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

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

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

Klubbaktivitet - noe for deg?
Blant våre medlemmer er det mange dyktige 
mennesker som med sine ulike kunnskaper 
kan gjøre en jobb for klubben. Er du god på noe 
så gi oss et hint, kanskje det er nettopp deg vi 
trenger! Ønsker du å være med send en e-post 

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

NB! Alle felt må fylles ut, så på forventede 
kull oppføres valper med antall 0. 
Det må være påvist drektighet. For informasjon 
valpeformidler ikke kan lese fra NKK dogweb 
må oppdretter selv sørge for å fremlegge 
dokumentasjon. Valpelistene er «ferskvare», 
den blir mye brukt av nye valpekjøpere og det 
er viktig at de som har kull på listen sørger for å 
holde valpeformidler oppdatert mht fødsel, 
antall, solgt osv. Kullet tas av listene ved 8 
ukers alder dersom det ikke avtales noe an-
net med valpeformidler. Valpeformidler: Bente 
Tyrholm  907 89 596 (etter kl. 17.00).
E-post: puddelvalp@gmail.com.
 
Du finner også NPK på Facebook. 

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Heidi Løken

Styremedlem 
Helene Gautier 
Aarheim

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen
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Redaktøren har ordet
Takk for den tilliten dere medlemmer har vist meg 
som ny leder i Norsk Puddelklubb!
Jeg har fått erfaring fra arbeidet i styret g jen-
nom to år og vet at dette er en mer omfattende 
jobb enn de fleste er klar over, og jeg ser frem til 
å g jøre mitt beste for den fine rasen vår.  Rundt 
meg har jeg et styre av svært kompetente og en-
gasjerte folk, så jeg regner med at vi skal få g jort 
det vi har satt oss fore i perioden som kommer. 

Og klubben består heldigvis ikke av styret alene. 
Vi er takknemlige for all innsatsen som g jøres 
rundt om; i gruppene, i Klab (komiteen for lydighet, 
agility og bruks), Utstillingskomiteen, aktivitets-
grupper, med mestvinnerlistene, Puddelposten og 
på Facebook. 

Et mål for det nye styret er å øke aktiviteten blant 
medlemmene våre ytterligere, og få flere pudde-
leiere inn som medlemmer. Vi har fått ros for å 
være en aktiv raseklubb, og det skal vi fortsette 
med. I juni har vi g jennomført en utstilling med 
rekordstor deltakelse. Takk til utstillingskomiteen! 

Men nå er det sommer og alle fortjener en pust 
i bakken. Jeg ønsker dere alle på to og fire en 
kjempefin ferietid!

Med sommerlig hilsen,
Eli 

Lederen har ordet

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

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

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB 
Leder Bente Tyrholm
postklab@gmail.com

Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen

Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby

MH 
Bente Tyrholm

Bruk
Mette Dahl

Dette nummeret handler om utstilling og reise, vi 
har også en artikkel om ressursforsvar. Håper det 
faller i smak!

Vi i redaksjonen er veldig glad for bidrag fra 
medlemmene, og vil g jerne ha flere. Det er dog 
noen kjørelinjer jeg håper vi kan følge:
1) – Vi vil ha tekst og bilder for seg. Tekst i word-
dokument, bilder for seg. Dette er fordi det krever 
høy oppløsning på bildene for at det skal synes i 
trykken, og dette faller bort når bildene settes inn 
i worddokumenter. Derfor ber jeg dere pent om å 
sende det hver for seg.
2)– Bilder bør være i høyest mulig oppløsning. 
Fordi, som nevnt, det kreves litt bildekvalitet når 
bladet skal trykkes.
3) – Bildetekst legges ved i samme rekkefølge 
som bildene. Om bildene heter 1, 2, 3 osv, så 
numerer bildeteksten 1, 2, 3 osv. Heter bildene 
img_0057, img_0069, img_0073, så 
nummerer bildeteksten img_0057, img_0069, 
img_0073.
4) – Selv om vi i redaksjonen forstår at innsen-
dere har ønsker om hvordan artikkelen skal se 
ut, så vil redaksjonen g jøre artikkelen slik den 
passer best i forhold til bladet som helhet.

Når det er sagt, så syns jeg puddelfolket er veldig 
flinke til å sende inn bidrag, og det g jør bladet 
vårt så mye mer interessant å lese, så tusen takk 
for det!

Fortsatt god sommer!
Tone
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redag den 16. februar var 
åtte motiverte deltakere, 
hvorav fem med hund, 
samlet til kurs med de to 

dyktige hundefrisørene Lidija 
Prokofjeva og Eva Nygaard.
Alle møtte opp med flokefrie, 
barberte, nyvaskede og fønede 
hunder, slik at utgangspunktet 
for klipp var på plass.
Deltakerne hadde selv valgt 
hvilke typer klipp de ønsket å 
lære mer om. Lidija demon-
strerte valpeløve, mens Eva 
demonstrerte toilett-60. 
Kurset startet med at de to 
kurslederne foretok demon-
strasjonsklipp på hver sin 
hund og informerte underveis. 
Deretter startet deltakere med 
å klippe egne hunder, mens de 
to kursholderne gikk rundt og 
ga råd og hjelp.

Kurs i utstillingsklipp 

Det er ikke mulig å referere 
alt fra et firetimerskurs som i 
stor grad handler om å utvikle 
et godt blikk for hva som kler 
hver enkelt hunds anatomi, og 
ikke minst utvikle eget hånd-
lag med saks. Men her kom-
mer noen gode råd fra kurset:

Valpeløve:  La «mankeballen» 
utgjøre 2/3 av kroppen og 
området bak 1/3. Tenk runde 
linjer i manken. Bena skal 
formes svakt tåreformede, 
ikke være pine rette.

Toilette-60: Her skal det være 
glidende overganger hele 
veien. Pass på harmonien. 
Frisyren kan lages større, der-
som det er nok pels til dette.
Begge frisyrer: Lær deg rase-
standarden godt og klipp mot 
den. Klipp linjene først, ikke 
gå for langt inn i detaljer, før 

linjene er satt.
Husk å betrakte hunden ov-
enfra, forfra og bakfra og ikke 
bare fra siden. Ikke barber ned 
foran på halsen lenger enn til 
hundens rygglinje.
Rett saks til rette linjer, bøyd 
saks til buede linjer. Følg 
hundens linjer, men «overdriv» 
litt til hundens fordel. Samle 
hunden. Klipp svært lite på 
forsiden av lårene og baksiden 
av forbena.

Kurset resulterte i at mange 
velfriserte pudler vandret ut fra 
kurslokalet, og både deltakere 
og kursledere sa at de syntes 
det hadde vært et vellykket 
kurs. Ikke minst ble en av 
deltakerne avbildet på utstilling 
like etterpå, med god premiering.                       

Tekst og foto: Eli Hall

Lidija Prokofjeva viser valpeløve til et interessert publikum.

F
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ARTIKLER   Kurs i utstillingsklipp

Henrik Eide Andreassens Levi var demohund 
for Lidija

Eva Nygaard sto for demo av toilette-60 på Muscat Heidi Øiom på god vei med Jenny

Anette Vigeland og Ari

Mona Fegri i gang med Bonnie

Inger Halle Skagen og Yatzie får god hjelp

Eva, Stine Marie Kaniewski og Lava Våre to flinke kursholdere etter endt kurs
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Hunden står og spiser mat fra skåla si på 
kjøkkenet, mens eieren pusler rundt og 
rydder. Eieren mister en hårstrikk på gulvet 
rett ved hunden, og bøyer seg ned for å ta 
den opp. DA reagerer hunden! Den knurrer, 
samtidig som den kaster seg rundt og glefser 
mot hånda til eieren. Eieren skvetter sjokkert 
unna, kanskje det til og med ble sår på hånda 
etter tenner. Hva i alle dager skjedde?! 

Dette er et typisk scenario ved ressursforsvar: 
eieren opplever det som lyn fra klar himmel, 
og det er skikkelig skremmende når hunden 
plutselig reagerer med så kraftig atferd. Hva 
nå? Har hunden blitt aggressiv? Er den farlig? 
Hvordan fikser vi dette? 

Ressursforsvar vil si å forsvare ressurser man 
har for å unngå å miste dem, og det er en helt 
naturlig overlevelsesstrategi hos alle dyr. 
Å være utrygg og usikker kan fort trigge be-
hovet for å forsvare seg selv og ressursene 
sine. Ressurser for hunder kan være mat, 
godbiter, leker, eieren, liggeplassen – alt det 
hunden ser på som viktig. Hunder forsvarer 

gjerne ressurser med høy verdi mer intenst 
enn ressurser med lav verdi; for eksempel kan 
et griseøre være mer verdifullt for hunden enn 
tørrfor. 

Å jobbe med ressursforsvar uten kyndig hjelp 
innebærer risiko. Dersom vi reagerer feil 
på tendenser til ressursforsvar, kan vi raskt 
ende opp med at det blir farlig. Hvis hunden 
din viser tegn til ressursforsvar og du ikke er 
helt trygg på hvordan du skal trene det vekk, 
anbefaler jeg å ta kontakt med en kompetent 
hundetrener eller atferdskonsulent, som bruk-
er oppdaterte og belønningsbaserte trening-
smetoder. Dette er en såpass potent atferd 
at en bør søke hjelp så fort som mulig, for å 
unngå at det blir verre eller sprer seg til andre 
ting, etter hvert som hunden vokser til. Ved 
plutselige atferdsendringer hos voksne hunder 
skal vi alltid mistenke smerte, sykdom eller 
skade, og en tur til veterinæren er nødvendig.

Å sette inn tiltak med sikring og tilrettelegging 
så en hund med ressursforsvar ikke skader 
noen og ikke får trent videre på atferden, er 
avgjørende for å unngå farlige situasjoner. 
Pass på at hunden ikke utilsiktet får tilgang til 
ressurser å forsvare, for eksempel ved at den 

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

Ressursforsvar
Tekst  Aina Synnøve Andersen
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ARTIKLER   Ressursforsvar     

er på kjøkkenet når det kan komme til å falle 
mat på gulvet. 
Når er hund forsvarer byttet sitt kan vi risikere 
at den biter skikkelig, og barn er særlig utsatt. 
Barn er lavere, og kan derfor bli bitt i ansiktet, 
mens voksne gjerne blir bitt på hender og 
armer. Barn skal aldri ha en oppdragerrolle 
overfor en hund, så lær dem å hente en vok-
sen hvis hunden stjeler noe fra dem.

Hunder kan også ha ressursforvar i bestemte 
situasjoner, for eksempel bare mot andre 
hunder, eller bare mot enkeltpersoner. Un-
ormalt sterk appetitt (polyfagi) kan føre til 
ressursforsvar på grunn av økt energibehov. 
Dette kan komme av at hunden er i vekst, at 
den er syk, får medisiner, er kald, eller har 
hatt masse aktivitet. Hormonsvingninger rundt 
løpetid, drektighet, laktasjon, valping og til og 
med innbilt svangerskap kan føre til at tispa 
får større trang til å forsvare ressursene sine. 

Siden ressursforsvar er mye enklere å fore-
bygge enn å behandle, og fordi det så raskt 
kan eskalere og bli farlig, er forebygging 
kjempeviktig! Så hvordan kan vi forebygge 
ressursforsvar? 

Vi skal se på disse fire punktene:

1: Vær oppmerksom på signalene til hunden 
2: Unngå å trigge fram ressursforsvar
3: Skap trygghet og tillit
4: Lær inn gode rutiner for bytting og 
    slippkommando

1. Vær oppmerksom på signalene til hunden. 
Ofte gir hunden flere små signaler når den 
er utrygg, som vi lett overser. Eksempler på 
slike signaler kan være at hunden spiser 
fortere eller stopper helt opp å spise når du er 
i nærheten; at den følger deg med blikket eller 
stirrer intenst på ressursen; at den stivner til, 
løfter litt på leppa; at den snur seg vekk eller 
tar med seg ressursen vekk fra deg. Valper og 
unghunder viser ofte disse mildere signalene. 
Det er gjerne først når hunden blir eldre at vi 
ser mer alvorlig ressursforsvar, hvor hunden 
knurrer, gjør utfall, glefser og i verste fall biter. 
Hvis vi ikke legger merke til eller vet hva de 
små signalene betyr, kan det komme veldig 

Ressursforsvar

overraskende på oss når hunden plutselig 
reagerer med sterkere og mer aggressive 
avstandsøkende signaler.

Å sette hardt mot hardt ødelegger tillit: en 
hund som stoler på deg, knurrer ikke når du 
kommer. Derfor vil det bare gjøre ting verre at 
du går inn i konflikten. 

Vi skal ALDRI straffe en hund for å knurre! 
Over tid kan det føre til at hunden slutter å 
benytte dette signalet, og da kan vi gå glipp 
av nødvendig kommunikasjon. Dette kan 
sammenliknes med å fjerne batteriet i brann-
varsleren; det kan fortsatt bli brann i huset ditt, 
men du får ikke lenger beskjed om det, 
og det kan ende med at huset brenner ned. 
På samme måte kan det være krise for hun-
den din, uten at du får beskjed om det – før 
den faktisk biter. 

Knurring er et superviktig signal, nettopp 
fordi de fleste forstår at en hund som knurrer 
ønsker avstand, og dermed kan vi unngå at 
situasjonen eskalerer sånn at hunden ender 
opp med å bite. En hund som har lært at den 
ikke har lov til å knurre er en mye farligere 
hund, fordi den kan gå rett til å bite i liknende 
situasjoner. Ressursforsvar handler om tillit, 
og når vi trener hunden trygg i situasjonen blir 
knurringa borte av seg selv.

2. Unngå å trigge fram ressursforsvar.
Som instruktør og atferdsterapeut møter 
jeg stadig hundeeiere som har fått råd om å 
systematisk ta matskåla fra hunden når den 
spiser, og å ta fra den snacks og leker som 
den koser seg med. Tanken bak dette er 
(ironisk nok) å forebygge ressursforsvar, ved 
å demonstrere for hunden at det er vi menne-
sker som er sjefen og har eierskap til res-
sursene. Men dette vil bare bekrefte for hun-
den at akkurat det den er redd for kan skje, 
og er faktisk en av de mest effektive måtene å 
trigge fram ressursforsvar hos hunden. 

Det samme gjelder å ta ting ut av munnen 
til hunden, noe mange gjør med valper som 
plukker opp og tygger på alt mulig rart de 
finner på bakken. Vi mener å hindre at hunden 
får i seg noe farlig eller ekkelt, og i tillegg lære 
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den at den ikke skal spise ting fra bakken, 
men vi kan raskt ende opp med å trigge fram 
ressursforsvar. Husk at vi ofte bare ser de 
små signalene så lenge hunden er ung.
Hunden trener på å gjøre akkurat det den 
gjør, og den atferden du gir oppmerksomhet, 
forsterker du og dermed får du mer av den. 
Hvis du løper etter hunden når den stjeler 
sokker, lærer den fort at det er spennende å 
stjele sokker – og sokker blir en viktig ressurs. 
I perioden med valp og unghund, er det derfor 
lurt å unngå at forbudte ting er tilgjengelig for 
tyveri, både inne i huset og ute på tur. 
 
Et forebyggende tiltak er at hunden skal få 
være i fred når den spiser. Hvis det er barn 
i huset som er for små til å forstå dette, skill 
barn og hund fysisk under måltidet. Hunden 
skal også få fred fra andre dyr i husstanden. 
Hvis det først smeller mellom to hunder som 
bor sammen, er det ofte i en matsituasjon. 
Forebygg ved å gi hundene god plass når de 
spiser, og matro fra hverandre til de er helt 
ferdige.

Noen valper har et godt utvikla ressursforsvar 
allerede når de kommer fra oppdretteren. Helt 
fra de blir født konkurrerer de naturlig om den 
beste patten. Foring i fellesskål kan trigge 
ressursforsvar videre hos enkelte valper, og vi 
vet aldri på forhånd hvem som ikke tåler det. 
Derfor anbefales det å heller fore valpene i 
flere skåler, og alltid ha en skål mer enn det er 
valper. 

Det er mange hunder som aldri utvikler res-
sursforsvar uansett hvor mye de blir trigget 
ved at eier roter med matskåla når de spiser, 
tar maten fra dem, plukker ut ting fra munnen 
og så videre, men vi vet dessverre ikke på 
forhånd hvilke hunder som ender opp med 
å utvikle ressursforsvar. Derfor er det alltid for-
nuftig å ta forhåndsregler.

3. Skap trygghet og tillit
Hunder er ganske like oss mennesker ved at 
de synes det er svært uhøflig hvis noen tar fra 
dem noe, som de ser på som sitt. Bare tenk 
på hvordan du selv ville følt det hvis noen 
plutselig tok fra deg middagstallerkenen mens 

du spiste… For hunder, som for mennesker, 
er det helt innafor å forsvare ressursene sine 
mot slike frekke individer. En god regel er at 
vi aldri skal ta noe fra hunden uten å gi noe 
tilbake, vi skal aldri stjele ressurser.
En hund vil ikke forsvare noe den ikke er redd 
for å miste. Derfor er det forebyggende at 
hunden lærer seg at den alltid er trygg sam-
men med deg, også når den har noe den ser 
på som verdifullt. Den må kunne stole på at 
du ikke er en trussel, men en kilde til ressurser.

Vær gjerne i nærheten når hunden spiser mat, 
og innimellom kaster du godbiter til den eller 
legger noe ekstra godt oppi skåla. På denne 
måten lærer hunden å assosiere at du er i 
nærheten av maten dens med at den får mer 
og bedre mat. 

Gjør det samme når hunden har noe annet 
viktig, for eksempel en spennende leke. Sett 
deg ved siden av hunden, og legg en og en 
godbit på gulvet som hunden får spise, uten 
at du tar fra den leken. Du kan for eksempel 
bruke biter av ost eller kjøttkake. Etter hvert 
kan du se om hunden frivillig tar fokuset vekk 
fra leken og heller vil jobbe sammen med deg. 
Følg alltid nøye med på hundens kroppsspråk. 
Hvis hunden gir de små signalene på at den 
er ukomfortabel, går du for fort fram, og da må 
du gjøre treninga lettere for hunden. 
Husk at målet er å skape tillit og trygghet i sit-
uasjonen, og at forebygging av ressursforsvar 
er et resultat av dette.

4. Lær inn gode rutiner for bytting og 
    slippkommando
Vi bør prioritere å trene på slippkommando og 
byttetrening mens hunden er helt ung. For det 
første er det alltid lettere å trene inn på unge 
hunder, og for det andre er dette veldig nyttige 
grunnferdigheter å ha i forkant av problemer. 
Det kommer garantert til å skje en eller annen 
gang at hunden tar noe den absolutt ikke skal 
ta – for eksempel noe som er verdifullt for oss 
eller farlig for hunden. Når vi har strategien 
klar, unngår vi å komme opp i en dum situ-
asjon der vi trigger ressursforsvar. Målet skal 
aldri være at hvem som helst kan ta alt mulig 
fra hunden, men at vi skal kunne få hunden til 
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å gi fra seg «tyvegods» på en grei måte, og 
kunne ta fra den ting når vi plutselig MÅ uten 
å bli bitt eller å trigge framtidig ressursforsvar. 

Når vi trener på å motvirke ressursforsvar, 
må det vi belønner med alltid ha samme eller 
større verdi for hunden enn det den har selv. 
Det er hunden som avgjør hva som har høy 
verdi, og hunder er forskjellige. Du må bli 
kjent med akkurat din hund for å finne ut hva 
som har høy verdi for akkurat den. Treninga 
skal alltid være lystbetont, det må lønne seg 
for hunden å gi fra seg ressurser til deg for at 
den skal ønske å gjøre det. Du vil at den skal 
tenke «oj, nå får jeg noe ekstra godt», når du 
tar i eller mot noe den har. Innimellom kan 
hunden etter belønninga til og med få tilbake 
det den hadde i utgangspunktet, det vil ufarlig-
gjøre å gi fra seg ting. Hvis du har to identiske 
gjenstander når du leker med hunden, blir det 
enklere å få den til å slippe og bytte.

Byttetrening vil si at hunden skal ønske å 
bytte sin ressurs mot din ressurs. Å trene hun-
den til å apportere ulike gjenstander og bytte 
dem inn mot belønning er en morsom lek, i 
tillegg til at det kan motvirke ressursforsvar. 
Pudler er jo fødte apportører, de er skapt for å 
hente, bære og avlevere.

Slippkommando vil si at hunden umiddelbart 
skal slippe det den har i munnen på komman-
do. Det er lettest å trene inn slippkommando 
med en kjedelig gjenstand. Start med å intro-
dusere kommandoordet samtidig som hunden 
spontant slipper det den har i munnen. På 
dette tidlige stadiet i treninga, trenger du ikke 
å ta tingen som hunden har, bare belønn den 
for å slippe. Dette må gjentas ofte, helst flere 
ganger om dagen, sånn at hunden lærer å 
assosiere slippkommandoen med å slippe det 
den har i munnen. 

Når hunden skjønner hva slippkomman-
doen betyr, kan du si kommandoen først og 
belønne hunden når den slipper. Siste steg 
er å trene på at hunden på kommando skal 
slippe ulike gjenstander i hånden din, i ulike 
situasjoner.

Hvis du må ta noe fra hunden før slippkom-

mandoen fungerer, kan du bruke dette trikset: 
kast en godbit vekk fra hunden, og når hun-
den forlater ressursen sin for å hente godbit-
en, tar du den opp og erstatter den med noen 
flere godbiter. Da unngår du en potensiell 
konflikt. 

Ressursforsvar er dessverre lett å trigge uten 
å mene det, så forebygg der du kan og tren på 
gode strategier. Når du vet hva som bidrar til å 
trigge ressursforsvar, kan du være i forkant og 
tilrettelegge slik at du minsker sannsynlighet-
en for at hunden din utvikler ressursforsvar. 
Og husk, det finnes mye god og kompetent 
hjelp hvis du er usikker på hvordan du løser 
det selv.

Bosse, 10 år, sover faktisk på bildet, men slik 
kan kanskje tennene komme frem hvis 
hunden vil ha sofaen for seg selv. 
Foto og eier: Silje Kristine Lismoen
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Sakset fra Hundesport 6-7/12.
Vi gjør oppmerksom på at puddelbildene i artikkelen er lagt til av redaksjonen og er ikke en del av artikkelen. 
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Zantos, fra kennel Stribukken,
6 år nyter og være med på fiske og 
speider her utover vannet og venter 
på at far skal få fisk.
Eier og fotograf: Monica Larsen

Far Away’s June, kalles Lucy 
Eier: Veronica Gauslå
Foto: Emma Louise Gauslå
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Den flyvende mellompuddel, Susi, Bazaar´s Heart To Heart, 7 år. Foto og eier: Tamara Sundstrøm
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Charley, 
Days of Greys Dare Devil, 
liker seg på båttur.
Foto og eier: Eli Sætre
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Mellompuddelvalper på 7 uker. 
Oppdretter: kennel Imagecopy
Foto: Merete Greaker
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Storpuddelen Jason, Auditions Fides, på toget en varm sommerdag. 
Foto og eier: Eli Skomsø
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Dvergpuddelen Felix på 8 år 
koser seg i blomsterengen.

Eier: Inge Skaftun 
Foto: Sandra Skaftun.
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CIB NORD UCH NV-17 NORDJV-16 
Abc Private Kokla. Æ

Brun toypuddel, tispe 
Født: 04.09.2015

Far: INT NORD UK LIT RUS EE UCH 
EUV-08 NORDVV-14 Fidel Spitfire

Mor: ABC Private Zoey
Eier og oppdretter: Laila Johansen

Olle, foto og eier: Tina Marklund
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Nye championer 

Å Micane’s Utadæsjælåplevelse
Brun mellompuddel, tispe
Født: 19.12.2015
Far: NO CH Ballentine’s Robinson 
Mor: C.I.B. NORD CH HR CH 
Micane’s Catching A Dream
Eier og oppdretter: Martina Pallokat

CIB NORD UCH NV-17 NORDJV-16 
Abc Private Kokla. Æ

Brun toypuddel, tispe 
Født: 04.09.2015

Far: INT NORD UK LIT RUS EE UCH 
EUV-08 NORDVV-14 Fidel Spitfire

Mor: ABC Private Zoey
Eier og oppdretter: Laila Johansen

Å CIB NORD UCH BALTV-16 
Fidel St. Petri.
Sort mellompuddel, tispe
Født: 04.11.2012
Far: Joey
Mor: Fidel Vienna
Eier: Laila Johansen 
Oppdrettere: Eva Nygaard/Gro Staurheim

POST
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Juniors 
hjørne
 

Vov der ute i Puddel-land!

Sist kunne jeg berette om eventyr. Nå er tin-
gene litt mer på det jevne her, men jeg håper 
jo du vil lese videre likevel.
 
For en snerik vinter vi har hatt. Mamma har 
ikke tatt på seg de rare skiene.. Hun tør nem-
lig ikke kjøre nedoverbakke lenger – ha, ha.
Jeg har gått fine turer på stille veier og isen 
– deilig å kunne sprette og strekke på seg 
utenom selen.
Sommeren kom hit til Asker med et smell (jeg 
gjør ennå fra meg i en snehaug). Jeg gjør 
ikke noe av hete, liker ikke å bade. Hylte sist 
mamma lokket meg uti, og jeg oppdaget at jeg 
måtte svømme inn. Huff!
 
Mamma har spilt på flere konserter. Jeg er 
med og nyter musikken.
Vi har orgelfestdager i kirken vår. Nytt orgel 
er innviet. Jeg har vært der masse – hørte til 
og med på intonering av orgelet. Du kan se 
videoen på Puddelkvast.
 
I starten av mai, var mamma i et land som hun 
kaller Tyrkia. Jeg vet ikke hvor det er, men fikk 
beskjed at dit får jeg ikke bli med – grunnet 
løshunder og annet. Jeg er jo stadig løs hund, 
så hva gjør vel det?
Jeg var hjemme – hadde herlige dager hos 
mammas foreldre og sjefen hennes. Moro! 
Jeg fikk være med på jobben til alle de blide 
kollegene våre selv om mamma ikke var der. 
Lederen ble jammen også sjefen min. Vi koste 
oss på lange turer!
 
Ikke sant vi pudler er nysgjerrige? I pinsen var 
vi på hytta – deilig å nyte friheten før beit-
edyrene slippes ut i fjellet. Jeg blir litt kjekk da 
– ja da, holder meg helt i nærheten. Pappa og 
jeg gikk en tur hvor jeg gjorde noe dumt. Fra 

å gå pent ved siden av han, seilte jeg inn en 
port for å hilse på en hannhund som var bun-
det i hagen sin. Pappa sa ”nei”, men jeg var 
litt uskikkelig. Bråstoppet like foran hunden. 
Den veltet et bord, og bet meg i bringen - au. 
Såret væsker. Jeg passes på av veterinær og 
har det ellers helt utmerket. Jeg er ikke syk-
meldt.
Og det er bra – for mamma og jeg jobber 
rundt omkring for tiden. I det siste har vi reist 
til Stokke – gå, buss, tog og taxi. Det er litt 
rart. Når mamma har full kontroll, er det stadig 
folk som spør om de skal hjelpe oss. Når hun 
blir usikker, er det liksom ingen som ser oss. 
Teit at dørene på tog, trikk og t-bane ikke 
lenger åpnes automatisk. Forleden var det 
ingen andre som skulle av eller på toget. Jeg 
klarte ikke finne dørknappen på utsiden, hodet 
mitt lette fra side til side. Mamma veivet med 
armen, konduktøren kom løpende ”60-meter-
en” og hjalp oss inn. Jeg så henne. Mamma 
hørte nøkler og småpenger i lommene og 
skjønte hun kom. Ledig sete var jeg en mester 
til å finne!
Bussen kjørte fra oss fordi vi ikke var klar over 
at vi sto på riktig plattform.
 
Vi har trent litt lydighet inne i Drammen Hun-
depark i vinter, men nå er det feid og i orden 
her hjemme. Jeg ble så glad da mamma fant 
frem treningsbeltet forleden – og glødet i 
øvelsene. Ser frem til mye treningsmoro med 
hundevenner i sommer!
Labb fra Junior

FASTE SPALTER  Juniors hjørne   
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Midtsidepudler
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Midtsidepudler

Rebella og Tigra nyter sommerens gleder 
Foto og eier: Helene Gautier Aarheim
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Kennel Viljas Spirit

Jakten på nye blodslinjer  

Jeg har hatt denne elskelige rasen i mitt eie 
i snart 20 år. Først en svart, liten storpuddel 
tispe som grep våres hjerter med storm.
Den neste ble en brun, stor tispe, også stor-
puddel, med tanke om at kan kanskje avl var 
noe jeg kunne tenke meg. (Ufør sykepleier 
etter en bilulykke og måtte ha noe meningsfylt 
å fylle livet med igjen.) Utstillingsringen ble 
entret, - så var jeg bitt av: basillen.
Tarcha fikk nå sine excellent, -frisk og rask var 
hun, verdens herligste, godlynte jente var hun 
- så avlsgodkjenning var raskt i box. Etter at 
10 valper så dagens lys, -så var vi enige, jeg 
og Tarsha at dette kullet holdt. I dag har disse 
nylig fylt 8år:Takk, Kristin Lundemo Nordnes 
siterer henne: nydelige Molly 8år “minner meg 
på disse valpers bursdag, (på facebook)- som 
har en av disse i sitt eie.
Nå var lysten til avl tent, om så men i mindre 
skala.
Populasjonen av toypudler var liten her 
hjemme, -noe jeg raskt ble klar over, ikke 
minst i brunfarve som er min favoritt.
Dette gjorde at jeg startet letingen etter noen 
brune små i Europa, med nye blodslinjer som 
mål for rasen her hjemme.
Jeg fant raskt noen gode oppdrettere i Europa, 
så nå var valpene ikke langt unna: I Østerrike 
og Spania ble det at jeg hentet mine tisper.
Disse hadde gode stamtavler, med vakre, 
friske foreldre. I dag har disse tispene verdens 
beste temperament, og entret utstillingene 
med excellentene i box.

Puddel
stafetten

  Liam

Men Stjerna mi i dag, Liam, Se JV True Style 
Play With Fire var jeg så heldig å få kjøpt 
av Katarina Strøm, True Style Kennel (takk 
Katarina Strøm for tiltroen) i vårt naboland 
Sverige. Endelig var turen kommet til meg å få 
en liten stjerne i mitt eie. Han har vunnet sine 
cert som perler på en snor: ett i Sverige og to i 
Norge før 14 måneders alder, og kronet dette 
med sin tittel Se JV I Stockholm. (Takk Kata-
rina for god hjelp og handling, -og ikke minst 
for at du er en super inspirator i videre arbeid 
med utstillingene.) Ikke minst har han verdens 
fineste temperament, denne vakre hund som 
jeg elsker over alt på denne jord.
Liam var nå grunnen til at jeg skriver dette i 
dag, -ved at Eli Hall (traff i Budapest - på en 
utstilling selvfølgelig)ba meg sende noen ord 
og bilder om han.
Til info;
Liams første valper reiser nå neste uke til sine 
nye hjem. Men en av dem vil jeg nå vise til 
sommeren. Gleder meg allerede.
Gode venner har jeg også blitt beriket med i 
inn og utland; takk alle sammen!

Sonja Elisabeth Bjørnstad
Kennel Viljas Spirit

Sonja gir stafettpinnen gir stafettpinnen videre 
til Gro Fagerbakke Tesdal.
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Bilder av Liam, SE JV TRUE STYLE PLAY WITH FIRE 
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1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 

3    4   5   10   6     

  7 11        12 8   

9 13       10 14  15     16  17     

11 18    12                

13    19   14    15    20 

  16      21 17 22        23    

  18          19   20        

21      22    24 25    23    

  24 26 25    27 28 29 

26 30       31 32 27         33 

28                  34 29          

      30    35       31 36     

32        33       34        

Loddrett (med rød skrift): 
1.   Sykdom pudler kan ha 
2.   Interjeksjon 
3.   Kvinne 
4.   Greit for hunder om vinteren 
5.   Forkortelse for røntgendiagnose 
6.   Drikk 
7.   Pudler har det 
8.   Rutine 
9.   Viktig å gjøre, når puddelen er flink 
10. De fleste pudler har dette 
11. Tildeles av veterinæren 
12. Bør helst ikke fronten være 
13. Deilig når sommervinden kommer her fra 
14. Internasjonal organisasjon 
15. Skinne 
16. Frisyre 
17. Søt 
18. Bør en ikke være, når en har hund 
19. Ledig 
20. Bo 
21. Ord som kan erstattes med beskjed om 
      hva hunden skal gjøre 
22. Fight 
23. Organ 
24. Forkortelse for hundesport 
25. Strå 
26. Føde 
27. Grunnstoff 
28. Tall 
29. Kort 
30. Variant av puddel 
31. Landet der World Dog Show 2018 arrangeres 
32. Ønsker mange av puddelklipp 
33. Forlis 
34. Forkortelse for beskrivelse av hunderase 
35. Etterord 
36. For tiden 
 

 

Vannrett: 
1.   Latin for kne 
2.   Send en melding! 
3.   Ujevn 
4.   Gå 
5.   Porsjon 
6.   Mene 
7.   Forbud 
8.   Firma 
9.   Uttrykke 
10. Hundesport -
      (noe fornorsket skrivemåte) 
11. Feste for hestesko 
12. Premieringsgrad 
13. Arrangeres blant annet for pudler 
14. Hast 
15. Landstripe 
16. Fuglen 
17. Er pudler 
18. Kunne 
19. Brukes på utstillingskritikk 
20. Bra 
21. Legg egg! 
22. Passe 
23. Sykdom 
24. Fra 
25. Tiltrekkende, lekkert 
26. Herfra kommer raggete 
      fårehund med krøllhale 
27. Dvergpuddel er en  
28. Børster, bader og blåser 
29. Sykdom 
30. Omslag 
31. Høyere 
32. Presse 
33. Pronomen 
34. Vanskelig oppgave 
 

FASTE SPALTER   Kryssord

Innsendingsfrist: 
20. august.

Klipp ut kryssordløs-
ningen og send til 
Eli Hall,
Greverudveien 11, 
1395 Hvalstad.

En heldig vinner
får en overraskelse i 
posten. 
Løsningen blir 
publisert i neste 
Puddelposten.



                PUDDELPOSTEN    2/2018    43

Påsan på utstilling
Påsan har vært på utstilling.

Trimmet og nybadet gikk han i ring,
ble gransket av kyndige dommerblikk.

fikk silkesløyfe, diplom og kritikk.

At sløyfen var gul kan være det samme
for diplomet henger i glass og ramme.

Kritikken brente jeg rett og slett
for den vitnet kun om mangel på vett!

Du blir sikkert sjokkert når du hører, 
at påsan har for korte ører!

Og vel kan vel alle ta feil iblant,
men at påsan var hjulbent er slett ikke sant.

Selv om andre gikk pent på plass,
og påsan dro som han trakk ett lass,

Måtte da dommeren kunne se-
at karperyggen kom nettopp av det!

At ryggen så lang ut og skuldren steil
var helt og holdent trimmeres feil.
men dette har hun også fått høre!

Jeg ringte å klaget, så slang jeg på røret.

Tannmangel sto det jammen til slutt,
men da protesterte jeg resolutt!

man kan da ikke bedømme tenner
ved å telle merker på dommerens hender!

Foresten var det ikke rart han bet,
Da dommeren sa han var for fet!

Påsan er da bare litt lubben,
nei, ut med dommeren og ned med klubben.

Vi skal så vist ikke stille ut mer,
når det er bare feil de ser.

men heldigvis tok ikke Påsan på vei,
han tok det sporty, han som meg!
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BIS vinner: Huffish Rave Master
Eier: Arild Thorvaldsen

Norsk Puddelklubbs 
hovedutstilling,
    lørdag 2. juni 2018 i Drammen
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Norsk Puddelklubbs 
hovedutstilling,
    lørdag 2. juni 2018 i Drammen

  bla om  a

Jason Lynn startet med å bedømme toy 
valper, her var det påmeldt 10 valper, og det 
var First Love Av Vinnvarg som ble BIR og 
søsteren First Lady Av Vinnvarg ble BIM.

Jason fortsatte med toy voksen, og her var 
det 27 påmeldte, 12 hanner og 15 tisper. Av 
hannene var det Fidel Face Of A Devil som 
ble beste junior, fikk certet og ble BIR, 2bhk 

ble Sjarmtrollet`s Hjerteknuser og 3bhk med 
res Cert ble SEJV-17 True Style Play-With-Fire.
Av tispene så var det Sjarmtrollet`s Vikeplikt 
som gikk til topps med Cert og ble BIM, 2btk 
ble Sandust Girl Power og 3btk med res.cert 
ble Schpindel` Cheap Thrills.

Beste veteran ble den sorte tispen Ankaru`s 
Primadonna. 

Toypuddel

 a er årets Hovedutstilling over 
for denne gang. Under en av 
Østlandets sjeldne hetebølger 
hvor den ene varmerekorden 

etter den andre er blitt slått. Tross varmen gikk 
det bra med både folk og dyr, men det ble en 
(for) lang dag. I år prøvet vi med bare en ring 
etter ønske fra flere som ønsket å følge med 
på alle rasene og storpuddelfolket som ønsket 
større ring. Konklusjonen etter evaluering-
smøtet blir at vi går tilbake til to ringer, men 
prøver å lage den ene (for stor og mellom) 
større, de må jo ikke være like.

Årets dommere var rasespesialister fra Knl. 
Afterglow i England, Jason Lynn og Susan 
Crummy. De kunne sin puddel og dømte sik-
kert, strengt med både ris og ros i kritikkene, 
samt var tilbakeholdne med CK.
Det flinke ringpersonalet og premieutdelerne 

gjorde så bedømmelsen fløt fint. To av disse 
stilte på kort varsel da vi fikk to avbud bare 
noen dager i forveien, det var sporty gjort. Vi 
vil også takke medlemmene for høye påmeld-
ingstall, hele 129 til sammen og for raushet 
med gave-/spesialpremier og lotterigevinster 
– takk også for hyggelige tilbakemeldinger. 
Utstillingskomitèen hadde innkjøpt flotte pre-
mier og sponsorer har bidratt med fine gaver. 
Så sammen med lekre rosetter var premiebor-
dene imponerende og ringen vakkert pyntet 
med blomster. Se komplett takkeliste annet 
sted i bladet. 

Sist men absolutt ikke minst stort 
GRATULERER til alle flotte verdige vinnere og 
et ekstra hurra for Arild Thorvaldsens BIS 
vinner «Isak» Huffish Rave Master. 
Presentasjon med bilder følger på de neste 
sidene.

MVH NPKs Utstillingskomitè

Tekst: Gro Bjørndalen, Foto: Maud Nilsson

Resultater
Så har vi resultatene fra alle de vakre hundene som hadde funnet veien til Drammen Hundepark:

  BIR/BIM valp   Beste junior og BIR  Toy voksen: BIR og BIM

D

UTSTILLING   Referat fra Hovedutstillingen
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Deretter fortsatte Susan Crummy med dverg 
valp, her var det 4 påmeldte, og det ble Black 
Mail`s Gold Digger som ble BIR, mens 
True-Style A Reason To Dance ble beste 
tispe og BIM. 
Så var det de voksne, og her var det 22 
påmeldte.
Av hannene så var det også en junior som 

gikk til topps, Racketeer Up Pops The Devil, 
ble da beste JR, Cert og BIM.
Beste veteran ble den hvite hannen Escada 
Brilliance.
Av tispene var the Ch tispen som gikk til 
topps, Fidel Lipgloss og ble BIR, 2btk To-
bos Embla To Poodlux og 3btk Regadog`s 
Afrodite.

Dvergpuddel
Dommer: Susan Crummy, Kennel Afterglow, UK

UTSTILLING   Referat fra Hovedutstillingen

Noen av rosetterne fra utstillingen

  BIR & BIM valp

  BIR veteran

  BIR & BIM junior

  BIR & BIM voksen   BIR sar
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Mellompuddel     
Dommer: Susan Crummy, Kennel Afterglow, UK

  BIR valp
  BIR & BIM junior

  BIR & BIM voksen
  BIR sar

Sist ut var mellom dømt av Susan, her var 
det bare 1 valp og det var Molineux Suit Your 
Self, som da ble BIR.
Det var påmeldt 33 voksne, fordelt på 14 
hanner og 19 tisper. 
Her var det Sjarmtrollet`s My Perfect Val-
entine som fikk certet og ble BIR, 2bhk med 

res Cert Sandust Absolutley Georgeus, 3bhk 
Now I`m Bazaar Starring Moravia.
Beste tispe og BIR ble Sandust Indy`s Angel, 
S2btk med Cert Splash Flashdance, 3bhk 
med res Cert Nice Steps Gala Dress. 
BIR veteran ble Fidel Bernette.

  bla om  a
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Etter en liten pause, var det tid for storpuddel 
og dommer Jason Lynn igjen. 

Her var det 3 valper og alle var hanner, og 
det var Spero som ble BIR. Det var 29 
voksne påmeldte, 11 hanner og 18 tisper. 

BIR ble Huffish Rave Master og han fikk også 
certet, 2bhk Catwalk Fairplay, 3bhk og beste 
veteran Ankaru`s Crack The Code.
Beste tispe og BIM ble Catwalk Covergirl, 
2btk med Cert Catwalk Performance, 3btk 
Dajmens Flying High And Low. 

  
   BIR valp

  
  BIR veteran

  
   BIR & BIM junior  BIR & BIM voksen

  
  BIR sar

Storpuddel     
Dommer: Jason Lynn, Kennel Afterglow, UK

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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UTSTILLING   Referat fra Hovedutstillingen      

  
  Vinner 

Barn og hund   
Dommer: Henrik Eide Andreassen

Startliste barn og hund:
Tyra og Luna
Sara og Pippi
Solveig og Werner
Linéa og Narla
Ulrik og Torvald
Oliver og Guro

  bla om  a
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BIS finalen ble dømt av Jason Lynn. 
Og utstillingens vakreste ble storpuddel 
Huffish Rave Master, eier: Arild Thorvaldsen, nr 2 ble mel-
lomen Sandust Indy`s Angel, eier: Janne Evertsen, nr 3 ble 
toy`en Fidel Face of A Devil, eier: Bjørg Helene Sønvisen 
og Eva Nygaard, og nr 4 ble dvergen Fidel Lipgloss, eier: 
Kari Nybakken Island og Eva Nygaard. 

   Bis 1 og 2

   Bis 3

   Bis 4

Så var det finaler

  Bis veteran

BIS veteran ble dømt av Jason Lynn.
BIS veteran ble storpuddelen Ankaru`s Crack The Code, 
eier: Anne Karin Helleberg, nr. 2 dvergen Escada Brilliance, 
eier: Marit Fallang, nr. 3 Fidel Bernette, eier: Liv Stokman, 
og nr. 4 toy`en Ankaru`s Primadonna, eier: Ida Myrer Stø.
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BIS SAR ble dømt av Susan Crummy. 
BIS SAR ble mellomen Tixobambixo`s Khamfer 
Of El-Zanz, eier: Eva Nygaard og Eva Helseth, 
nr 2 stor Shirkus Crome Knife Thrower, eier: 

  
  BIS valp    Bis 1 og 2 sar valp

  Bis junior

  
  BIS sar

BIS finale valper, ble dømt av Susan 
Crummy. BIS valp ble toyen First Love Av 
Vinnvarg, eier: Vebjørg Grønning Svinsås, nr 
2 ble dvergen Black Mail`s Gold Digger, eier: 
Gro Bjørndalen, nr 3 ble mellomen 
Molineux Suit Your Self, eier: Hjørdis Sævareid 
og nr 4 storpuddel Spero, eier: Torill Karlsen.

Bente Tyrholm, nr 3 dvergen Jade Jasmine 
Avrina, eier: Liv Stokman, og nr 4 toyen 
Escada Je T`aime eier: Elisabeth Sørenssen.

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           

BIS finaler

  bla om  a
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SPONSORER, SPESIAL-/GAVEPREMIE OG LOTTERIGEVINST-GIVERE:
Hjertelig takk til dere alle for deres rause bidrag til NPKs Hovedutstilling!

Sponsorer:
       
      DogFan   HundiHuset
Hund-1     Paghanini   Puddelbutikken
Ormestad Slipeservice

Spesial-/gavepremie og lotterigevinster:
Alchemy v/Maud Nilsson   Ankaru v/ Anne Helleberg 
Black Mail v/ Gro Bjørndalen   Bazaar v/Anne Myhrbraaten 
Bravissio v/Mona L. R. Myrmo     Dajmen v/Tove, Grete og Bente Byrløkken    
Escada v/Elisabeth Sørenssen   Eugenios v/Tone B. Fischer og Terje Bjørkvold   
Days of Greys v/Eli Hall   Haldde Borealis v/Linda Arild   
Marit Fallang     Me And You v/Lilian Myhrer 
Meruba v/Ann-Merethe Mikalsen  Madame Gautier v/Helene Gautier Aarheim 
Molineux v/Hjørdis Sævareid    Mountain Blizz v/Kari Kindem Fedje
Tobo v/Tove og Torodd Bosmen             West-Antopaz v/Anita Haugland   
Yantell v/Janne Evertsen                                                                                                             

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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UTSTILLING  Referat fra NKK Sandefjord

Resultater NKK Sandefjord 03.06.18

Storpuddel

Plassering: Premiering:  Navn:     Eier:
BIR  Nordisk cert   Huffish Rave Master   Aril Thorvaldsen
BIM  Nordisk cert  Dajmens Flying High And Low  Elisabeth Follo Tjelta

2.BHK  R.Nordisk cert  Schpindel’ Laserbeam At Taxxiemin Denise Tawse
3.BHK  Cert   Karjan Onstage    Bjørn Fredrik Rapp
4.BHK  R.Cert   Shirkus Chrome Knife Thrower  Bente Tyrholm

2.BTK  Cert/R.Nordisk cert Far Away’s Interesting Inez  Marit Langseth
3.BTK     New Headlines Killer Queen  Hege Mortensholm
4.BTK     Wirothi’s Higlights Street  Hilde Fiskerstrand
  R.Cert   Molineux To Mountain Blizz  Kari Kindem Fedje

Mellompuddel

BIR  Nordisk cert  Sandust Indy’s Angel   Janne Evertsen
BIM  Cert/Nordisk cert Fidel Apache    Henrik Andreassen

2.BHK  R.Cert/R.Nordisk cert Ballentine’s Sorte Bill   Anne Lise Toresen
3.BHK     Sandust Absolutely Georgeus  Nina Fossum
4.BHK     Sjarmtrollet’s My Perfect Valentine Anne Mette Sletthaug

2.BTK  Cert/R.Nordisk cert Nice Steps Gala Dress   Lidija Prokofjeva
3.BTK     Skrivarbakken’s Spot Light  Nils Kristian Gimseng
4.BTK  R.Cert   Icefly Fidel Almeria    Gro Staurheim

Dvergpuddel

BIR  Nordisk cert  Curly Steps Shining Cruise  Bente Bjerkaas
BIM  Nordisk cert  Fidel Lipgloss    Kari Nybakke Islann

2.BHK  Cert/R.Nordisk cert Racketeer Up Pops The Devil  Margareth Vear
3.BHK  R.Cert   True-style Ten Points   Katarina Ström

2.BTK  Cert/R.Nordisk Cert Sjarmtrollet’s Livsnyter   Wenche Kristin Lassem

BIR VALP    True-style A Reason To Dance  Marlene Solberg

Toypuddel

BIR  Nordisk cert  Sjarmtrollet’s Hjerteknuser  Ann-Mari Hattmyr
BIM  Cert/Nordisk cert Sjarmtrollet’s Vikeplikt   Ann-Mari Hattmyr

2.BHK  R.Nordisk cert  Icefly Shiny Sirius   Karin M. Bruvold
3.BHK  Cert   True-style Play-with-fire   Sonja Elisabeth Bjørnstad

2.BTK  R.Cert/R.Nordisk cert Sunline Pia    Patrik Skoglund
3.BTK     Ten-Sharp’s Cherished Nicole  Katarina Ström
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ARTIKLER   Utstillinger - juks og fanteri?    

Sakset fra Hundesport 6-7/13
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ARTIKLER   Utstillinger - juks og fanteri?    
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ARTIKLER   Utstillinger - juks og fanteri?    
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ARTIKLER   Utstillinger - juks og fanteri?    
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Gruppe Nordenfjeldskes jubileumsutstilling 
med puddelspesial, februar 2018

I anledning 45-årsjubileet til NPK Nordenfjeldske ble det arrangert utstilling med 
34 påmeldte. Vi var så heldige at Monika Halmi fra Ungarn var dommer for oss på 
denne dagen. Utstillingen ble arrangert i store fine lokaler i Messebygget på Midtsand 
like nord for Trondheim.

BIS Motsatt      Dajmens Neverending Story (stor) 
BIS Motsatt 2   Magic Shamrock Baccarat (dverg) 
BIS Motsatt 3   Ravruskas Wild is The Wind (toy) 
BIS Motsatt 4   Ballentine´s Sorte Bill (mellom)

BIS      Ballentine´s Elvira (toy) 
BIS 2   Micane´s Utadæsjælåplevelse (mellom) 
BIS 3   Skrivarbakken´s Mon Cherie (stor) 
BIS 4   Skrivarbakken´s Aili (dverg)

NYTT FRA GRUPPENE   Puddelspesialen
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BIS Junior     Mulegårds Cilla Brown (mellom) 
BIS Junior 2  Ballentine´s Peter Pan (toy) 
BIS Junior 3  New Headlines Killer Queen (stor) 

BIS Veteran 
Bjelke´s Bela Butterflies Pippi (mellom)
BIS Veteran 2   Saxe´s Ballentine Boy (toy)

BIS Valp     Ballentine’s Gentleman (toy)
BIS Valp 2  Lyngmoen’s Tiffany (dverg)

Beste bevegelser  
Dajmens Neverending Story

Beste hode 
Skrivarbakken’s Spot Light

NYTT FRA GRUPPENE   Puddelspesialen
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Beste hode 
Skrivarbakken’s Spot Light

Barn og hund

Vi arrangerte også valpeshow for alle raser samme helg. Her var det over 100 påmeldte. 
Vi takker alle deltakerne for oppmøtet. Vi må også takke for alle de flotte spesialpremiene vi 
fikk og for god hjelp med rigging, kjøkkentjeneste m.m. 

I 2019 ønsker vi velkommen til spesialutstilling 29. juni, dvs. samme helga som 
NKK Trondheim arrangeres.

NYTT FRA GRUPPENE   Puddelspesialen
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Klippekurs, 

Nordenfjeldske
14. og 15. april ble det arrangert klippekurs 
på York hundesalong for våre medlemmer. 
Astrid Irene Halseth, som eier salongen, var 
instruktør for 7 påmeldte. Lørdag var det 
teori og demonstrasjonsklipp og søndag fikk 
deltakerne bade og klippe hunden sin selv. 

NYTT FRA GRUPPENE   Vårens aktiviteter 
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NYTT FRA GRUPPENE   Vårens aktiviteter

Agilitykurs, Nordenfjeldske
De to første helgene i mars ble det arrangert agilitykurs. 
Vi hadde totalt 17 påmeldte pudler i alle størrelser. 

forts. a
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NYTT FRA GRUPPENE   Vårens aktiviteter 
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Agility treningstips 
KLAB 

Tekst og foto: Anne Christine Lapstun Brenne

Mange har spurt meg om hvordan de best kan 
forberede valpen til å bli en dyktig agilityhund. 
Jeg er så heldig å ha ny valp selv i år. Derfor 
er det temaet denne gang. 
Først bør du se på målet ditt for ditt og 
hundens liv sammen.

1.  MÅL: For de fleste jeg kjenner vil svaret bli: 
Gode hverdager og artige treninger og aktiv-
iteter sammen. Noen ønsker i tillegg å gjøre 
det bra på konkurranser I Agility og/eller andre 
hundesporter.

2.  HVA KREVER DET AV HUNDEN? 
AGILITY: Hunden må være helt frisk, smidig 
og rask. Muskler og ledd MÅ være sterke 
nok til å tåle belastningen med mange hopp, 
krevende felthindre, rask slalom og brå svinger 
på ulike typer underlag. Valper vokser raskere 
enn muskler, sener og ledd klarer å tilpasse
seg. Skjelettet og leddene er nesten bare 
brusk med veldig følsomme voksesoner som-
kan utvikle seg feil om de belastes for mye. 
Valper blir lett framtunge fordi de har stort 
hode i forhold til kroppen. Derfor anbefales det 
ikke å trene på selve agilityindrene før hunden 
er ferdig utvokst og har en god grunnkondis-
jon. Jo sterkere, smidigere og mer balansert 
kroppen er, jo færre skader vil den få! Det be-
tyr at valper ikke bør trene Agility i høy fart før 
rundt 1-1,5 års alderen. Det er komplett men-
ingsløst å lære valpen å gå Agility sakte bare 
fordi du ikke vil belaste den – da lærer den jo 
helt feil intensitet i øvelsene, og det kam være 
utrolig vanskelig å forandre siden! MEN det er 
MASSE grunnleggende ferdigheter å trene på 
før valpen får se ett agilityhinder! 

I Agility skal hunden villig la seg lede av fører i 
banen og mestre alle hindertyper i høy fart. 
Den må klare å være løs hos deg og gjøre det 
du vil med mange fristelser rundt dere både på 
banen og i hverdagen. Det betyr å lære den 
selvdisiplin nok til å ikke jakte løpende hunder, 
sykler, katter, fugler og sauer. Hvis du klarer 
å forebygge uvaner som å stikke av og jage 
så hunden aldri utvikler dem, er det enklere. I 
Agility får hunden utløp for sin jaktlyst ved å løpe 
sammen med deg og leke med deg isteden.

Hunden  skal klare å gå intense løp flere 
ganger gjennom dagen, så den trenger å 
kunne slappe fullstendig av i pausene, selv 
med forstyrrelser rundt seg. 

I alle hundesporter er det noen grunnfer-
digheter som går igjen i tillegg til at hundens 
kropp må være sterk nok til å tåle treningen. 
Det meste handler om at hunden ønsker å 
leke, samarbeide og lære nye ting  sammen 
med deg, belønningsutvikling og  lydighet – 
sitt, stå, dekk, gå pent i bånd, gå pent løs, 
innkalling, fremadsending og la seg lede dit du 
bestemmer.

Jeg anbefaler ikke at man tar med valpen inn 
på agilitybanen for tidlig, fordi fristelsen ofte 
blir for stor til å ta hindre man ikke burde. Tren 
heller grunnferdigheter på valpekurs, hverdag-
slydighetskurs, hjemme og på tur!

A)  Viktigst: MILJØTRENING! Utforsk verden 
sammen! Lær valpen å bli trygg i så mange 
ulike miljøer du kan finne! Kjør ulike transport-
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midler, gå på ulike typer underlag, balanser 
på ting, gå over, under og gjennom ting. I vårt 
kystland er det mange båter og flytebrygger – 
flott vippetrening! Opplev ulike lyder, lukter og 
synsinntrykk.

B)  SOSIALISERING: La valpen møte mange 
ulike dyr og mennesker i alle størrelser og fa-
songer, men VÆR KRESEN! Velg ut trygge, 
snille og høflige dyr så valpen ikke får dårlige 
erfaringer! Dette er spesielt viktig med andre 
hunder og mennesker, da de er rollemodeller 
for valpen din. Den skal IKKE behøve å hilse 
på alle! Når dere møter noen du ikke kjenner, 
belønn valpen for å ha kontakt med deg først. 
Så vurderer du etterpå om de dere møter egn-
er seg til å få hilse på valpen din.

C)  LEK OG BELØNNINGSUTVIKLING: Lek 
masse med hunden! Lek er den beste beløn-
ningen du kan få fordi det engasjerer hunden 
både fysisk og mentalt og det varer lengre enn 
å stappe en godbit i munnen på hunden. Det 
beste er om hunden vil leke med flere typer 
gjenstander sammen med deg. Lær den å 
bytte leken mot en annen leke og godbit. Bruk 
både leke dere kan ha dragkamp med og noe 
du kan kaste. Det er også fint å kunne øeke 
sammen uten gjenstander. Bruk deg selv! 

Pudler liker ofte å leke sisten. 

Det finnes leker du kan putte godbiter inni for 
hunder som ikke vil leke, eller legg noe godt i 
et mykt lite pennal, en pung, en boks etc. Gjør 
det til et spennende rituale at dere åpner og 
finner godbiten sammen. Finn også frem til 
flere smaker på godbiter som hunden din liker 
kjempegodt.

I Agility trenger vi både belønning for ro – på 
start og felt, og for fart. Da er det lurt å kunne 
kaste noe i hundens bevegelsesretning. Bare 
husk å kaste lavt eller trille en ball. De fleste 
skader skjer i landingen når hunder hopper 
høyt opp etter en leke. Du kan også bruke en 
lokkeperson eller legge noe godt i en skål og 
la hunden løpe frem til den.

D)  Tren RO: Lær valpen å kunne slappe av 
uansett forstyrrelser! Reis ut i verden og tren 
ro! Ta med et teppe som blir dens pauseteppe. 
Sett deg rolig ned, og bli sittende til valpen 
sovner. Teppet kan legges på bakken, i bur, 
stol, bil, på besøk etc. så valpen mestrer å 
slappe av på ulike typer pauseplasser. Velg 
gjerne pauseplass inntil en vegg, stol eller deg 
så valpen føler at den ikke kan forstyrres fra 
alle kanter.
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ste vink. Hunder vet godt når de er i bånd og 
vi har da et annet kroppsspråk. Jeg ser ofte at 
hunder som sjelden får være løs, benytter en-
hver sjanse de får til å stikke av når de endelig 
slipper løs. Målet ditt med hverdagstreningen 
bør være at hunden din velger å være der du 
er fordi der trives den best. Gjør deg til kilden 
for alt som er hyggelig, godt og morsomt! 
Bekreft at du ønsker kontakten mellom dere 
gjennom småprat, kos og morsomme små 
oppgaver.

I neste nummer kommer jeg med råd om 
naturlige agilityhindere dere kan finne hjemme 
og i skogen!

LYKKE TIL MED TRENINGEN! 
GLADE VOFF FRA TASSEN, SANTO OG 
ANNE CHRISTINE!

KLAB   Agility treningstips

3)  HUSK: Det er flest hverdager! For å fun-
gere virkelig godt i hverdagen, på treninger og 
stevner trenger hunden folkeskikk, vennlighet 
og høflighet mot alle den møter, og en stor 
porsjon selvbeherskelse. Det er mye viktigere 
å trene mye på slike ting det første året! Val-
pekurs og kurs i hverdagslydighet anbefales!

4)  Det er viktig å ha en så god innkalling og 
stopp-kommando at du kan stoppe hunden 
fra alle farlige situasjoner, i tillegg til på feltene 
og ved start på agilitybanen. Det er viktig at 
hunden ikke går ut av syne for deg eller går så 
langt unna at den ikke hører din kommando. 
Derfor er det lurt å trene inn en radius rundt 
deg som den aldri går utenfor når den er fri. 
Da kan den være løs mye oftere. I Agility må 
hunden mestre å være løs, helt uten bånd/
sele og samtidig superlydig og følge ditt min-
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Puddelvalpen på bildet er 
Days of Greys Burning Bright, 
oppdretter Eli Hall og
eier er Bjørg Årdal.
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    VELKOMMEN TIL OFFISIELT LYDIGHETSSTEVNE

Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til Lydighetsstevne
20. oktober 2018

                       

Sted:
Drammen Hundepark

Gartneriveien 5
3057 Solbergelva

                                    

    Dommere annonseres senere
         Påmelding via dogweb

Spesialpremie til beste puddel i alle klasser
Kontakperson: 

Bente Tyrholm, mobil: 907 89 596, e-post: shirkus@outlook.com 

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

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Disse kan bestilles fra: Lailavold@hotmail.no

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

Bildet av puddelen er fra Bjørg Bruhjell Melands blogg, Rusk og rask. 

ANNONSER

Oppfordring til oppdrettere, 
hannhundeiere og andre til å 
sette inn annonse i avls-/jule-
nummeret av Puddelposten. 

Julepriser: 
25 % avslag for medlemmer

Send mail til: 
ppredaksjon@gmail.com
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B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


