pen ble igjen. Utstillingsårene 2009, 2010, 2011 og 
2012 ble årene Lasse stillte SP`en  N.uch Dizhar`s 
The Power Of Love og jeg med MP`en Nuch, Nord-
VV-18,Novv-18 Bjelkes Bela Butterfiles Pippi.

Bilde av meg og Lasse med SP og Mp på Utstilling

PIPP`en våres blir 12 år i år. Hun har oppnådd mye 
i sin utstillingskarriere. Beste hode på Spesialen. BIS 
veteran på Sunndalsøra. Mestvinnende veteran nr 1 
i 2017, mestvinnende veteran nr 2 i 2018, mestvin-
nende veteran nr 3 i 2020 og beste midtnorske 
veteran 2018.

Bilder av Pippi i 2018 og nå 12 år i januar 2021

Kennel Bjelkes Bela
Bente og Lasse Olden
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FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Etter ca 10-12 år med puddel og noen klippekurs, 
hadde jeg såpass stor sjøltilitt at jeg klippet til utstilling 
selv. Første kurset med Terje og andre kurs med Edgar. 
Så fikk vi oppdrettere mulighet til kurs med Anders 
Rosell fra SV bosatt i Spania. Etter kurs nr 2 med 
Anders, så har jeg fått innført nye teknikker og fått 
logiske forklaringer på hvorfor osv.

Så fikk vi en hund i retur, Kompis. Han ble kjøpt av 
vår elste datter Lise-Mari. Han bor ca 1,5 km fra oss. 
Han ble også stilt av meg, men mangler Stor Certet. 
Kompis bor sammen med våre 3 eldste barnebarn, 
Malene, Sofia og Sara.

Jan. 2012 var vi på Ski  og hentet hjem N.uch Bazaar`s 
Starlaight Express - PERLE. Hun har ett kull etter seg 
der hvor vi beholdt Tiril.

2015 ble året vi satset 100% på hund. Vi åpnet Dr.
Clauders avd Fosen, som nå heter Fór og- 
Utstyrsbutikken + at jeg tar imot stell av hunder i 
heimen, noe jeg ha gjort i mange år.

RIANNA
Bjelkes Bela We Found Love RIANNA, datter av 
Pippi er hunden med mest Reserve- Stor Cert i 2018 
og 2019. Mitt-norges mestvinnende MP -2018. 

MP Bjelkes Bela Meand To Us, LEA, er siste Mp i 
huset. Hun er datter av Tiril.
Lea er vår første brune, som vi har valgt å beholde. 
Hun har kun 2 valpeshow da koronan slo til for fullt 
og alt av utstillinger ble avlyst.
Påsken 2018 flyttet vi butikken vår til større lokaler 
mitt i Brekstad sentrum. Som eneste fór og utstyrsbu-
tikk på Fosen vokser varesortementet og varelageret 
år for år. Vi skaffer alt, men hovedsaklig mat og utstyr 
til hund og katt. Etterhvert ble det også til fisk og 
gnagere. Nå blir det ikke større :-)

I skrivende stunder har vi  toyvalper som ble født 
17 des- 2020. Dette er kull nr 30 og 104 stk valper 
i fra vår kennel. Der beholdt vi tispevalpen, som blir 
boende til vår yngste datter m/fam på Vormstda-
Orkland. Se bilde av tispevalpen, Lotta, på side 20. 
Eller så blir det flere Mp kull etter hvert til oss. Slik som 
tiden er nå så har vi lange ventelister på valp i fra oss, slik er 
det til flere oppdrettere. 

mvh Bente M og Lasse

Staffetpinnen går videre til Conny på Askøy-Bergen.

Logoen vår

Spesialen 2020 Gr. Nordenfjelske BIS Oppdrett nr 1.  
Bente-Nora, Lasse-Rianna, Anita-Pippi og Lisa-Happy. 

MP Bjelkes Bela 
Someone Like You-
NORA, datter av Tiril.

TIRIL - Bjelkes Bela It must Be Love- Mor til 2 av 
våre yngste tisper. Tiril i Contenial frisyre.

Lykke Toy, ble mestvinnende 
toypuddel-2014. Hun ble 
også kåret til vakreste hode på 
spesialen det året. Hun er mor 
til Lotta på side 20. 
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FASTE SPALTER  Juniors hjørne

Vov der ute!
Redaksjonen i Puddelposten trykket et gammelt 
Hjørne fra meg i forrige nummer. Jeg hadde 
egentlig planlagt en føljetong fra nr.2/20. 
Den kommer dermed her:

I sommerutgaven skrev jeg om det rare ordet, korona, 
at menneskene mine fikk et litt annet levemønster. 
Det er blitt litt mer aktivitet i heimen og rundt oss, 
men mamma og jeg har fortsatt det som kalles hjem-
mekontor. Vi hører fremdeles om korona på radio og 
tv. Hjemmekontor innebærer jammen meg at jeg får 
gå lange, deilige skogsturer med pappa hver morgen/
formiddag hvor jeg får være meg med puddelbehovene 
mine. Ja, jeg vet jeg er superheldig med dette. Sånt 
gjør meg veldig sprek og livsglad! - Dette gjør at jeg 
fortsatt jobber med stor iver.
Etter turene sovner/murmler jeg i sengen min ved sid-
en av mammas skrivebord. Kan man ha det bedre?
Jeg skrev også at alderen gjør meg innimellom mer 
sliten når jeg er med på ting. Vi er fremdeles mindre 
på farten. Jeg klarer derfor fint å henge med/jobbe der 
øynene mine trengs!

I våres ble jeg ærlig talt litt lei meg. I februar i fjor 
møtte mamma nemlig en puddel som muligens skulle 
overta jobben min ved juletider. Jeg var med i bilen, 
men fikk faktisk ikke hilse på han. Der og da lot jeg 
som jeg var helt uinteressert i hva de foretok seg på 
den førerhundskolen. Jeg viste treneren profesjonelt 
hvor flink jeg er, og viktige egenskaper jeg innehar. – 
Men, halen min går faktisk alltid ned når hun snakker 
om «den hunden». Jeg vet at pappa har sett det.
Hunden er (heldigvis) blitt syk og kan ikke ferdig-
trenes. Jeg må holde fortet litt til. Ifølge NAVs 
regelverk kan jeg få være førerhund til den dagen jeg 
fyller 12. Får jeg beholde den formen jeg har nå, skal 
dette gå helt fint.

I sommer trakk jeg dårlig i selen min. Jeg ville 
bestemme hvor vi skulle gå på seleturene. Jeg sliter litt 

med pusten min når det er varmt. Liker ikke lenger 
trekke når jeg peser. I vinteren går det fint igjen. 
Og jeg lar mamma styre hvor og hva vi skal. 
Menneskene mine skjønner hva jeg uttrykker. 
Da trenger- og kan jeg vel ikke alltid få viljen min? 
I mai ble jeg imidlertid så urolig på nettene. Jeg vekket 
dem omtrent hver natt, stresset, tråkket og peste uten-
for soveromsdøren. Jeg løp rundt i stuen og ute på 
plenen. Jeg ville omtrent ikke tisse heller. De undret 
seg. Jeg fortalte veterinæren at noe var vondt i mun-
nen. Hun oppdaget en løs, misfarget jeksel. Den ble 
heldigvis trukket – og den rare atferden min forsvant 
samme natt. Jeg klarer å si fra når noe er galt – en god 
egenskap, synes jeg!

Vinterkulda førte til at jeg måtte beholde den tette ulla 
litt til. I skrivende stund er det endelig blitt mildere. 
Den siste uken har jeg plagdes. Jeg utsondret en vond, 
sur lukt, var rastløs og varm, sov dårlig. Til slutt orket 
jeg ikke mer. Gikk inn i dusjen da vaskeromsdøren sto 
åpen, ventet til mamma kom. Det ble bad og klipp! 
Herlig, som jeg stråler og leker – fyker glad og lett ute 
igjen! Forsøkte takknemlig å klemme mamma på tur i 
dag, smilte, holdt i jakken hennes!
Mamma badet meg også i begynnelsen av februar, men 
det var klipp som måtte til nå. Tror nok dette var i 
planene hennes, men jeg later som at det var jeg som 
bestemte tidspunktet – vov!
Topp at menneskene mine forstår meg! Jeg elsker livet!
Labb fra Junior!
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Norsk puddelklubb har avlskrav når det kommer til 
helse og eksteriør for alle puddelvariantene. Disse må 
oppfylles dersom et kull skal formidles via raseklub-
ben. Noe er nevnt som krav, og kan ses på som et 
minimumskrav til hvilke helsetester som bør være tatt 
før man velger å avle på en hund. Andre ting står som 
anbefalinger hvilket betyr at det er ønskelig at de er 
utført, men man får formidlet kullet gjennom klubben 
selv om det ikke er gjort. 

Det er for tiden stor etterspørsel etter puddelvalper, 
og de aller fleste kull er bortbestilt lenge før de er født. 
Selv om oppdrettere ikke har behov for å formidle 
sine valper gjennom klubbens valpeformidling ønsker 

NPKs avlskrav og valpekull 2020

Av Ida Myhrer Stø, Sunnhetsutvalget

vi at alle kull likevel følger klubbens avlskrav, da dette 
har betydning for rasens utvikling både helsemessig og 
eksteriørt. 

Fordi det i løpet av 2020 har vært svært få kull til for-
midling gjennom NPK har vi hatt et ønske om å finne 
ut av hvor mange av kullene som faktisk oppfyller de 
minimumskravene som er satt av raseklubben. Det 
er derfor gjennomgått alle kull født i 2020, som var 
ferdig registrert innen utgangen av januar 2021. Dette 
betyr at det sannsynligvis er noen kull født sent på 
året som ikke kommer med i statistikken. Likevel gir 
det oss et bilde på hvor mange kull som følger NPKs 
avlskrav. 

HELSE  NPKs avlskrav og valpekull 2020

“Bonnie” Shirkus Crown Princess Ariel, oppdretter Bente Tyrholm, eier Mona Fegri. 
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HELSE  NPKs avlskrav og valpekull 2020

For toy og dvergpuddel har det i perioden blitt reg-
istrert 103 kull. Av disse kullene er det kun 37 kull 
hvor begge foreldrene oppfyller alle avlskrav både til 
helseresultater og eksteriør. Om vi også inkluderer 
unntaket om at en av foreldrene ikke behøver å være 
stilt fyller 57 kull kravene. Dersom vi ser helt bort fra 
utstillingskravet er det 64 kull hvor begge foreldre har 
helseresultatene i orden. 

For mellompuddel har det i perioden blitt registret 66 
kull. Her er det 39 kull hvor begge foreldre fyller alle 
avlskrav, og 51 kull hvor en av foreldrene ikke er stilt. 
54 kull fyller helsekravene når vi ser bort fra utstilling. 

Det er registrert 54 storpuddel kull, av disse er det 23 
kull hvor begge foreldre fyller alle avlskrav og 29 god-
kjente kull hvor en forelder ikke oppfyller utstillingsk-
rav. Totalt 41 kull oppfyller helsekravene. 

Tabellen viser i prosent hvor mange av de registrerte 
kullene hos de ulike størrelsesvariantene i 2020 som 
oppfyller avlskravene. 

toy/dverg     mellom stor
Alt OK         35,9 %    59,1 % 42,6 %
En ikke stilt 55,3 %    77,3 % 53,7 %
Helse OK    62,1 %    81,8 % 75,9 %

Alt OK, betyr at alle avlskrav er oppfylt hos begge 
foreldre. En ikke stilt betyr at en av foreldrene ikke 
oppfyller utstillingskravet, men resten av avlskravene 
er oppfylt. Helse OK, er kull hvor begge foreldre op-
pfyller alle helsekravene, uavhengig av om utstillingsk-
ravet er oppfylt. 

Som oversikten viser har vi langt igjen før alle kull som 
registreres oppfyller de minimumskravene raseklubben 
har satt. 

Tallene som er hentet ut fra registreringene i 2020 
viser at mellompuddeloppdrettere ser ut til å være de 
flinkeste til å følge avlskravene både når det kommer 
til helse og eksteriør. Dette er interessant da det er 
mellompuddel som også har flest avlskrav. 
Vi ser også at det for alle størrelsene er mange flere kull 
som følger helsekrav enn det er som oppfyller kravene 
til utstillingsresultater, men det ligger likevel en god 
del lavere enn vi skulle ønske. 

Det er veldig ofte manglende øyelysing som gjør at 
kullene ikke følger avlskravene, noen hunder er ikke 
øyelyst i det hele tatt, mens en god del har attester som 
er utgått for flere år siden. Noen få avler på diagnoser 

som ikke er anbefalt å avle på, men dette er heldigvis 
et fåtall. Hos toy og dverg er det også flere kull hvor en 
eller begge foreldre ikke har kjent patellaluksasjonssta-
tus. Dette forekommer både hos erfarene oppdrettere 
og nybegynnere.

En oppfordring til alle som planlegger kull er å sørge 
for at alle relevante helsetester er utført før parring. 
Det er veldig kjedelig å ta en undersøkelse etter at 
hunden er parret og finne ut at hunden har noe som 
gjør at den ikke bør brukes i avl. Hannhundeiere bør 
også sørge for at alle relevante helsetester er utført før 
de låner ut sin hannhund, og kun låne den ut til tisper 
som også fyller avlskravene. 

Valper fra Days Of Greys

Valp fra Kennel Escada
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HELSE  Statistikk fra Agria

Av: Ylva Freed och Barbro Teglöf, 
Svenska Pudelklubben
Artikkelen ble først publisert i PudelNytt

Innledning
Hensikten med denne oppsummeringen er å heve 
kunnskapen og vekke nysgjerrighet vedrørende helse 
hos puddel. Kanskje kjenner du allerede alt som er 
beskrevet i denne teksten? Eller kanskje er det noe som 
er helt nytt for deg? Kanskje kan teksten bekrefte noe 
som du allerede har ant?

Alt som bidrar til økt kunnskap er viktig, men man 
skal unngå å overtolke enkelte kilder. Det er viktig å 
lese, tenke og ta til seg den informasjon som finnes 
tilgjengelig. Bruk sunn fornuft og husk at det tar flere 
generasjoner å genetisk forandre en rase til det bedre. 
Bruk hverandre til diskusjon og del kunnskapene 
deres. Har du spørsmål om materialet i denne artikkel 
så ta kontakt med forfatterne. Vi forteller gjerne mer.

Hvor kommer informasjonen fra?
Informasjonen som presenteres her distribueres av 
Agria Djurförsäkringar. Formålet med oppsummeringen 
er å informere raseklubbene om helsesituasjonen i rasen. 
Det finnes ikke grunn til å tro at opplysningene er 
misvisende, men man må huske at en eneste kilde aldri 
gir absolutt fakta. Det finnes heller ikke noen dyr som 
er helt friske dyr og alle individer vil en gang dø.

Informasjonen presenteres konsekvent som en sam-
menligning mellom en rase og en referansegruppe. 
I dette tilfelle er referansegruppen alle andre hunder 
som har forsikring i Agria, uavhengig av rase. Infor-
masjonen illustrere ikke hvordan helsesituasjonen 
innen en rase ser ut sammenlignet med tidligere år.

Agrias database er stor. Når mange hunder og mye 
informasjon er registrert blir også statistikken sikrere. 
Dette er en av grunnen til at informasjon fra Agria er 
en brukbar kilde til kunnskap. 

Agria har prøvd å presentere informasjonen på en 
objektiv måte, men data påvirkes blant annet av: 

•   hvordan forsikringsproduktene er bygget opp
•   hvor mange hunder som er forsikret
•   hvor ofte eiere søker veterinærpleie
•   hvordan erstatning fra forsikringsselskapet utbetales 
    
Hvordan veterinærene diagnostiserer og behandler 
symptomer påvirker også informasjon som finnes 
tilgjengelig i databasen. 

Det er ikke blitt beregnet statistiske signifikanser, med 
andre ord er det veldig viktig at informasjonen ikke 
overtolkes og at den brukes som et tillegg til ellers 
tilgjengelig informasjon. Som alltid må man bruke 
sunn fornuft når man gjør tolkinger. Alle tall og 
sammenligninger baserer seg på tilfeller når Agria har 
betalt ut erstatning fra forsikringen.

Storpuddel

Veterinærpleie
Sannsyneligheten for at en storpuddel må oppsøke vet-
erinær er omtrent den samme som for referansegrup-
pen, dvs alle raser. Statistikken sier imidlertid at stor-
puddeler ofte er litt eldre ved sitt først veterinærbesøk. 
I dette avsnitt har vi oppsummert de vanligste og 
generelle grunnen til at storpudler besøker en 
veterinær. Ulike skader som en følge av yttre trauma er 
ikke tatt med i oppsummeringen. 
 
Vanlige problemområder for storpuddel
Storpudler besøker oftest veterinær grunnet:
 
Probelmer med mage- og tarm
Hudsvulster (både god- og vondartede) 
Problemer med bevegelsesapparatet
Ulike hudproblemer
Ulike øreproblemer

Problemer med mage og tarm er omtrent like vanlig 
hos storpuddel som hos andre raser. Hudproblemer ser 
de ut til å ha i litt mindre grad enn andre raser. Ulike 
hudsvulster og øreproblemer er dog vanligere hos stor-
puddel enn hos andre raser. 

Oppsummering av Agria Dog Breed Profile update 
2011-2016
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Det finnes også problemer som ikke rammer et stort 
antall storpudler, men storpudler tross alt rammes 
oftere av enn andre raser. Sannsyneligheten for at er 
storpuddel rammes er altså forhøyet. Eksempel på 
dette er problemer med klørne og hormonsystemer. 
Problemer med klørne kan f.eks. være klokapselav-
løsning og Cushings, Addisons og diabetes er eksempel 
på forstyrrelser i hormonsystemet. 

De mindre størrelsene

Veterinærpleie
Informasjonen fra Agri går ikke å overføre direkte til 
de tre ulike størrelsene, derfor har vi valgt å skrive en 
oppsummering for alle de mindre variantene. 

Sannsynligheten for at en mindre puddel må oppsøke 
veterinær er omtrent den samme som for referanseg-
ruppen dvs. alle raser. Akkurat som for storpuddel så 
er de små variantene eldre enn referansegruppen ved 
sitt første besøk hos veterinæren. I dette avsnitt har 
vi oppsummert de vanligste og generelle grunnen til 
at den mindre størrelsene besøker en veterinær. Ulike 
skader som en følge av yttre trauma er ikke tatt med i 
oppsummeringen.

Vanlige problemområder for de mindre størrelsene
De mindre størrelsene oppsøker oftest veterinær 
grunnet:
 
Problemer med mage og tarm
Ulike hudproblemer
Problemer med bevegelseapparatet
Hudsvulster (både god- og vondartede)
Ulike øreproblemer
 
Ettersom informasjonen er oppsummert for alle de 
mindre variantene så kan man ikke se det samme 
mønsteret på hvilke problemer som er vanligst, slik 
man kan for storpuddel. Det finnes dog noen åpen-
bare likhetstrekk mellom de mindre variantene og 
storpudlene. 

Problemer med bevegelsesapparatet er omtrent like 
vanlig hos de mindre pudlene som hos andre raser. 
Det ser ut til at de i litt større grad enn andre raser har 
problemer med huden. Det samme gjelder også for 
problemer med mage og tarm. Ulike typer av 
hudsvulster er dog noe mer uvanlig hos de mindre 
pudlene enn hos andre raser.

Det finnes også problemer som ikke rammer et 
stort antall småpudler, men som de tross alt rammes 
oftere av enn andre raser. Sannsynligheten for at er 
de rammes er altså forhøyet. De mindre variantene 
rammes f.eks. i større grad av problemer med hormon-
systemet, hjertet (toy og dverg) og klørne (mellom). 
Hjertefeil kan f.eks. være ulike typer av bilyder. I 
avsnittet om storpuddel har vi gitt eksempel på hva 
problemer med klør og hormonsystemet kan være. 
Dette er gjeldende også for de små pudlene. 

Oppsummering

Med bakgrunn i Agrias informasjon kan man se store 
likheter mellom de ulike størrelsene. De vanligste 
grunnene til at en puddeleier søker veterinærpleie er 
stort sett de samme for de ulike variantene. Pudler 
generelt har en forhøyet risiko for å rammes av 
hormonrelaterte sykdommer enn andre raser. Litt 
overraskende kan vi også konkludere med at pudlene 
har en del problemer med klørne. De små variantene 
har også økt risiko for å få problemer med hjertet enn 
andre raser. 

En avsluttende kommentar fra forfatterne. Vi er klare 
over at hunder, selv pudler, sjelden oppsøker veterinær 
på eget initiativ. Av skrivetekniske grunner har vi 
allikevel sett bort fra at det ofte er eierne som initierer 
veterinærbesøker. 
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HELSE  Albueleddsdysplasi

Sammenstilt av Eli Hall

Albueleddet består av tre knokkeldeler; humerus 
(overarmsbeinet) som leder mot de to underarmsbeina 
radius (spolebeinet) og ulna (albuebeinet). Leddbrusk 
er nødvendig for å få glatte leddflater og beskytte 
knoklene i leddet.

Hos valper har de lange knoklene vekstsoner med 
en spesiell type brusk som kalles tilvekstbrusk eller 
endokondral brusk. Brusken danner nytt vev slik at 
knoklene vokser i lengden. På denne måten kan derfor 
én knokkel hos valper i virkeligheten bestå av flere 
biter. Når valpen er ferdig utvokst vil brusken i vekst-
sonene bli til knokkelvev slik at bitene vokser sammen 
til en fullstendig knokkel. Ulna består hos valp av fire 
biter som til slutt skal vokse sammen til en.

Dysplasi betyr «unormal utvikling» og albueleddsdys-
plasi betyr dermed ganske enkelt unormal utvikling 
av albueleddet. Albueleddsdysplasi er et samlebegrep 

for ulike arvelige vekstforstyrrelser som kan skje i 
albuen under hundens oppvekst, og som fører til bein-
påleiringer i albueleddet.  Disse innebærer fragmentert 
processus coronoideus (FCP), osteochondrose (OCD), 
ununited anconeal process (UAP) samt uspesifikk 
artrose.

Uoverensstemmelse i leddet (incongruity): 
Knoklene i albueleddet passer dårlig sammen. Dette 
skyldes som regel at radius og ulna vokser i ulikt tempo.

Fragmented processus coronoideus (FPC): 
En bit av ulna kalt processus coronoideus knekker 
av. Vanligste årsak er at radius vokser for sakte slik 
at denne biten av ulna knekker av. Utsatte raser er 
gigant-rasene, schäfer, rottweiler, doberman, golden 
retriever, labrador retriever og berner sennen. Lidelsen 
sees også på mindre raser som cocker spaniel og springer 
spaniel. Ofte rammes hunden på begge forbena. 

Albueleddsdysplasi (AD)

1  Overarmsbein (Humerus)
2  Spolebeinet (Radius)
3  Underarmsbeinet (Ulna)
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Ununited processus anconeus (UPA): 
En bit av ulna kalt processus anconeus vokser ikke fast 
til resten av ulna slik den skal. Denne skal normalt 
vokse fast når valpen er 20 - 24 uker gammel. En vanlig 
årsak til UPA er at ulna vokser saktere enn radius 
slik at det blir spenn i albueleddet. Spennet gjør at 
denne biten av ulna ikke vokser fast slik den skal. 
Overfôring med kalsium og/eller energi kan utløse 
UPA. Skade/slag mot albuen kan også utløse UPA. 
Utsatte raser er schäfer og basset hound. Hannhunder 
rammes oftere enn tisper. Ca 30 % av hundene med 
UPA rammes på begge forbena.

Osteochondrose: 
Osteon betyr ben og chondros betyr brusk. Dette er 
dermed en lidelse som rammer brusk og knokkelvev. 
Ved osteochondrose er det en svikt i forbenings-
prossessen av brusk. Hos unge valper i vekst finnes det 
blodkar i leddbrusken. Disse skal tilbakedannes og fylles 
av brusk. Dersom i stedet hele blodkaret dør samtidig 
vil ikke brusken få den næringen den trenger og 
brusken i dette området dør. Brusk som skulle blitt til 
benvev vil da bli bløt og lite slitesterk. Det kan i noen 
tilfeller løsne biter av brusken. Dette gjør at leddflaten 
ikke lenger er glatt og knoklene under brusken kan 
skades. Resultatet er betennelsesreaksjoner og smerter 
i leddet.

Hva er årsaken til AD?
Årsaken er sammensatt og ikke fullstendig kartlagt. 
Arvelighet er en årsak, hurtig tilvekst, ernæring og 
eventuelle skader kan være utløsende faktorer.
Albueleddet er et komplisert ledd. Dersom fordeling 
av krefter i leddet ikke er optimal vil enkelte deler av 
leddet ende opp med å ta for mye av belastningen. 
Dette kan skyldes at de tre knoklene ikke passer 
perfekt sammen som et resultat av unormal utvikling 
eller mer generelle feil i holdning og/eller vinkling av 
frambeinet. Det er denne økte punktbelastningen på 
enkelte steder i leddet som anses for å være en baken-
forliggende årsak til lidelsene UAP, FCP og OCD. 

Disse vekstforstyrrelsene kan føre til halthet og smerte, 
samt utvikling av artrose, i leddet. Felles for de ulike 
vekstforstyrrelsene er at små, men vesentlige, deler av 
leddbrusken ikke utvikles normalt eller at den skades 
på grunn av forstyrrelser i utviklingen av det om-
kringliggende beinvevet. Leddbruskdefekter kan også 
ses i andre deler av leddet, men er relativt uvanlige. 
Moden leddbrusk kan også skades over tid på grunn 
av overbelastning, dette bidrar både til en gradvis for-
verring av tilstanden hos mange hunder, men gjør også 
at noen hunder først får problemer etter noen år når 
slitasjen begynner å gjøre seg gjeldende. Hos veldig 

Bildet over: 
Et albueledd. Bokstavene viser hvor tre av sykdomstilstandene forekommer i leddet. UAP er lik UPA og FCP er lik FPC. 
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mange hunder er det brusken på siden av leddet inn 
mot kroppen som er skadet eller slites ned. AD er i 
all hovedsak en genetisk lidelse selv om miljøfaktorer, 
sånn som overvekt og feil sammensatt kost når hunden 
er i vekst, kan ha effekt på hvorvidt en hund med gener 
som koder for AD vil utvikle et klinisk problem, samt 
hvor stort problemet blir. Nåværende estimater anslår 
at mer enn hundre gener er involvert i utviklingen av 
AD. 

Kjennetegn på AD
De fleste hunder med AD begynner å halte i ung alder, 
men hos hunder med milde påleiringer vil ofte ikke 
problemet oppdages før hunden er eldre. En del 
raser røntges ikke som unge og kan få symptomer først 
senere i livet, selv om problemet allerede var tilstede 
ved ung alder.  Felles symptomer for de ulike vekst-
forstyrrelsene i albueleddet er vanligvis stivhet etter 
hvile som ofte blir bedre eller forsvinner når hunden 
har beveget seg en stund. Det finnes ingen tydelig 
sammenheng mellom graden av beinpåleiringer og 
smertesymptomer. Unge hunder med tilbakevendende 
halthet skal alltid undersøkes ettersom en tidlig 
diagnose med riktig behandling gir en bedre prognose. 
Selv om AD er vanligst hos store raser kan også små 
hunder rammes og problemet må vurderes som mulig 
årsak til en hvilken som helst frambeinshalthet som 
ikke er forårsaket av et kjent traume.

Symptomer en hund med osteokondrose kan vise, er:
Varierende halthet på forbena, ofte verre ved aktivitet 
og etter hvile, rotasjon av albue og labb, hoven og øm 
i albueleddet, smerte ved palpasjon, holder forbenet ut 
fra kroppen.

NKK – AD-røntgen og avlesning
På AD-røntgen sees løse biter av forkalket brusk, løse 
biter av underarmsbenet (ulna) og/eller at de tre knok-
lene i albueleddet passer dårlig sammen. Dersom AD 
oppdages før hunden har utviklet symptomer er prog-
nosen ved operasjon bedre.  Mange raser røntges ru-
tinemessig for AD. Røntgen gjøres etter 12 måneders 
alder og er viktig i avlsarbeidet. Røntgingen gjøres 
hos veterinær som er godkjent til å ta AD-røntgen av 
NKK. 

AD graderes i en internasjonal skala som viser om det 
finnes forkalkninger i leddet, ikke hvilken ovenstående 
defekt som er årsaken. Det er viktig å merke seg at til-
standen til leddbrusken ikke vurderes på disse bildene, 
da leddbrusk ikke er synlig på røntgen. Dette vil si at 
en grad 0 på røntgen ved 1 års alder ikke er noen 
garanti for at leddet er 100 % friskt.

0 ingen påviselige forandringer
I milde beinpåleiringer, opptil 2 mm
II moderate beinpåleiringer, 2-5 mm
III kraftige beinpåleiringer, over 5 mm

Behandling av AD
Alle hunder med albueleddsdysplasi vil ha en eller 
annen grad av artroseforandringer allerede når diag-
nosen blir stilt. Dette kan enten være et resultat av 
et løst fragment som fungerer som en «stein i skoen» 
eller av inkongruens (at leddflatene ikke passer perfekt 
sammen). Dess tidligere hunden behandles og jo mer 
komplett behandlingen er dess bedre er prognosene på 
sikt. Det er derfor viktig alltid å få sjekket unge hunder 
som halter innen rimelig tid, sånn at en unngår 
at hunden går med et problem i albue i lang tid før 
den får behandling. Tidlig diagnose vil kunne være 
avgjørende for hvor gode prognosene er på sikt. Noen 
hunder vil imidlertid kunne fungere helt fint hele livet, 
mens andre kan utvikle smerter og halthet etterhvert.

Kirurgisk behandling for albueleddsdysplasi har som 
mål å behandle kilden til smerte og minimalisere 
risikoen for utvikling av artrose. Konservativ 
(ikke-kirurgisk) behandling av AD har som mål å be-
handle smerte og opprettholde mobilitet. Konservativ 
behandling er i de fleste tilfeller ikke anbefalt da denne 
behandlingen ikke vil kunne begrense utviklingen av 
artrose i samme grad som kirurgisk behandling. 

Røntgenbilder vil vanligvis kunne avdekke forandringer 
i albuen, men ikke alltid. Noen ganger kan forandrin-
gene være så små at de ikke synes på røntgen. Er en 
veterinær likevel sikker på at problemet sitter i albuen 
vil de fleste kunne gå videre med en kikkhulls-
undersøkelse (artroskopi) hvor de får inspisert leddet 
og eventuelt også behandlet problemet samtidig. 
Denne utføres under full narkose. Om det er løse biter 
i leddet vil disse ofte kunne fjernes med det samme. 
Etter en slik operasjon vil hunden vanligvis ha lite 
ubehag og kunne bruke beinet ganske bra allerede 
kort tid etter operasjonen. Osteokondrose kan også 
forekomme hos eldre hunder som er frirøntget (hund 
som ved røntgen ikke har anmerkninger) og som aldri 
tidligere har hatt symptomer. Da kan dette skyldes at 
en ”gammel” osteokondrose er aktiv igjen. En bruskbit 
som tidligere var løs, men som la seg til rette på en 
bra måte, kan løsne igjen. Også på eldre hunder er det 
viktig at den løse benbiten plukkes bort.

Kirurgi med korrigering av utformingen av - 
og belastningene i albuen 
Alle hunder som har albueleddsdysplasi vil utvikle ar-
trose, men i hvor stor grad varierer mye. Siden det ofte 
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kan være noe inkongruens i forbindelse med 
albueleddsdysplasi vil leddflatene kunne gnisse mot 
hverandre slik at hunden får slitasje, selv om et eventuelt 
løst fragment er fjernet, derfor trenger de aller fleste 
hundene også kirurgi som korrigerer utforming av - og 
belastningene i albuen. Avhengig av hundens alder kan 
ulike kirurgiske metoder benyttes. Dersom problemet 
oppdages så tidlig at den kan opereres før den er 6 
måneder gammel kan en relativt enkel prosedyre 
(Distal Ulnaostectomy) benyttes, der Ulna kuttes nær 
håndleddet. For hunder under 1 år kan en bruke en 
mer komplisert teknikk (Bi-Oblique Dynamic Proximal 
Ulnar Osteotomy, BODPUO) der snittet i Ulna legges 
opp mot albuen. Dette snittet må da også legges på 
skrå. Dette er en komplisert operasjon som kun bør 
utføres av erfarne beinkirurger. Er hunden over 1 år 
er de enda mer komplisert, men det finnes en teknikk 
(Proximal Abducting Ulnar Osteotomy, PAUL) der et 
rett snitt i Ulna legges opp mot albuen og beinet 
rekonstrueres med en vinklet plate. Denne teknikken 
omfordeler effektivt belastning fra siden av leddet mot 
kroppen og utover. Denne teknikken bør kun utføres 
av spesielt trente kirurger.

Hunder som er operert for AD egner seg ikke som bruk-
shunder, men kan klare seg utmerket som selskapshunder. 
Uten operasjon er prognosen dårlig. Hunder med AD skal 
ifølge veterinær og kirurgspesialist, Ole Frykman, ikke
benyttes i avl.

Konservativ (ikke-kirurgisk) behandling
I mange tilfeller vil veterinæren anbefale operasjon om 
hunden lider av AD. Men hvis hunden har gått med 
problemet i lang tid og det allerede har dannet seg 
markante artroseforandringer, kan det være at en ikke 
oppnår så mye med en operasjon. I disse tilfellene vil 
hunden kunne ha hjelp av behandling med fysioterapi. 
Hjørnesteinene i ikke-kirurgisk behandling er oppret-
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tholdelse av idealvekt, fysioterapibehandling, tilpasset 
hjemmetrening og øvelser, samt om nødvendig, smer-
testillende medikamenter. Ingen behandling vil kunne 
kurere artroseforandringene, men riktig behandling og 
oppfølging vil kunne ha betydelig effekt på mobilitet 
og vil kunne forbedre funksjonen i leddet samt hjelpe 
med å holde smerter og ubehag under kontroll.

Disponerte raser
Albueleddsdysplasi, AD, har de seneste tiårene blitt 
oppdaget og diagnostisert hos hunder av mange raser, 
også pudler. Som for hofteleddsdysplasi er AD vanligere 
hos store raser enn hos små.

Puddelrasene og AD
AD forekommer også på pudler og kan forårsake 
lidelse for de individene som rammes. Hunder har 
omtrent to tredeler av vekten på forkroppen, når de 
står, og enda mer, når de er i bevegelse. Da er det vik-
tig med gode albuer som kan bære vekten. 

Til nå har Norsk Puddelklubb kun hatt AD-røntgen 
som avlsanbefaling for storpuddel, siden vi vet at 
forekomsten er størst i store raser. En del tar også 
AD-røntgen av mellompudlene sine. Statistikken til 
NKK over pudler som er AD-røntget de siste 10 årene 
viser at 6,4 % av mellompudlene og 11,5 % av stor-
pudlene er røntget. Av disse hadde henholdsvis 4,9 og 
4,5 % AD. Dette er på langt nær nok til at vi har noe 
tydelig svar på hvor stor forekomsten er i rasene våre. 
Her må en også ta høyde for at enkelte er røntget fordi 
de allerede har smerter i forbeina.

For å få en bedre oversikt oppfordrer vi flere til å ta 
AD-røntgen samtidig med HD- røntgen, slik at vi kan 
få et bedre bilde av AD- forekomsten hos pudler.

Kilder: NKK, agria.no, anicura.no, blaapote.no, hundehelse.no

1 2 3

1  : Pilen på bildet viser en 
ununited processus anconeus 
((UPA)

2  : Osteochondrose. Pilen viser 
et område der prosessen med for-
bening av brusken ikke har blitt 
riktig, og man har et område 
med mindre tetthet i benet, der 
brusken kan løsne og/eller ikke 
blir glatt og slitesterk.

 3 : Fragmented processus coro-
niudeus (FPC) og degenerative 
forandringer i albueledd. Pilene 
viser områder med ufullstendig 
forbeining av underarmsbeinet 
(ulna) og forkalkninger i 
forbindelse med fragmenteringen.
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Mestvinnerlister
UTSTILLING

Storpuddel

1 Dajmens Moon Vision
Oppdretter: Byrløkken, Tove og Grete
Eier: Dina Ingeborg Lie

2 N SE UCH New Headlines Killer Queen 
Oppdretter: Mortensholm, Hege
Eier: Mortensholm, Hege/Strand, Martha

3 N SE Fi UCH Casbane White Norwegian Design
Oppdretter: Teigland, Elin Heide
Eier: Teigland, Elin Heide

Mellompuddel

1 Completely Victoriuous For Yantell
Oppdretter: Knutsen, Siri Skogen
Eier: Evertsen, Janne

2 C.I.B N DK SE FI UCH SE V-19 Garboso Querida
Oppdretter: Nikolaisen, Diane
Eier: Nikolaisen, Diane

3 NJV-19 Completely Cold Ice By Indy
Oppdretter: Knutsen, Siri Skogen
Eier: Evertsen, Janne

Dvergpuddel

1
N SE UCH NJV-18 NV-18 NV-20 Zolbiets Power Of 
Turzheze
Oppdretter: Torgerson, Marie
Eier: Tonerud, Aina

2 N FI UCH Marigold Stars Exotic Dancer
Oppdretter: Divjak, Gordana
Eier: Gimseng Nils Kristian

3 N UCH Skrivarbakken's Ninja
Oppdretter: Gimseng, Nils Kristian
Eier: Pedersen, Else Marie

Toypuddel

1
N SE DK UCH NJV-18 NV-18 NORDJV-18 NORDV-18 NV-
19 1 Fidel Face Of A Devil
Oppdretter: Nygaard Eva og Staurheim, Gro
Eier: Sønvisen, Bjørg og Eva Nygaard

2 N UCH NV-20 2 Elsto Winnie the Pooh
Oppdretter: Storesund, Elsa
Eier: Storesund, Elsa

3 N DK SE UCH NV-20 First Lady av Vinnvarg 
Oppdretter: Sæther, Tormod & Sæther, Grethe R
Eier: Sæther, Tormod

MESTVINNERLISTER  Utstilling

fullstendige lister med poeng ligger på nettsiden vår.

SAR
Storpuddel

1 Bach Lærkegård Pawnee Paula
Oppdretter: Lærkegård, Ann
Eier: Fjellstad, Nina

2 Madam Mim's Covergirl
Oppdretter:  Lindobe Mette
Eier:  Lindobe Mette

3 Leon
Oppdretter:  Amandussen, Bente
Eier: Bråthen Christine

Mellompuddel

1 HU N DK FI GI UCH Tixobambixo's Khamfer of El-Zanz
Oppdretter: Helseth, Eva Annie og Ihne Therese
Eier: Nygaard, Eva og Helseth, Eva Annie

2 Tixobambixo's Merina Of Casa-Niri
Oppdretter:  Helseth, Eva Annie og Ihne Therese
Eier: Helseth, Eva

3
C.I.B. N DK UCH NJV-12 KBHV-13 Crecendo's Chase
The Luck
Oppdretter::Pfänner, Jytte
Eier: Sletnes, Ann Kristin Leirvik

Dvergpuddel

1 N FI DK UCH Zeus from Melody-Mountains
Oppdretter: Schneider, Gudrun
Eier: Jensen Conny W

2 Dorian Gray`s Eleanor
Oppdretter: Georg Walther
Eier: Tone Bekkåsen Fischer

3 Eugenios Spotlight
Oppdretter: Ficher, Tone Bekkåsen 
Eier: Stavrum, Ingunn

Toypuddel

1 NUCH Escada Entertain Me
Oppdretter:  Sørensen, Elisabeth
Eier: Sørensen Elisabeth/Fallang Marit

2 Escada Silerver Arrow
Oppdretter: Sørensen, Elisaeth
Eier: Sørensen, Elisaeth

3 Haldde Borealis Skjorta og Ræva
Oppdretter: Arild,Linda
Eier: Arild,Linda

UTSTILLING

Storpuddel
1 Dajmens Moon Vision

Oppdretter: Byrløkken, Tove og Grete
Eier: Dina Ingeborg Lie

2 N SE UCH New Headlines Killer Queen 
Oppdretter: Mortensholm, Hege
Eier: Mortensholm, Hege/Strand, Martha

3 N SE Fi UCH Casbana White Norwegian Design
Oppdretter: Teigland, Elin Heide
Eier: Teigland, Elin Heide

Mellompuddel
1 Completely Victoriuous For Yantell

Oppdretter: Knutsen, Siri Skogen
Eier: Evertsen, Janne

2 C.I.B N DK SE FI UCH SE V-19 Garboso Querida
Oppdretter: Nikolaisen, Diane
Eier: Nikolaisen, Diane

3 NJV-19 Completely Cold Ice By Indy
Oppdretter: Knutsen, Siri Skogen
Eier: Evertsen, Janne

Dvergpuddel

1
N SE UCH NJV-18 NV-18 NV-20 Zolbiets Power Of 
Turzheze
Oppdretter: Torgerson, Marie
Eier: Tonerud, Aina

2 N FI UCH Marigold Stars Exotic Dancer
Oppdretter: Divjak, Gordana
Eier: Gimseng Nils Kristian

3 N UCH Skrivarbakken's Ninja
Oppdretter: Gimseng, Nils Kristian
Eier: Pedersen, Else Marie

Toypuddel

1
N SE DK UCH NJV-18 NV-18 NORDJV-18 NORDV-18 NV-
19 1 Fidel Face Of A Devil
Oppdretter: Nygaard Eva og Staurheim, Gro
Eier: Sønvisen, Bjørg og Eva Nygaard

2 N UCH NV-20 2 Elsto Winnie the Pooh
Oppdretter: Storesund, Elsa
Eier: Storesund, Elsa

3 N DK SE UCH NV-20 First Lady av Vinnvarg 
Oppdretter: Sæther, Tormod & Sæther, Grethe R
Eier: Sæther, Tormod

MESTVINNERLISTER

Lindboe
Lindboe
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MESTVINNERLISTER  Utstilling og KLAB  

1
INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16-18-19 
NORDVV-18 Ankaru's Crack The Code
Oppdretter: Helleberg, Anne Karin
Eier: Helleberg, Anne Karin

Mellompuddel

1 LPI Fidel Bernette
Oppdretter:  Nygaard, Eva Birgitte
Eier:Stokman, Liv

2
C.I.B. N DK UCH NJV-12 KBHV-13 Crecendo's Chase
The Luck
Oppdretter: Pfänner, Jytte 
Eier: Sletnes, Ann Kristin Leirvik

3
N UCH NVV-18 NORDVV-18 Bjelke's Bela Butterflies 
Pippi
Oppdretter: Olden, Lasse og Bente
Eier: Olden, Lasse og Bente

Dvergpuddel

1 NVV-19 Vestkanten's Donna Fruit Of Niri
Oppdretter: Kjenner Svanhild
Eier: Moe, Ingerid

2 Stepping Stones Fairytale
Oppdretter: Melby, Guri 
Eier: Melbye, Guri/Toresen, Anne-Lise

3 NUCH Lady Wilmas Mysterious Amoure
Oppdretter: Slimring, Marita
Eier: Kofoed Veronica

Toypuddel

1 Eugenios Wild Spice 
Oppdretter: Bekkeåsen, Tone
Eier:  Stokman,Eva

SMELLER

Klasse 1
Hund: Fører: 

Anneli Høiden
 Hanne Eli Norstrand

1 Bazaar's Chivas Regal

2 Days of Greys Beloved Bonnie (M) 

3 Days of Greys Bertines Cleopatra(D)  Hanne Eli Norstrand

Veteran
Storpuddel

1
INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16-18-19 
NORDVV-18 Ankaru's Crack The Code
Oppdretter: Helleberg, Anne Karin
Eier: Helleberg, Anne Karin

Mellompuddel

1 LPI Fidel Bernette
Oppdretter:  Nygaard, Eva Birgitte
Eier:Stokman, Liv

2
C.I.B. N DK UCH NJV-12 KBHV-13 Crecendo's Chase
The Luck
Oppdretter: Pfänner, Jytte 
Eier: Sletnes, Ann Kristin Leirvik

3
N UCH NVV-18 NORDVV-18 Bjelke's Bela Butterflies 
Pippi
Oppdretter: Olden, Lasse og Bente
Eier: Olden, Lasse og Bente

Dvergpuddel

1 NVV-19 Vestkanten's Donna Fruit Of Niri
Oppdretter: Kjenner Svanhild
Eier: Moe, Ingerid

2 Stepping Stones Fairytale
Oppdretter: Melby, Guri 
Eier: Melbye, Guri/Toresen, Anne-Lise

3 NUCH Lady Wilmas Mysterious Amoure
Oppdretter: Slimring, Marita
Eier: Kofoed Veronica

Toypuddel

1 Eugenios Wild Spice 
Oppdretter: Bekkeåsen, Tone
Eier:  Stokman,Eva

SMELLER

Klasse 1
Hund: Fører: 

Anneli Høiden
 Hanne Eli Norstrand

1 Bazaar's Chivas Regal

2 Days of Greys Beloved Bonnie (M) 

3 Days of Greys Bertines Cleopatra(D)  Hanne Eli Norstrand

Veteran
Storpuddel

1
INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-15-16-18-19 
NORDVV-18 Ankaru's Crack The Code
Oppdretter: Helleberg, Anne Karin
Eier: Helleberg, Anne Karin

Mellompuddel

1 LPI Fidel Bernette
Oppdretter:  Nygaard, Eva Birgitte
Eier:Stokman, Liv

2
C.I.B. N DK UCH NJV-12 KBHV-13 Crecendo's Chase
The Luck
Oppdretter: Pfänner, Jytte 
Eier: Sletnes, Ann Kristin Leirvik

3
N UCH NVV-18 NORDVV-18 Bjelke's Bela Butterflies 
Pippi
Oppdretter: Olden, Lasse og Bente
Eier: Olden, Lasse og Bente

Dvergpuddel

1 NVV-19 Vestkanten's Donna Fruit Of Niri
Oppdretter: Kjenner Svanhild
Eier: Moe, Ingerid

2 Stepping Stones Fairytale
Oppdretter: Melby, Guri 
Eier: Melbye, Guri/Toresen, Anne-Lise

3 NUCH Lady Wilmas Mysterious Amoure
Oppdretter: Slimring, Marita
Eier: Kofoed Veronica

Toypuddel

1 Eugenios Wild Spice 
Oppdretter: Bekkeåsen, Tone
Eier:  Stokman,Eva

SMELLER

Klasse 1
Hund: Fører: 

Anneli Høiden
 Hanne Eli Norstrand

1 Bazaar's Chivas Regal

2 Days of Greys Beloved Bonnie (M) 

3 Days of Greys Bertines Cleopatra(D)  Hanne Eli Norstrand

Veteran
Storpuddel

1 Mettelins Nilla (M) Mette Rustad
2 Olymbinar`s Happy Girl (M) Eli Hall
3 Pepinalove`s A delight of the eye (S) Camilla Sundfjord Stornes

Klasse 2
Hund: Fører: 

1 Ars Nova`s Jade Fortuna (S) Cathrine Kirkebø Samuelsen
2 Vintellis Gabriella (S) Anna Krukhaug
3 Mettelins Nilla (M) Mette Rustad

Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Dominart Born to Be Queen (S) Mariannne Johannessen
2 Days Of Greys Bertines  Cecar (M) Hanne Mari Mørk

Elite
Hund: Fører: 

1 Stribukkens Giggs (S) Mette Nilsen
2 Dag och Natt Light It Up Blue (S) Kirsti Mikalsen
3 Mydele`s Georgine (S) Mariannne Johannessen

LYDIGHET
Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Dag och Natt Light It Up Blue (S) Kirsti Mikalsen
2 Stribukkens Giggs (S) Mette Nilsen

BRUKS

Klasse D (spor, feltsøk og lydighet)
Hund: Fører: 

1 Days Of Greys Bertines  Cecar (M) Hanne Mari Mørk

AGILITY
Agility/Hopp Klasse 1
Hund: Fører: 

1 N SE UCH Molineux Moulin Rouge Anita Haugland

2 Molineux Suit YourSelf
Marianne Dalaker Miljeteig

2 Jade Jasmina Avrina
Liv Stokman

3 Carla Camille Avrina
Liv Stokman

Agility/Hopp Klasse 2
Hund: Fører: 

1 Molineux Suit YourSelf Marianne Dalaker Miljeteig
2 Mirich Darling Lady Inge Marie Bergersen

RALLYLYDIGHET

Klasse 1
Hund: Fører: 

3 Ballentine's India Annette Kallevik

Agility/Hopp Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Molineux Savannah Marianne Dalaker Miljeteig
2 Ballentine's India Annette Kallevik

1

2

3

1

2

3
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Melbye,

Simring, Marita

Nordstrand
Nordstrand

Bekkåsen, Tone
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MESTVINNERLISTER  KLAB

1 Mettelins Nilla (M) Mette Rustad
2 Olymbinar`s Happy Girl (M) Eli Hall
3 Pepinalove`s A delight of the eye (S) Camilla Sundfjord Stornes

Klasse 2
Hund: Fører: 

1 Ars Nova`s Jade Fortuna (S) Cathrine Kirkebø Samuelsen
2 Vintellis Gabriella (S) Anna Krukhaug
3 Mettelins Nilla (M) Mette Rustad

Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Dominart Born to Be Queen (S) Mariannne Johannessen
2 Days Of Greys Bertines  Cecar (M) Hanne Mari Mørk

Elite
Hund: Fører: 

1 Stribukkens Giggs (S) Mette Nilsen
2 Dag och Natt Light It Up Blue (S) Kirsti Mikalsen
3 Mydele`s Georgine (S) Mariannne Johannessen

LYDIGHET
Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Dag och Natt Light It Up Blue (S) Kirsti Mikalsen
2 Stribukkens Giggs (S) Mette Nilsen

BRUKS

Klasse D (spor, feltsøk og lydighet)
Hund: Fører: 

1 Days Of Greys Bertines  Cecar (M) Hanne Mari Mørk

AGILITY
Agility/Hopp Klasse 1
Hund: Fører: 

1 N SE UCH Molineux Moulin Rouge Anita Haugland

2 Molineux Suit YourSelf
Marianne Dalaker Miljeteig

2 Jade Jasmina Avrina
Liv Stokman

3 Carla Camille Avrina
Liv Stokman

Agility/Hopp Klasse 2
Hund: Fører: 

1 Molineux Suit YourSelf Marianne Dalaker Miljeteig
2 Mirich Darling Lady Inge Marie Bergersen

RALLYLYDIGHET

Klasse 1
Hund: Fører: 

3 Ballentine's India Annette Kallevik

Agility/Hopp Klasse 3
Hund: Fører: 

1 Molineux Savannah Marianne Dalaker Miljeteig
2 Ballentine's India Annette Kallevik

3

1

2

MESTVINNERLISTER
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MESTVINNERE   Utstilling  

MESTVINNERE   
Utstilling

Balder, Dajmens Moon Vision, født. 08.03.2019

Balder, en lykkelig, glad storpuddel, takker for mestvinnertittelen i 
2020. Han oppnådde 2x BIS, 5x BIR, og 4x BIM, før han ble 1,5 år. 
Balder kan vel så langt kalles en ”vinnerskalle”. Men ikke uten Grete 
og Tove på laget, som viser ham fra sin beste side i ringen, slik de har 
gjort med alle sine hunder i mange puddelgenerasjoner. 

Med sin utstråling og glede tiltrekker Balder seg oppmerksomhet og 
smil, enten han med elegante steg danser avgårde på gata, spurter i 
skiløypa, eller han strekker seg ut på golvet i uanfektet ro. 

Gratulerer Balder og takk oppdretter Dajmen som nok en gang har 
gitt oss, Norge og verden en så vakker puddel, -like vakker inni som 
utenpå!

Hilsen Dina og Balder

Storpuddel

Vicci, Completely Victorious For Yantell

Nuch Nutlee Candy for Mr Jones x NW-13 NORD W-14 C.I.B NORD 
CH KHW-18 LP 1 LP 2 LP 3 SPLASH INDIANA JONES «Indy»

Jeg beholdt to valper Vicci og Ice. Vicci ble nr 1 og kullbroren Ice ble nr 
3 på årets mestvinnende liste. Det har vært et svært spesielt år, og utstill-
ingene var få. Men det er selvsagt alltid en glede å ha en mestvinnende 
hund i puddelklubben. Tredje året på rad at en Indydatter er mestvinnende. 
Vicci er den mest fantastiske hund du kan ønske deg. Helt utrolig godt 
temperament og vakker!!

Jeg vil få takke dommerene som har anerkjent hennes kvaliteter. Tusen 
hjertelig takk. Må også få takke Åse og Ove som til enhver tid holder pels-
en og kondisjonen perfekt. Gleder oss til verden åpner igjen. Og vi kan 
dra på utstilling!!

Mellompuddel

Lennox, N SE UCH NJV-18 NV-18 NV-20 Zolbiets Power Of 
Turzheze , 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
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Bowie, NordV-18 NordJV-18 NV-18 NJV-18 NV-19 
Int Nord Ch FIDEL FACE OF A DEVIL.  
Årets Toy 2018 - 2019 - 2020!

Brun hann etter Ch Aedan Talk Of The Devil (Årets Toy/
Årets Hund) u. Ch Fidel Funny Face (Årets Toy).

«Bowie» 3 år gammel, ble Årets Mestvinnende Toy tredje år 
på rad. I 2020 ble han stilt kun 5 ganger, men allikevel toppet 
listen. Siste året i annen frisyre - kontinental klipp.  

Oppdrettere er Gro Staurheim & Eva Nygaard. Eiere Bjørg 
Stovik & Eva Nygaard. 

Snille, søte Bowie har  sitt daglige liv hos Bjørg & Odd og 
hundelekekameraten Bosse. Pelsstell og utstillinger har Eva 
fått gleden av å ta seg av. 

N FI DK uch Zeus from Melody-Mountains, 

født 22.02.2018. Han er en tysk import som er kjøpt inn 
for å gi nytt blod til våre linjer. Har 6 kull med tilsammen 
22 registrerte valper. Sneik seg inn på 4. Plass blant alle 
dvergene også, i 2019. 

Oppdretter er Gudrun Schneider.
Eier er Conny W. Jensen.

Kamfer, Int Nord HU ES GI Ch LatinW-19 Tixobam-
bixo Khamfer Of El-Zanz etter Multich Fidel Zanzibar u. 
Tixobambixo Nirsha Of Est-Nor-Fin.

Mestvinnende SAR mellom 2019, og igjen 2020 - 3 år 
gammel. 

Oppdretter er Eva Helseth. 
Eiere er oppdretter & Eva Nygaard. 

Snille, sosiale løpeelskende Kamfer bor hos Eva Nygaard.

SAR mellompuddel

SAR dvergpuddel

MESTVINNERE   
Utstilling

Toypuddel
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Diesel, Int Nord GB Uch Nordv-10 Nvv-15-16-18-19 
Nordvv-18 Nvv20 Ankaru´s Crack The Code 

som måtte forlate oss 13,5 år gammel 22.08.2020.

Savnet er fremdeles enormt stort. Du var av mitt eget 
oppdrett og en drømmehund å ha i hus. Det var vi som fikk 
gleden av å ha deg i alle disse åra. Vi har vel stort sett vært 
på veien og utstillinger fra du var 4 mnd. gammel så det ble 
vår livsstil. Du fortjener all ære vi la ned i vår utstillings-
karriere du gjorde alt så riktig. RIP Diesel. Godt å vite at 
mulighetene etter valper fra deg ennå er mulig.

Oppdretter er Anne Karin Helleberg

Cola, LPI Fidel Bernette

13 år. Fremdeles i veldig god form. Går lange turer hver dag. 
Cola har vært en veldig allsidig puddel. Ho har konkurrert i 
agility, lydighet, ralllydighet forutten utstilling. 

Oppdretter er Eva Nygaard. 
Eier er Liv Stokman. 

Melissa, Eugenios Wild Spice

Oppdretter er Tone Bekkåsen Fischer.
Eier er Eva Stokman.

Melissa er en søt og sprek toy puddel på 12 år. Tidligere har 
Melissa trent og konkurrert i både agility og rally lydighet. 
Men nå er interessen å gå fjellturer. Ho imponerer med sin 
utholdenhet på både lange og krevende turer. Bor mye i den 
lille kroppen.

Veldig moro at ho ble mestvinnende toy veteran. 

MESTVINNERE  Utstilling

MESTVINNERE   
Utstilling

Veteran storpuddel

Veteran mellompuddel

Veteran toypuddel
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RLI RLII Mettelins Nilla 

er ei livlig frøken som elsker å trene og byr på seg selv.
Nilla er fra eget oppdrett og det gjør meg ekstra stolt.

Vi debutert med et dårlig resultat nov 19, men i 20 ble det 
tre 1. premier på tre starter i klasse 1

Vi hoppet rett over i klasse 2 og gikk til tre 1. premier på 
fire starter der.

Så ble alt stengt ned og klasse 3 startene ble det ikke noe 
av dette året. Nå venter mamma plikter før vi jobber videre 
mot Elite og Championat som mål.

Eier og oppdretter er Mette Rustad.

Milli, RL1 RL2 Dominart Born to Be Queen

Milli (Dominart Born To Be Queen) og jeg startet vår første 
konkurranse i 2018 da hun var 1,5 år og gikk hun til mel-
lomtittel RL1. I 2019 mellomtittel RL2 og 2020 RL3 med 
to flotte løp med 199p. 

Det er alltid moro å trene med Milli for hun har en arbeid-
skapasitet som det ikke er noen ende på. Hun er som pudler 
flest, lettlært og morsom. På stevner er hun fokusert og glad 
og klarer utrulig nok å holde fokus gjennom banen. 

Dessverre startet 2021 med avlyst stevne pga korona, men 
håpet er at konkurransesesongen skal komme i gang slik at 
vi får starte elite. Det er ikke Milli det skorter på, hun er 
klar for det meste :) 

Oppdretter er Diana Jensen.
Eier er Marianne Johannessen.

RLII RLIII N RL CH BH-VT Stribukkens Giggs

På tross av korona leverte Giggs (Stribukkens Giggs RLII 
RLIII N RL CH BH-VT) nok en fantastisk sesong.

I tillegg til 8 1. premieringer (av 14 starter) i 2020 forhånds- 
kvalifiserte vi oss til NM, og ble nr. 13. Vi er tatt ut til 
Talenttroppen 2021, og er med og jakter en plass på landslaget 
under Nordisk. Sesongens høydepunkt var våre første feilfrie 
løp i eliteklassen - 200 poeng.

Giggs er en fantastisk fyr som digger fart og moro, og han 
elsker å trene. Vi trener derfor mye og variert. I høst gikk vi 
opp til ferdselsprøven, og et av målene for 2021 er å debutere 
i bruks. Giggs konkurrerer også i Lydighet klasse 3.

Oppdretter er Rita E. og Sven R. Fægri.
Eier er Mette Nilsen.

MESTVINNERE   
KLAB

Rallylydighet Klasse 1

Rallylydighet Klasse 3

Rallylydighet Elite
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Jessie, (N RL CH N UCH RLI RLII RLIII LPI LPII 
AGHI Dag och natt Light It Up Blue) 

Jeg og Jessie har i 2020 ikke deltatt på så mange konkur-
ranser av naturlige årsaker (les korona). Målet for 2020 var 
egentlig å oppnå championat i lydighet, men en kreft-oper-
asjon på Jessie satt oss noe tilbake i trening. Så på slutten av 
2020 klarte vi å oppnå et cert i lydighet. Lykken var da stor. 
Med det certet har vi nå 2 og målet for 2021 må jo bli å 
oppnå ett til og championat.

Jessie er en fantastisk hund som elsker å trene. Vi trener 
lydighet, rally-lydighet og noe agility. Hun er alltid lykkelig 
og hopper og spretter, noe som ikke alltid er like bra i lyd-
ighetsøvelsene. Likevel synes de fleste dommerne at det er 
moro å se en hund som strutter av lykke på banen.

Oppdretter er Maria Danell.
Eier er Kirsti Mikalsen.

Luca, RLI RLII Days Of Greys Bertines Cecar

Luca og jeg har vært innom flere ulike aktiviteter alt fra 
kreativ lydighet, agility, Barnhunt og rallylydighet. Det 
var først sommeren 2020 at jeg virkelig fikk lyst til å prøve 
brukshundkonkurranse. Vi hadde da vært på kurs i både 
feltsøk og spor, og det var lett å se at Luca syntes skogsarbeid 
var moro. 

Luca er vanligvis en forsiktig hund, men på trening i feltsøk 
eller rundering er sjenansen borte, da jobber han med in-
tensitet og iver. I sporet er han så ivrig at vi må prøve å få 
ned farten, så han ikke går over pinnene han skal finne. Vi 
har mye å lære i bruks fremover, men prøver og feiler 
sammen, og har det utrolig gøy!

Oppdretter er Eli Hall og Hanne Eli Nordstrand.
Eier er Hanne Mari Mørk.

Mia, N Se UCH Molineux Moulin Rouge

Eg og Mia blei introdusert for agility for 1 1/2 år i Ølen, 
Etne og Vindafjord hundeklubb (Dei Turkise) og fant fort ut 
at dette var noe som både eg og hunden likte. 

Mia blomstrer meir og meir når vi trener agility. Mia er ei 
mellompuddel tispe som blir 6 år til sommeren. Ho elsket å 
vise seg i utstillingsringen og der har vi reist mykje.
Eg synes agility er ein allsidig hundesport som er kjempe 
kjekt. Her blir du aldri utlært og det er alltid noe å jobbe 
med og mot. 

Kontakten og gleden du får sammen med hunden er ein stor 
belønning i seg sjølv. 

Oppdrettere er Hjørdis Sævareid og Kari Fedje Kindem.
Eier er Anita Haugland.

MESTVINNERE   
KLAB

Lydighet Klasse 3

Bruks Klasse D 
(spor, feltsøk og lydighet)

Agility/Hopp Klasse 1
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Pernille, N UCH Molineux Suit YourSelf

Jeg er medeier til Pernille og vi debuterte i klasse 2 siste 
helgen i mai i det annerledes året 2020..

Det har ikke vært så mange stevnene, men super-snuppa 
imponerer stort, og tar det meste på strak labb!

Vårt største høgdepunkt var No dalen Open i oktober da 
hun direkte etter en 9 timers reise upåvirket klinker til med 
2 feilfrie 1.plasser og gullbillett til finalen! - Litt av en hund! 

Totalt den helgen hadde vi 5 av 7 løp feilfri og det var litt av 
en boost for videre trening. Nå bretter vi opp armene og skal 
forberede oss til debut i klasse 3 når ting normaliserer seg. 

Super stolt av denne flotte frøkena og jeg gleder meg til til 
fortsettelsen med super-snuppa. 

Oppdretter er Hjørdis Sævareid.
Fører er Marianne Dalaker Miljeteig.

Petra, N ACH N UCH AGHI AGHII AGHIII AGI AGII 
AGIII Molineux Savannah

Så utrolig kjekt å trone på toppen på mestvinnerlisten med 
min prøvekanin og øyensten, “Petra” (Molineux Savannah),- 
Å gubba så mye kjekt vi har opplevd sammen! 

Foruten å være en alletiders familiehund, kan hun også tit-
ulere seg som Norsk utstillings champion og Norsk agility 
champion. 

Nå krysser vi alt vi har for bedre tider, slik at konkurransene 
kan starte opp igjen, - for nå savner vi virkelig agility miljøet 
og stemningen i og rundt banen.

...og vi må jo også prøve å få det siste hopp- certet i boks .. ;)

Oppdrettere er Hjørdis Sævareid og Kari Fedje Kindem.
Fører er Marianne Dalaker Miljeteig.

MESTVINNERE   
KLAB

Agility/Hopp Klasse 2

Agility/Hopp Klasse 3
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ÅRSBERETNING 2020 
 
 
 
Styret har i 2020 bestått av: 
 
Leder:  Martha Strand 
Nestleder: Anne Lise Toresen 
Styremedlem: Hege Mortensholm 
Styremedlem: Kristin Hegglund 
Styremedlem: Rune Hyldmo  
Varamedlem 1: Else Mari Edvindsen – trakk seg i August 
Varamedlem 2: Benedikte Nordvik       
 
Valgkomitè: Solfrid Rønning, Emilie Strand, Christin Kotsbakk – Vara: Line-Veronica Østerløf Westrum 
Revisor:  Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune 
 
Styret har hatt 5 styremøter i tillegg til ett ekstraordinært 18.05.  Årsmøtet ble holdt 25.02.2020. 
På grunn av Covid-19 har det vært lite aktivitet utover de to ekstra utstillingene vi fikk mulighet til å arrangere i 
juli 2020.  I tillegg har medlemmene hatt følgende oppgaver i styreperioden: 
 
Martha Strand, leder 
Innkalling og ledelse av styremøter. 
E-post og telefon-henvendelser. 
Kassererfunksjoner. Regnskap, budsjett og fakturering. 
Hjemmeside og facebook-side. 
Innkjøp til utstillinger. 
Smittevernansvarlig og registrering v/utstillinger 
Kommunikasjon NKK, søknader om utstilling, endringer og oppsett av krtikksystem til ”padder” m.m. 
Ansvarlig for ringpersonell til utstilling, i tillegg dommere til spesialen juli 2020. 
 
Anne Lise Toresen, nestleder 
Planlegging og gjennomføring Øyelysingskveld 2020. 
Boxer-banen, hjelp og veiledning. 
Ansvarlig for klubbens blodspor-kurs, treninger og gjennomføring av Blåbærstevne august 2020. Puddelposten 
 
Hege Mortensholm, Styremedlem 
Sekretærfunksjoner 
Facebook-gruppe, e-post konto, medlemsinfo. 
Aktivitetskalender, mestvinnerlista,  kontakt med kursholdere og dommere. 
Treninger på boxerbanen og i blodsporskogen.  
Forberedelser til årsmøte. 
 
Rune Hyldmo, Styremedlem 
Utstillingsleder alle utstillinger 
Kjøkkenansvarlig utstillinger 
Forberedelser og gjennomføring alle utstillinger. 
Smittevern. 
 
Kristin Hegglund, Styremedlem 
Planlegging og gjennomføring av alle utstillingene, inkl. opp- og ned-rigg. 
Smittevern.  
 
Vi startet året med Øyelysings- og patella -kveld på Heimdal Dyreklinikk 24. Januar, med stort oppmøte. På 
grunn av gjeldende Covid-19-regler er dette ikke gjennomførbart i 2021, men det er gjort avtale med Ranheim 
Dyreklinikk om gunstige priser for medlemmer av gruppe Nordenfjeldske. 
 
Spesialen og valpeshow ble holdt på Messebygget 8. Og 9. Februar, og på grunn av mange avlyste utstillinger i 
2020, fikk klubben også æren av å arrangere 2 nye spesialer, med StorCert, i slutten av juli.  
 
 
 

NYTT FRA GRUPPENE   Gruppe Nordenfjeldske
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I mai og juni holdt Anne Lise 2 blodsporkurs, og en trofast gjeng har trent regelmessig gjennom hele sommeren 
og høsten. 22. august gikk Blåbærstevnet i Blodspor av stabelen, se Puddelposten for flotte bilder og artikkel, 
både fra Blåbærstevnet og utstillingene i Juli. 
 
På grunn av Korona-situasjonen har vi måttet innstille mange medlemsaktiviteter i 2020, bl.a. Seminar og 
medlemsmøter.  Vi har, som i 2019, hatt treningsmulighet på Boxerbanen på Bjørkmyr fra mai til oktober – og 
vil fortsette med det også i 2021.  
 
Arrangementene vil bli kunngjort både på hjemmesiden og Facebook. 
 
Klubben har et solid overskudd for 2020, takket være både de to ekstra utstillingene og en god økning i 
Grasrotandel – håper flere sitter igjen med gode gevinster, også !  
 
For 2021, ser det ut som pandemien fortsetter og vi har derfor vært nødt til å utsette Puddelspesialen vår i 
Februar og ser frem til hyggeligere dager i godt selskap med Pudler og Puddel-folk 26. Juni 2021. Da som 
utendørsutstilling på Spongdal.  
 
For øvrig viser vi til foreløpig Aktivitetsplan for 2021 og håper ting blir bedre i løpet av året, slik at vi får 
arrangert både kurs og seminarer. 
 
Martha Strand takker av som leder for Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske og gir stafettpinnen over til 
nye krefter. 
 
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 

Årsberetning for Gruppe Vestland

Her vest er vi noen ildsjeler som har stått på i 2020 og fikk på plass en dobbelutstilling på Myrbø like utenfor Bergen 
i september.  På tross av koronaen har vi så stått på og skal ha en dobbelutstilling samme plassen 17 og 18 april 2021. 

Gruppa her vest er under etablering.

I forbindelse med utstillingen hadde vi et par møter og nå i forbindelse med kommende utstilling har vi hatt møter 
via telefonen og nettet.

Da vi ikke har fått på plass et styre har alt det økonomiske vært sendt inne til Puddelklubben. Helt ok for oss da det 
viktigste er å få i gang utstillinger slik at en kan treffes og få stilt hunder slik at avlskravene til raseklubben kommer 
på plass.

Så nå håper vi at vaksineringen kommer på plass og at vi kan komme i gjenge, få treffes og jobbe framover for vår rase.

Utstillinger er for oss viktig å få på plass og så kan det jo være kjekt å få til noen sosiale ting, som ringtrening og 
klippe kurs.

Bergen 26.02.2021

Conny W. Jensen

NYTT FRA GRUPPENE   Gruppe Nordenfjeldske og Vestland

Charlie med fine puddeldamer i Trondheim.
Oppdretter er Sara Alvilde Petrine Bendiksen.

Foto og eier Øyvind Johannessen
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Charlie med fine puddeldamer i Trondheim.
Oppdretter er Sara Alvilde Petrine Bendiksen.

Foto og eier Øyvind Johannessen
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nord

Årsberetning for 2020

Styrets sammensetning fra 21.1.19- – 2.3.2020 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 

  Gunn Karin Stenhaug

  Roger Nikolaisen

Revisor:		 	 	 Birgitte	Svendsen

Oddbjørg Pedersen

     

Gruppa	har	hatt	lite	aktivitet	i	2020.	Vi	har	avholdt	1	styremøte	og	flere	ganger	hatt	kontakt	pr		e-post/Teams
messenger.										

Vi	hadde	planlagt	nytt	kurs	med	Anders	Rosell	i	august,	men	kurset	ble	avlyst	grunnet	Covid-19.	Kurset	var	full-
tegnet	med	15	deltakere	og	hadde	flere	reserver.		Vi	har	jobbet	videre	med	å	få	flyttet	kurset	til	mai	2021.	Vi	
inviterte	i	februar	til	hverdagstell	i	Bodø,	men	var	for	få	påmeldte.

2020	har	vært	et	vanskelig	år	aktivitetsmessig	og	vi	ser	at	det	er	liten	organisert	aktivitet	for	våre	medlemmer	i	
Nord.	Vi	mangler	initiativtakere.	Vi	observerer	at	det	skjer	en	del	i	privat	regi	rundt	om	i	Nord.	Ingen	av	de	plan-
lagte	aktivitetene	ble	gjennomført.

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	2021.	

Regnskap

Regnskapet	er	revidert	og	gjort	opp.							 

Bodø	28.02.2021

Norsk Puddelklubb gruppe Nord

Diane Nikolaisen, Leder

NYTT FRA GRUPPENE  Gruppe Nord
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Norsk Puddelklubb Gruppe Nord 
Referat fra årsmøtet 2.3.2021 

 
Årsmøtet ble avholdt på Teams. 
….medlemmer deltok. 
 
Ingen bemerkninger og innkallelsen ble godkjent. 
 
DAGSORDEN:  
Sak 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen. 
  
 Møteleder: Diane Nikolaisen 
 
 Referent: Gunn Bendiksen 
 Underskrive protokoll: Bente Eilertsen og Monica Gansmo  
 
Sak 2.     Godkjenning av innkalling 

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

 
Årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling. 
    
STYRET for 2021:  

 
Leder:    Diane Nikolaisen (valgt for 2 år 2021)  
Kasserer:    Bente Eilertsen (valgt for 2 år 2020)  
Styremedlem/Sekretær:  Gunn Bendixen (valgt for 2 år i 2021)  
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 

NYTT FRA GRUPPENE  Gruppe Nord
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Aktivitetskalender 2021 Gruppe Nord! 

Har du ideer til aktiviteter kontakt oss! 

Januar/Februar/ 
mars 

Årsmøtet 2.3.2021 
 
 

Mars/April/Mai Pelsstellkurs/klippekurs Bodø/Harstad 

Juni Aktivitet i forbindelse med Saltenutstillingen 

August/september Kurs i hverdagslydighet 

Oktober/november Nosework/smellerkurs  

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

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

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

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

Disse kan bestilles fra monafegri@icloud.com, kontonummer: 1645.08.51063

Walther, foto og eiere Håkon Glenne og Jorunn Pedersen
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B-post
Returadresse:
Inger Halle Skagen, 
Grodalsåsen 16A, 
1389 Heggedal


