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

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

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

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

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

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

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Ingrid Halle 
Skagen

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen
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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

Redaktøren har ordet
Denne gangen vil bladet ha referat fra både 
puddelseminaret, generalforsamlingen og puddel-
spesialen i Drammen. Vi har også en artikkel om 
«hoppebiting», en ikke ukjent atferd hos pudlene. 
Det er også presentasjon av mestvinnende 
mellompudler 2018, som vi ikke fikk med i forrige 
nummer. 
Norsk Puddelklubb er en aktiv klubb med mange 
aktive medlemmer, noe som g jenspeiler bladet 
vårt. Det er variert stoff, og jeg håper det er noe 
av interesse for alle! 
God sommer, og vel overstått puddelseminar, 
generalforsamling og spesialutstillinger! 
Med vennlig hilsen 
Tone 

Lederen har ordet
I mai ble seminar og generalforsamling g jennom-
ført med mange deltakere. Vi i styret er glade 
for at det er så engasjerte medlemmer i klubben 
vår. Vi er ikke enige om alt, men kan lytte til og 
respekterer hverandres synspunkter.  Det er godt. 
Vi ønsker alle det beste for den flotte rasen vår. 
Styret er stolte av å ha fått medlemmenes tillit til 
å lede denne meget aktive raseklubben.
Stadig flere ringer også på klubbens telefon og 
ønsker å melde seg inn.  Det er i skrivende stund 
1376 medlemmer i klubben.
I juni har det vært avholdt puddelutstillinger både 
i Drammen og Trondheim. Resultatene fra Dram-
men finner dere i dette nummeret. Nordenfjeldsk-
es utstilling blir presentert i neste nummer. 
Mye spennende blir arrangert av klubben til 
høsten. Det blir temakveld om fargegenetikk, hel-
gekurs i triksing, puddeltreff og klippekurs. Klab 
arrangerer lydighetsstevne, rallylydighetsstevne 
og mentalbeskrivelse.  Gruppe Rogaland avholder 
sin veldrevne spesialutstilling.  
Men nå er det ferietid! Pass hunden for varme i 
bilen og hold potene unna het asfalt. Husk svøm-
mevest på sjøen og vern hunden din mot flått!  
Husk at på det varmeste er det bare mad dogs 
and Englishmen that go for walks in the midday 
sun. 
God sommer alle puddelelskere!
Eli
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“Hoppebiting”
– en sjarmerende atferd?

Tekst: Aina Synnøve Andersen             
Foto: Camilla Peeters

Denne artikkelen handler en 
del om Armani (eller rettere 
sagt «varulv-versjonen» 
av Armani) og om en for 
meg helt uventet og ganske 
skremmende atferd. «Hop-
pebiting» er navnet vi på hun-
deskolen har gitt denne stressat-
ferden, i mangel på et bedre begrep. 
Å gi atferden et slikt beskrivende navn 
har vært nyttig, fordi hundeeiere og instruktører 
med en gang forstår hva vi snakker om. Jeg 
kommer til å bruke dette hjemmesnekra be-
grepet gjennom artikkelen. 

Selv om jeg hadde hatt schæferhund i over 
ti år, var slik atferd helt ukjent for meg – helt 
til jeg fikk meg puddel! Armani var verdens 
snilleste valp, han verken bet eller ødela noe 
som helst. Da han var 6 måneder (sent høsten 
2011) skjedde det plutselig noe som jeg var 
helt uforberedt på: Han «angrep» meg på tur! 
Han stoppa plutselig opp, snudde seg, knurra, 
hoppa opp på meg og bet tak i arma mi og låret 
mitt så hardt at det ble blåmerker. Jeg ble helt 
sjokkert – og ganske redd.

Og det ble verre. Flere i familien fikk oppleve 
«varulv-Armani». Aller verst gikk det utover 
hundepappa Thomas. Det skjedde typisk når 
turen gikk mot slutten. Jeg skal love dere at 
dette var ubehagelig; ingen av oss hadde op-
plevd maken før.

Da jeg fortvilt fortalte kollegaene mine på hun-
deskolen at valpen min hadde blitt gal, knisa de 
godt. «Hva forventa du, du kjøpte jo puddel,» 

var en av kommentarene. 
«Sjarmerende alder», var en 
annen. Husk nå at hundetre-
nere møter de hundene og 
eierne som har problemer, 

så dette betyr absolutt ikke 
at alle pudler gjør sånn, men 

det er nok en ekvivalens mellom 
hoppebiting og blant annet puddel. 

Noen raser er hyppigere til å gjøre dette 
enn andre.

Så hva er «hoppebiting»? Hvorfor skjer det? Og 
ikke minst, hva kan vi gjøre for å bli kvitt det?

Hva er hoppebiting?
Ordet «hoppebiting» er som sagt ikke noe 
vitenskapelig begrep. Det er satt sammen av de 
atferdene vi ser: Hunden hopper opp og biter 
tak i bånd, klær, armer, bein – eller det den får 
tak i, gjerne flere ganger etter hverandre. 
Atferden er svært vanlig for valper og unghun-
der. Fra hunden sin side er dette i utgangspunk-
tet ofte lek, men det kan fort slå over i alvor og 
bli mer voldsomt, og ende opp med ødelagte 
klær og blåmerker. Hoppebiting kan oppleves 
veldig skremmende for eier, spesielt om man 
aldri har sett slik atferd før, og ikke vet hva det 
kommer av eller hvordan man skal stoppe det. 
Noen blir redde, noen blir sinte, og noen tror at 
hunden har blitt aggressiv og farlig. 

Det er mange ulike strategier blant hundeeiere 
for å stoppe atferden, alt fra å overse hunden 
til den gir seg, å holde den fast, til å straffe den 
– men ingen av disse metodene gir noen god 
langsiktig løsning. Vi skal se på hvorfor.
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Hvorfor oppstår hoppebiting?
Hoppebiting kommer ofte av underliggende 
frustrasjon og stress. Det oppstår gjerne i ung-
hund-perioden når kroppen til hunden er full av 
hormoner som gjør den temmelig lettstressa. 
Unge hunder som ikke har lært seg stressme-
string og god avreagering enda, kan fort gjøre 
dette for å regulere seg selv. Stresset ligger og 
ulmer i hunden, og så kan hvilken som helst 
trigger utløse en slik stressreaksjon; for eksem-
pel å passere andre hunder på tur, løpe og leke 
sammen, eller at man stopper opp for å slå av 
en prat med naboen. Stresset må ut, og siden 
hunden er i bånd, tar den det ut på det eneste 
den har tilgang til – eieren sin. 

Hunden har ikke alltid kontroll på seg selv når 
den hoppebiter, derfor kan det være vanskelig å 
få kontakt med den og få den til å lystre kom-
mandoer den kan ellers. 
Hvis eieren forholder seg rolig og klarer å 
stoppe situasjonen nesten før den oppstår, vil 
hunden roe seg fort. Hvis eier derimot også blir 
stressa og gjentatte ganger prøver å stoppe 
atferden uten å klare det, blir det akkurat som 
om eieren leker tilbake. Det vil fyre opp hunden 
mer og kan gjøre den mer voldsom. Sinne, frus-
trasjon og korrigeringer fra eier sin side blir som 
bensin på bålet, og det hele kan ende opp i en 
skikkelig «kamp».

Atferden er lett å forsterke uten å mene det. 
Vi vet jo at alle former for oppmerksomhet er 
forsterkende, og hunden får fort masse op-
pmerksomhet i forsøket vårt på å stoppe den. I 
tillegg er det selvforsterkende for hunden; den 
får utløp for stresset i kroppen sin, og den finner 
fort ut at det er morsomt! Det blir jo fort stor stas 
for hunden når vi prøver å få kontroll på den 
mens den henger i jakka … 

Finn årsaken bak atferden
Vi må finne årsaken bak atferden, og gjøre noe 
med årsaken for å bli kvitt atferden. Hoppebiting 
er et symptom på at noe i hverdagen til hunden 
ikke fungerer. Å bare reagere på selve atferden, 
gir sjeldent noe godt langsiktig resultat. 
Årsaken bak slik stressatferd kan være forsk-
jellig fra hund til hund. Hvis du synes det er 
vanskelig å finne den, kan det være greit å få 
hjelp av en kompetent hundetrener. 
Når vi vet at hoppebiting oppstår på grunn 
av stress, er det mye vi kan gjøre for å være 
i forkant og hjelpe hunden med å minke det 
generelle stresset i hverdagen. Hormonene kan 

vi ikke gjøre så mye med, men vi kan sørge for 
at hunden:

• spiser riktig type mat, med riktig protein 
balanse

• får nok søvn, rundt 14 timer i døgnet
• ikke får voktet gjennom vinduer eller i hagen
• får riktig sammensatt aktivitet (nok hode- og 

nesearbeid i forhold til fysisk aktivitet) 
• får brukt nesa si daglig
• blir trent med trivelige metoder, som frem-

mer selvtillit og samarbeid med eier
• lærer seg å håndtere stress, ved at vi gir 

den utfordringer som den mestrer

Å finne balansen i hverdagen
I Armani sitt tilfelle hadde stresset som førte til 
hoppebitinga bygget seg opp over tid. Vi hadde 
gått i den klassiske aktivitets-fella; Armani fikk 
for mye fysisk aktivitet i forhold til mental ak-
tivitet og hvile. For lange turer med for mange 
inntrykk gjorde ham sliten, og derfor dukka 
atferden typisk opp mot slutten av turen. Des-
suten var han inne i den fysiske kjønnsmodnin-
ga med det hormonelle stresset det innebar. Da 
jeg foreslo å introdusere mer aktivitet for å roe 
han ned, fikk jeg stopp fra den ene hovedin-
struktøren: «Tenk deg om nå, hva trenger han 
egentlig?» 

Armani trengte flere tiltak for å redusere 
stresset sitt. For det første måtte jeg regulere 
innholdet i turene våre, som bestod av mye fy-
sisk aktivitet og løping. Dette øker stressnivået i 
hunden. Husk at stress i seg selv ikke er nega-
tivt, det er derimot livsviktig for kroppen. Det er 
når det blir for mye stress at det blir et problem.
Uten å øke lengden på turene, la jeg inn økter 
med nesearbeid og hodearbeid. Vi tok også 
pauser der vi bare skulle sitte stille sammen 
og se på verden. Dette er stressreduserende 
aktiviteter.

Jeg tok meg tid til å trene litt enkel lydighet på 
turene, og til å utfordre Armani til å bruke krop-
pen sin på andre måter enn å bare løpe: Bal-
ansere på rotvelt, klatre i bratte skråninger, og 
gå på ulike underlag. Vi kom oss ikke like langt 
av gårde på denne måten, men innholdet ble 
mye sunnere for en ung hund i kjønnsmodning.
Det er ingenting som er mer stressreduserende 
for en hund enn å søke, finne og spise. Å strø 
godbiter eller mat utover og la hunden søke, er 
et lite tiltak med enorm gevinst. Unge hunder 
kan godt spise maten sin på denne måten, hel-
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ler enn å få den servert i skål. Å gå spor er en 
flott aktivitet i denne alderen.
Jeg passa også på at Armani fikk slappe skik-
kelig av mellom slagene, sånn at jeg alltid starta 
tur og trening med en uthvilt hund. 

Avlæring
Hvis hunden allerede har lært at det er kjem-
peartig å bite i mennesker, og at det er en super 
måte å få utløp for stresset sitt på, er det ikke 
alltid nok å bare redusere stresset for å bli kvitt 
atferden. I tillegg til å ta tak i årsaken til atferden 
(underliggende stress), må vi ofte avlære den 
uønskede atferden (hoppebiting). 

Mange tenker at man må provosere fram en 
atferd for å kunne «fikse den», men da oppnår 
man fort at hunden får trent masse på atferden, 
og det kan forlenge og forsterke problemet.

Det er flere som tror at å trene med beløn-
ningsbaserte treningsmetoder betyr å bare 
vente til hunden stopper av seg selv, for så å 
belønne den. Dette er ikke tilfellet; selvforst-
erkende atferd som hoppebiting er vi nødt til 
å stoppe, ellers vil hunden bare fortsette med 
det. MEN vi må klare å stoppe det uten å trykke 
eller skremme den, hvis ikke kan vi få med oss 
dumme konsekvenser videre i hundeholdet.

Siden hoppebiting kommer av stress, løses det 
dårlig ved å tilføre mer stress. Det å true hun-
den eller å legge den i bakken vil absolutt tilføre 
mer stress. Det kan godt hende at man får bukt 
med hoppebitinga der og da, men det kan fort 
dukke opp problemer andre steder i hundehold-
et, uten at man nødvendigvis forstår at det er en 
sammenheng. Kanskje hunden blir verre over 
tid; eller kanskje den slutter å gjøre det til far, 
men blir verre til mor.

Husk at selv om det å legge en hund i bakken 
som straff kan synes å «fungere» på noen hun-
der, kan det ødelegge andre hunder fullstendig. 
Grunnen er at hunder assosierer straffen med 
den som straffer, og ikke med det de har gjort 
«galt». Dermed kan det gjøre hunden redd 
for mennesker og spesielt hender, og det kan 
ødelegge tillitsforholdet mellom hund og eier. 
Siden det finnes tryggere måter å løse slike 
problemer på, er det best å aldri ta sjansen på å 
legge hunder i bakken. For hunder er nakketak 
en direkte trussel på livet.

Far Thomas prøvde faktisk i sin fortvilelse 

å ta tak i Armani for å korrigere ham fysisk 
en eneste gang under en av de første hop-
pebiteepisodene. Han var førstegangs hunde-
pappa, ble ordentlig provosert og hadde ikke 
kunnskap om hvordan han skulle håndtere 
atferden. Armani ble så illsint av det at Thomas 
fort skjønte at det var en dårlig strategi, og at 
han måtte løse dette på andre måter. 

En god løsning er å sørge for at det ikke lenger 
lønner seg for hunden å hoppebite. Konsekven-
sen blir at hunden får en kjedelig time out, uten 
noe som helst oppmerksomhet fra oss. Tiltak-
ene under brukes og testes stadig på hoppebi-
tende hunder vi får på kurs, og anbefales abso-
lutt for alle krøllete varulv-tornadoer der ute:

1) Husk å alltid jobbe med underliggende årsak 
er (selvfølgelig).

2) Hva skjer FØR hunden begynner å hop-
pebite? I hvilke situasjoner oppstår det? Når 
du lærer deg å se atferden FØR den oppstår, 
kan du avbryte det allerede da. Du kan være 
i forkant, og hjelpe hunden med å takle 
stresset ved å gi den en annen oppgave. 
Å snuse etter godbiter er spesielt stressre-
duserende. Bare pass på at du er tidlig nok 
ute med å strø godbiter, slik at det ikke blir 
uønsket læring ut av det: 
Stress ➔ hoppebite ➔ mor strør godbiter …
Legg gjerne inn ro-trening på strategiske 
plasser på turene.

3) Hvis hunden kommer så langt at den 
begynner å hoppebite, kan du uten noe 
drama sette den fast i bånd i nærmeste tre, 
gjerde eller lyktestolpe. Husk, all kampering 
oppfattes som lek av hunden, så vær så 
«cool» du kan. Gå litt unna slik at den ikke 
klarer å få tak i deg, og stå der helt avslappa 
og upåvirka. På denne måten lærer hunden 
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Aina Synnøve Andersen 
Jobber som instruktør og 
atferdskonsulent ved Trond-
heim Hundeskole. Har 
storpuddelen Armani på 6 år. 
Armani er med på alt mulig, 
men vi er spesielt glade i 
hundesporten Nosework. 

å roe seg ned av seg selv når den koker, 
uten å måtte ta det ut på deg. I tillegg får du 
muligheten til å overse den fullstendig så 
lenge den er ufin. Først når hunden har roet 
seg, ser du den igjen, og gir oppmerksomhet 
til nettopp den atferden du ønsker. Nå kan 
du gå videre.

Hvis du for tida har en hoppebitende hund, 
kan det være lurt å planlegge turene, slik 
at du alltid har noe i nærheten å sette den 
fast i, om du plutselig trenger det. Med et 
bånd med krok i begge ender er det lett og 
effektivt både å sette fast hunden og ta den 
løs. Du kan også stå på båndet for å stoppe 
hoppebitinga, men er ikke så lett å gjennom-
føre på de større hundene. 
NB! Hvis hunden tygger på båndet, bruk 
bånd med wire inni. Hvis hunden klarer å 
bite seg løs bare én gang, har den lært det 
for livet.

4)  En annen elegant løsning er å lære inn en 
alternativ atferd som hunden ikke kan gjøre 
samtidig som den hoppebiter. På Armani 
lærte vi inn en knallsterk sitt ved hjelp av 
klikkertrening, sånn at han på kommando 
omtrent satte seg i lufta på veg til å hoppbite. 
Dette ga oss kontroll, det er jo ikke mulig å 
sitte og hoppebite samtidig. Når sitten hans 
ble belønna, kom han ut av det og ville heller 
jobbe for mer belønning. 
Pudler er smarte hunder, så pass på at det 
ikke blir en uønsket atferdskjede, der du in-
direkte forsterker hoppebitinga. Det er lett å 
ende opp med at de får belønning for å gjøre 
nettopp det vi ikke ønsker:
Stress ➔ hoppebite ➔ å sitt-kommando ➔ 
sitte ➔ få belønning. 

Den kjeden vi ønsker, er: 
Stress ➔ få sitt-kommando ➔ sitte (etter 
hvert av seg selv uten kommando) ➔ få 
belønning. 
For å oppnå dette må vi være i forkant. Vi gir 
hunden et alternativ til å bite, og lærer den 
stressmestring i samme slengen.

5)  Du kan ha med deg en partner på tur, som 
kan ta over båndet hvis hunden hopper 
på deg. Partneren holder igjen på båndet, 
mens du går rolig ut av situasjonen. Deretter 
fortsetter dere turen. Hvis hunden hopper på 
partneren din, tar du over båndet på samme 
måte. 

Kan jeg ikke bare si «nei»?
Jo, det kan du – hvis du får det til å fungere. 
Husk at nei-kommandoen ikke fungerer hvis du 
er nødt til å gjenta deg selv, stadig høyere og 
strengere. Da lystrer ikke hunden på komman-
doen; den slutter fordi den blir usikker på deg. 
Og da er du med på å putte mer stress inn i 
situasjonen, og på veg inn i den vonde sirkelen 
med bensin på bålet. 

Husk også at en nei-kommando alltid bør følges 
opp av en ny kommando, som forteller hunden 
hva du vil at den faktisk skal gjøre: «Nei ➔ sitt 
➔ bra!» Også her må du passe på at du ikke 
ender opp med uønskede atferdskjeder.

Hoppebiting kan oppleves forferdelig provoser-
ende. Det er lett å bli sint på hunden når den 
hopper opp og biter tak, og det er lett å tro at 
det handler om skikkelig aggresjon, eller at den 
vil «ta over og være sjef». Husk at dette bare 
er den delen av atferden vi ser, mens årsakene 
ikke alltid er like lette å forstå. Hvis vi straffer 
bort atferden, gir vi for det første hunden in-
gen verktøy til å håndtere liknende situasjoner 
senere. For det andre løser vi ikke de underlig-
gende problemene for hunden. For det tredje 
kan vi kan gjøre hunden redd, og den kan plut-
selig bite i en liknende situasjon senere.
 
Hoppebiting går ofte over når det hormonelle 
stresset i hunden blir mindre – så lenge vi ikke 
utilsiktet har latt den få trene masse på det. Det 
beste er å beholde roa, avverge situasjonene før 
de oppstår, og stoppe det rolig når det oppstår.

Jeg var så heldig at jeg hadde et helt team av 
hundetrener-kollegaer rundt meg den gangen 
jeg slet med dette, som hjalp meg å finne fram 
til effektive og varige løsninger. Hoppebitinga 
forsvant raskt, til og med i stressituasjoner. Vi 
kunne gå trivelige turer sammen igjen, uten å 
være redd for å få tenner i baken! 

Hilsen Aina og Armani 
(med fire bein på bakken) 🐩



PUDDELPOSTEN    2/201910

Sakset fra Hundesport  3/14

ARTIKLER  Med ulikt syn på livet

Tema: Hundens sanser
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ARTIKLER  Med ulikt syn på livet

Hundens øyeform
endrer seg fra rase
til rase. Det gjør 
også netthinnen. 

Ulike hunde- 
rasers syn har 
blant annet 
sammenheng 
med forskjeller 
i neser, skaller 
og hodeform. 
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Norsk Puddelklubb – Balanse 2018  
 
 

       
       
Balanse:    31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
       
Eiendeler:       

1400 Beholdning salgsvarer  0 0 0 
1900 Kontantkasse  0 0 0 
1931 DNB 1203.27.01289  687950 1472,21 1480,31 
1932 DNB     808064,66 815173,46 
1933 DNB 1627.17.70883  269466 167724,16 147971,82 
1934 DNB 1645.08.51063  268506 419832,52 469828,55 

       
 Sum eiendeler  1225922 1397093,6 1434454,14 
       
Egenkapital og gjeld:      

2000 Egenkapital   972120 1385020,7 1335383,35 
8800 Årets resultat  170574 

 Resultat føres mot egenkapital)    
 Sum egenkapital:  1142694 1468471,8 1434454,14 
       
       

2985 Kortsiktig gjeld  61759 94574,9 32864,73 
 Sum gjeld   61759 94574,9 32864,73 
 Sum egenkapital og gjeld 1204453 1563046,7 1467318,87 
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Vi startet helgen med et foredrag av Maria 
Kjeldaas Johannesen, en veterinær ansatt 
i helseavdelingen i Norsk Kennel Klub. Hun 
snakket om helse i raseavl, utfordringer vi har 
i dag og fokuset fra organisasjoner som Dyre-
beskyttelsen og NOAH. Hun snakket også om 
kartlegging og helseundersøkelser, genetisk 
variasjon og avlsmessig fremgang, samt re-
gler og retningslinjer. 

Vi har flere ulike måter å innhente informasjon 
om vår rases helsesituasjon pr i dag. Vi kan 
hente ut oppdateringer og statistikk fra Dog-
web, der NKKs IT-avdeling kan lage rapporter 
til klubbene med resultater som er vanskelig 
tilgjengelig på Dogweb. Vi kan også gjennom-
føre spørreundersøkelser, både hos eiere, op-
pdrettere og veterinærer, og da er forarbeidet 
viktig – hva er det vi vil vite? Det er anbefalt 
å ikke bare spørre om forekomst, men også 
klinisk betydning, og de bør gjennomføres 
med jevne mellomrom, slik at vi har et grun-
nlag for retningslinjer for avl og hva avlsråd 
skal arbeide med. 

Vi kan også be om Agria-statistikk (dette har 
NPK gjort), der vi kan få en statistikk over 
hva som er grunnen til veterinærbesøk og 
dødsårsaker, og om det er sykdommer som 
forekommer hyppig. Vi ble bedt om å skille 
mellom sykdom mange får og mange dør av, 
fordi en del sykdommer kan gi dårlig velferd 
for hunden selv om den blir gammel (ved f.eks 
allergi). 

Vitenskapelige artikler er også en kilde til 
informasjon, men dette kunne være artikler 
som var vanskelig tilgjengelige og vanskelige 
å tolke, så vi ble anbefalt å tilknytte oss vet-
erinærer, biologer eller andre som er vant til å 
lese vitenskapelige artikler – og det har held-
igvis NPK i vårt faglig tunge Sunnhetsutvalg. 

Når det kommer til genetisk variasjon og 
avlsmessig fremgang, så er det en utfordring 
i raseavl at man ofte har små og lukkede pop-
ulasjoner. Linjeavl var vanlig under dannelsen 
av flere raser, og med høy grad av linjeavl får 
vi lav genetisk variasjon.  
Innavl blir definert som å pare to individer 
som er mer i slekt med hverandre enn snittet i 
populasjonen, mens utavl er å pare to individ-
er som er mindre i slekt med hverandre enn 
snittet i populasjonen. 

Så snakket hun om litt grunnleggende gene-
tikk, at alle har de samme genene, men ulike 
genvarianter. Det er to varianter for hvert gen, 
og man arver en genvariant fra mor og ett fra 
far. Genvarianter kan være dominante, eller 
recessive, og dersom hunden har minst en 
dominat genvariant vil den alltid være synlig, 
mens man må ha dobbelt opp av recessiv 
genvariant for at den skal være synlig. 

Ved innavl/lav genetisk variasjon vil en større 
andel av genene fylles av to like genvarianter, 
og dette øker sannsynligheten for at recessive 
genvarianter dobles og blir synlige. Mange 
sykdommer er recessive, hvis ikke så hadde 
de vært utryddet – en syk hund vil som oftest 
ikke avles på.  
Dobling av recessive gener kan gi mer syk-
dom, mindre kull, svakere valper og flere 
tomme tisper. Vi kan også få et dårligere 
immunsystem, fordi såkalte MHC-gener er 
viktige for at immunforsvaret skal oppdage 
bakterier og virus. Jo større grad av homozy-
goti i MHC-genene, jo større er risikoen for 
immunmedierete sykdommer.  
Utavl vil ikke fjerne recessive sykdomsvariant-
ene, men det vil føre til at færre hunder faktisk 
blir syke, fordi utavl gir hetrozygoti i MHC-
genene. 

Referat fra Puddelseminar 2019

Sunnhet i raseavl 
med 

Maria Kjeldaas Johannessen
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Genetisk variasjon betyr at det er flere ulike 
genvarianter tilgjengelig i populasjonen, og 
gir færre «innavlede» individer, og dette igjen 
gir en generelt friskere rase, og bidrar til at 
de problemene som oppstår er mindre omfat-
tende og alvorlige.  
Genetisk variasjon er nødvendig for genetisk 
fremgang, for hvis alle er like, kan man ikke 
plukke ut de beste. Selv om vi ønsker forut-
sigbarhet i raseavl, bør vi også jobbe for å be-
holde genetisk variasjon, så vi må velge våre 
«kamper» med omhu, og selektere gradvis og 
sakte. Rasestandarden er en ramme, ikke en 
kakeform. 

Forskjellige tiltak for å beholde genetisk vari-
asjon, er at ingen hund får flere avkom enn 
tilsvarende 5% av rasens registrerte avkom 
de siste 5 årene, import av nytt blod, innmøn-
string av uregistrerte hunder, unngå å gjenta 
kombinasjonen, ikke dele populasjonen, og 
ikke lage retningslinjer for avl som utelater 
hunder med «ubetydelige» feil. 

Hensikten med avlsarbeid er å lage hunder 
som passer til et spesielt formål, og de beste 
hundene må få flere avkom enn de mindre 
gode hundene, og hvor rask fremgang vi har 
i avlsarbeidet avhenger av hvor sterkt vi sele-
kterer, hvor mye genetisk variasjon vi har, og 
hvor sikkert vi plukker ut de beste individene. 

Maria snakket også om polygenetisk ne-
darvinger – egenskaper som påvirkes av 
mange ulike gener, som hodeform, kroppsby-
gning, hofteleddsdysplasi, patellaluksasjon, 
aggresjon osv. Dette er ikke enten/eller-egen-
skaper og kommer i mange ulike grader. Selv 
om disse egenskapene påvirkes av miljø, kan 
de allikevel ha høy arvegrad, og det tar lenger 
tid å endre dette gjennom avl. Man ser ikke 
alltid resultater med en gang, men over tid vil 
egenskapene forbedres, og at en egenskap 
også påvirkes av miljø er ikke en unnskyld-
ning for å ikke ta hensyn til den i avlsarbeidet. 
Ved å studere slektninger, reduserer man ef-
fekten av miljøfaktorer, og hvis man avler etter 
indeks, tar dette hensyn til slektninger. 

Vedrørende retningslinjer for avl, så ligger 
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, 
samt NKKs avlsstrategi i bunn. Dette må alle 
følge. Det betyr at tisper skal være minimum 
18 mnd og maksimum 8 år på paringstid-
spunktet, man skal ikke ha tre tette kull (min-

dre enn et år mellom) paringene, ikke tillatt 
å ha mer enn 5 kull på en tispe og innavls-
graden bør aldri være 12.5 % eller mer. Faglig 
anbefaling er dog maks 6.25 %. Paringen 
skal utføres på en måte som ivaretar hundens 
velferd, og kun funksjonelt friske hunder skal 
brukes i avl – dvs. de skal være fri for sykdom-
mer og plager som har en negativ effekt på 
hundens helse eller velferd. En hund regnes 
ikke som funksjonelt frisk om man er avhen-
gig av medisinering, operasjon, spesialfôr 
eller andre «sære hensyn» for å opprettholde 
symptomfrihet, ei heller om den har store at-
ferdsproblemer. 

Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50 
% av rasen, og ingen hund skal få flere avkom 
enn tilsvarende 5 % av antall avkom registrert 
i rasen de siste 5 årene. Tisper som ikke kan 
føde eller evner å ta seg av valpene, skal ute-
lukkes fra avl. Det samme skal en tispe som 
har hatt to keisersnitt. 

Raseklubbens retningslinjer for avl må være 
lett tilgjengelig på nett, screeningresultater bør 
registreres i Dogweb selv om det ikke er noe 
krav for registrering av valper, og hovedmålet 
er at så mange som mulig gjør de mest nød-
vendige helsetestene. Alle regler, retningslinjer 
og anbefalinger skal ha klare formål: hensyn 
til enkeltindividet, og hensyn til avlsmessig 
fremgang. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS er en 
overordnet avlsstrategi for rasen, som inne-
holder mål og historikk, rasens populasjon, 
helse, bruksegenskaper, atferd og eksteriør, 
og det skal være samsvar mellom RAS og 
retningslinjer for avl. RAS skal brukes aktivt 
og evalueres årlig, og revideres hvert 5 år 
(revisjonen av RAS er utsatt i påvente av nye 
IT-verktøy). I tillegg bør oppdrettere ha egne 
regler som er strengere enn de generelle 
reglene for rasen. Vi må akseptere at andre 
oppdrettere prioriterer annerledes i sitt avlsar-
beid, og raseklubben/NKKs regler er et mini-
mum – oppdrettere må ha spillerom til å gjøre 
egne vurderinger!  🐩

Referater fortsetter på neste side  ☞

POST  Referat fra Puddelseminar
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«Aktuelle genetiske sykdommer hos puddel» 
veterinær Christine Dyrerud, Laboklin 

Christine Dyrerud gikk gjennom noen viktige 
sykdommer Laboklin har gentester for til pud-
del. Sykdommene var Degenerativ Myelopati 
(DM), Neonatal encephalopathy with seizures 
(NEWS), prcd-PRA, rcd4-PRA og von Wille-
brand Disease type 1.  De tre førstnevnte er 
recessive sykdommer, mens vWD er domi-
nant, men av en variant som ikke alltid gir klin-
iske symptomer.

Degenerativ Myelopati er en progressiv syk-
dom i ryggmargen, der nerveveien mellom 
hjernen og lemmer «kortslutter», slik at hun-
den i løpet av et halvt års tid mister evnen 
til å føle eller bruke lemmer. Sykdommen 
sammenlignes med ALS hos mennesker, og 
rammer stort sett hunder på 8 år eller eldre, 
selv om det kan skje at symptomer inntrer 
tidligere. Det finnes ingen effektiv kur pr i dag 
som bremser utviklingen eller kurerer sykdom-
men og det ender alltid med at hunden må 
avlives. I statistikken til Laboklin over alle pud-
ler som er testet finnes det 1 % syke og 14 % 
bærere. Her skiller toypudler seg ut med kun 
5 % bærere og 1 % syke. Det betyr at antallet 
bærere for de andre puddelrasene er enda 
høyere enn 14%. 

Neonatal encephalopthy with seizures 
(NEWS) er som navnet tilsier en hjerne-syk-
dom som rammer små valper. Affiserte valper 
vil være små, svake, ukoordinerte og mentalt 
sløve fra fødsel av, og mange dør den første 
uken. De som overlever første uken utvikler 
ataksi og skjelvinger, og ved 4.-5. uke vil de 
utvikle alvorlige anfall. Det er ingen som har 
overlevd lenger enn 8 uker. 

Prcd-PRA (Progressive Rod Cone Dis-
ease-Pro Retinal Atrophie) er en PRA-type 
som vil resultere i blindhet. Vi har i dag krav 
om kjent prcd-PRA-status på mellom-, dverg- 
og toy-puddel for registrering av valper i NKK. 
Laboklin hadde 16 % bærere i sin statistikk.

Rcd4-PRA (rod-cone degeneration 4) er en 
annen PRA-type, denne vil også resultere i 
blindhet, men i senere alder. Her har Labolklin 
funnet 4 % bærere.

Von Willebrand er en blødersykdom. Tidligere 
trodde man at den var recessivt nedarvet, 
men nyere forskning har kommet frem til at 
den er dominant. Pudler har type 1 som er en 
forholdsvis mild type. Det er individuelt hvor 
sterke kliniske symptomer hunden får. Det er 
2 % bærere i Laboklins statistikk.  🐩 

Vi hadde i år igjen invitert Vegard til å holde 
foredrag for oss, da han er en engasjeren-
de og kunnskapsrik foredragsholder, denne 
gang om hundens språk og atferd (sist var om 
valpesosialisering). 

Vi fikk se mange videosnutter av først og 
fremst hunder i møtesituasjoner med andre 
hunder, men også noen videosnutter av ulv 
i kommunikasjon med menneske og andre 
ulver. Vi diskuterte i plenum hva vi så på snut-
tene, og lærte om hunders signaler, både de 
kraftige og de svakere som det ikke er så lett 
for oss mennesker å oppfatte.  🐩

Hundens språk og atferd 
Vegard Øksnevad, 
Lundqvist Hundeskole

Wenche holdt et engasjerende foredrag der 
hun både snakket om utstillingens historie, 
som avlsverktøy og hva dommere ser etter. 
I tillegg gikk hun gjennom hundens anatomi 
og rasestandarden punkt for punkt, med 
illustrasjonsbilder, der vi diskuterte hva vi så 
i plenum.  🐩

Sunnhet i rasestandarden 
Wenche Eikeseth, 

FCI-dommer, medlem og tidligere leder 
av Standardkomiteen, foredragsholder på 

kynologikurs
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FASTE SPALTER   Junior

Vov der ute!
Jeg elsker våren og sommerklipp! Mamma 
skjønte det, og klippet meg heldigvis ned i slut-
ten av april! Nå står snuten min for tur igjen.

Jeg sa i forrige nummer at jeg ville være med 
på neste ferie, men akk. Mamma har allerede 
reist bort igjen. I tillegg til at jeg fikk nyte herlige 
dager hos besteforeldrene mine, ble jeg ”plas-
sert hos! noen kjempesnille, flotte naboer. Jeg 
har kjent dem lenge, men første gang jeg bod-
de der. Jeg var innadvendt i starten, men fant 
meg fort til rette. Lekene og puten min var jo 
også der! Håper virkelig jeg får flere timer med 
dem! Kjempekoselig å være der! De har en 
nydelig hage, men det ble dessverre for kaldt å 
være masse der denne gangen.

I påsken var vi noen dager på hotell i  Mysen! 
- Avslappende, solrikt. Vi besøkte familie, fikk 
gode turer på bar skogbunn, jeg rullet og spratt, 
hadde det helt på g. Jeg er så from, førte til 
rommet hver gang!

17. mai kruste jeg rundt med 17.-maisløyfe og 
nøt korpsmusikken!

Gresset har tørket opp. Nå gleder jeg meg til 
å trene masse lydighet. Håper på varmt som-
mervær! Jeg funker nemlig da også.

Jeg er en forstandig, voksen puddelmann nå. 
Elsker fortsatt å være med overalt. Har super 
stedsans på nye steder. Se hvordan jeg stor-
trives på toget. Håper det blir mye mer moro de 
neste månedene.

God, glad sommer-labb fra Junior! 

J
un

io
rs hjørne
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Det var den største, tjukkeste og mest aktive 
tispevalpen i kullet, og det passet godt, hun 
skulle bli gårdshund på Disen, med husdyrhold, 
småskala matproduksjon, gårdsbutikk, hester 
og folk, selskaper, hundekurs for å nevne det 
viktigste. En åpen gård og mye aktivitet hverdag 
og helg. Oppdretter var glad til, -denne blir stor 
og grov! Og før henting var beskjeden klar, godt 
dere har god plass, denne trenger dobbelt så 
lang tid på kveld for å få brent kruttet før natta. 
Så fint, - livskrefter er flott, vi var alle fornøyd. 
Det var et viktig utgangspunkt for meg for å velge 
tispe i ny rase med vår livsstil.

Vivian Wahl med tre utstillingspudler

Ars Novas og brune storpudler

Puddel-
    stafetten 

Tekst Vivian Wahl  Foto Vivian Wahl m. fl.

DD  et er ikke så mange brune pudler, 
og derfor hyggelig å få invitasjon  
til å fortelle litt om utfordringer, 
gleder når det går bra, mitt ut-
gangspunkt for et lite oppdrett av 
brune og tankegods generelt for 

oppdrettet og valg underveis.
Første puddel her i heimen ble utgangspunkt 
for og stammor til Ars Novas hundene.  Op-
pdrett var slett ikke planlagt da Dyrstads Iris 
kom til oss, men slik ble det etterhvert. Hun har 
vært et godt utgangspunkt, og satte standarden 
for det videre arbeidet.
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FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Hunder har jeg hatt siden tidlig ungdom og 
brukt de aktivt, adferd og egenskaper var et 
interesseområde. Avlsarbeid hadde jeg erfa-
ring med, og interesse for, fra husdyrholdet. 
Det betød ikke at jeg ikke har brydd meg om 
eksteriør, det er en viktig bit av alt avlsarbeid, 
konstruksjon, rasetypisk, balanse, vinklinger 
osv. er ikke mindre viktig for en hest el sau enn 
det er for hunder. Faktisk viktigere, da kravene 
til funksjonalitet på alle måter ofte er større. I 
tillegg til helse som også er minst like viktig hos 
husdyrene. Men, nok om det, det er nevnt for 
å gi et bilde av mine valg og bakgrunnen for 
oppdrettet Ars Novas.

I tillegg er jeg glad i utfordringer og da måtte det 
bli brune!

Fargen har vært ei reise i seg selv, og ingen ek-
sakt vitenskap overhodet. Brunt er et mysterium 
og store variasjoner i et kull samt hvordan de 
utvikler fargen. Men, totalt sett har de beholdt 
fargen godt, dog med noen variasjoner. En viss 
innblanding av gamle østeuropeiske linjer har 
nok hatt en viss betydning, f.eks. var det vel- 
kjent at Russland hadde veldig god farge på 
sine svarte også. Og det et resultat av lite inn-
blanding av hunder fra vest gjennom den kalde 
krigen. Dette har jo endret seg med årene, avls-
materiale har gått begge veier lenge nå. 
Men at min stamme av brune er et resultat av et 
møte mellom øst og vesten er det ingen tvil om. 

De aller første storpudlene som kom til Norden 
var nok også beslektet med denne stammen i 
øst. De kom fra Tyskland og var brune. 

Stammor Iris var fra nordiske/engelske linjer og 
det skulle vise seg at hun oppfylte alle kriter-
ier for en god hund i mine og familiens øyne. 
Alle oppgaver på strak arm og alltid med flagget 
til topps. Aldri ble hun stor og grov heller, hun 
ble tvert imot en edel hund med sin særegne 
sterke utstråling, selvsikkerhet, verdighet og in-
telligens. Oppdretter fikk lurt meg med på utstill-
ing og det gikk bare godt selv med en novise i 
andre enden av båndet. Typisk for henne så tok 
hun oppgaven og ga alt, også på utstilling.

Vi stilte ikke mye, men noen ble det gjennom 
årene også i veteranringen med godt resultat. 
Selv som veteran måtte de gi jernet de yngre 
tispene om de skulle ta denne fighteren av en 
hund. 

Iris hadde et målretta jaktinstinkt, og var en god 
sporhund. Hun hadde ingen problemer med å 
skille på spor etter folk el blodspor og var ak-
kurat like ivrig på begge. Litt følsom i munnen 
som pudler ofte er, for f.eks å apportere metall 
, men det løste hun med å legge seg ned og 
markere om noen hadde mistet armbåndsuret 
i gresset.

I alle fall, hun oppfylte kriteriene som god hund 
for meg på alle måter og jeg var kommet dit at 
jeg syntes det ville være synd å ikke føre gode 
gener videre. 

Iris hadde to kull og mine avlstisper har alle 
hatt to kull hver. Det har vært fertile tisper og 
jeg synes at en 15, 16, 17 totalt etter en tispe 
er nok av hensyn til både tispa som da gjerne 
har et veldig stort kull først og et mindre en to, 
tre år senere. Samt av hensyn til diversitet i 
brun stamme. Så god er vel i grunnen ingen 
tispe heller uansett at det er behov for mer 
enn femten valper etter henne i en større avls-
sammenheng. Men, to kull må det være, en vil 
ellers aldri kunne se hva tispa bidrar med og 
hva hannene har gitt. Og jeg vil helst at det går 
to år mellom kullene også fordi første kull først 
da viser hva dette egentlig ble! Lovende ung-
hunder er vel og bra, men ikke alt.

Iris fikk elleve svært så livskraftige valper i 
første kull som hun stelte og oppdro etter alle 
kunstens regler. Da valpene flyttet til sine nye 
hjem var det en brun bamse igjen i arnen. Det 
skulle det slett ikke være! Men, han valgte nok 
det, og den natta jeg grublet og bestemte meg 
så visste jeg at dette var en hanne en har en 
gang i livet. Med god preging fra dronninga i 
tillegg ble han en helt særegen hund. Svært 

ARS NOVAS GARUDA
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gode egenskaper og han ble tidlig testet av en 
førerhundskole og har flere kull førerhunder et-
ter seg. Noe av pondusen fra han har vært lett 
gjenkjennelig på flere av disse hundene. Slike 
tuller en ikke med og ingen gjør det heller så det 
var aldri en eneste hannhund som noen gang 
utfordret han på alvor. Derimot kunne han legge 
seg rolig ned og fortelle en hund som var sint 
grunnet redsel at han var vennlig og ikke så på 
utageringen som noen åpenbar trussel. Domin-
go likte seg ikke så godt på utstilling, han ska-
det nakken sin stygt i ungdommelig overmot, og 
utstillingsbånd var ikke det ideelle for det. Men, 
han har gitt godt eksteriør med utvalgte tisper 
til både barn og barnebarn og en sønn ble nå 
nylig BIR veteran på verdensutstillingen og BIS 
tre veteran. Han er brukt sparsomt i avl og stort 
sett utenfor landets grenser. 
Jeg tenkte jeg skulle stille han en gang som vet-
eran, det likte han godt og med BIM som resul-
tat. BIR gikk til datter av hans kullsøster, svarte 
Baba Yaga. Hennes mor Ayla kom hjem igjen 
fra Sverige to og et halvt år gammel, noen kar-
riere på utstilling var det ikke rom for da, men 
Ayla hadde noen egenskaper og kvaliteter jeg 
absolutt ville ha med videre i avl. En byttebev-
isst og svært god apportør, og en sterk god rygg 
bl.a. Arbeidsvilje og en hale som alltid logret. To 
kull, 17 valper og en periode var hun stammor, 
mor el bestemor til alle pudlene med ett unntak 
for alle godkjente ettersøkshunder for vilt. Det 
kan ha endret seg det senere og det er å håpe 
at flere har kommet til.

Baba Yaga etter Aylas første kull bor i nærhet-
en hos forvert med familie og har gode dager 
der sammen Copia Con Terra som Merete Riis-
er overtok for godt etter hennes to kull. Merete 
har nok en større lidenskap for utstilling enn 
oppdretteren og på den måten ytt større rettfer-
dighet i utstillingsringen ovenfor hundene. Co-
pia er champion og vel så det og går i likhet med 
sin mor Iris godt i utstillingsringen som veteran 
også. Avkom etter både Copia og Yaga har vært 
vist med gode resultater selv om de har vært 
framvist få ganger. Det samme gjelder Aylas an-
net kull hvor Jade ble igjen i arnen som min avl-
stispe videre. Vene, vakre snuppa, leketante for 
andres valper og god apportør, overværshund, 
- søkshund i felt. Fortsatt mørkebrune Jade 
er også nå over i veteranenes rekker, en dat-
ter fra første kull er nordisk viltsporchampion, 
selvsagt også pga en treningsvillig eier, mulig 
er det flere storpudler i samme klassen, det vet 

jeg ikke, men moro selvsagt. Fra Jades siste 
kull var det ikke meningen å beholde noen hund 
her hjemme. En dag i valpegården og barne-
barnet på syv år satt og lekte med valpene. Så 
snur hun seg og lurer på om jeg skal beholde en 
valp. Jeg sier at nei, det blir ingen valp tilbake 
nå. Hun sier ingenting, fortsetter med valpene, 
og snur seg så igjen, og sier; det tror jeg, den 
som ligger ved beina dine blir nok igjen. Så var 
ringen sluttet, Juno er nå to år, vi reiste på to 
utstillinger i fjor sommer som junior, det ble to 
cert, jeg er så heldig at hun har A hofter som 
alle hunder jeg har beholdt for avl har hanner og 
tisper. Så får vi se da om vi finner en fin frisk og 
kjekk kar etterhvert.. Avl er hobby og jeg stiller 
nok rimelig høye krav til avlsdyrene på alle om-
råder. De to hannene jeg har beholdt i eget eie 
fra starten er det frosset ned sæd av for utvalgte 
brune tisper engang i framtida. Capra var nylig 
brukt til en parring og med god nok kvalitet for 
lagring i en alder av ti år. Capra har også vært 
brukt sparsomt og stort sett utenfor landet. Han 
er en stabil, sosial og frisk hund med trivelige 
valper etter seg brukt til så ymse aktiviteter.

ARS NOVAS DEVI JADE

DOMINGO,
veteranbildeARS NOVAS CAPRA
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Løsning på kryssord i Puddelposten 1/19.
H. E. Nordstrand har levert riktig løsning på 
forrige kryssord og er den heldige vinner av 
fire flakslodd.

CHAMPIONATPORTRETT

Championatportrett i 
Puddelposten publiseres 

gratis med bilde, navn på hund, 
farge, størrelse, 

fødselsdato, foreldre, eier, 
og oppdretter.

SAVNER DU KRYSSORD?
Da vil vi gjerne ha en e-post til:
ppredaksjon@gmail.com med beskjed om 
at du ønsker det tilbake i bladet. Fordi det 
har kommet inn så få løsningsforslag har 
vi i redaksjonen valgt å ta det bort. Dersom 
mange ønsker det tilbake, vil vi trykke nytt 
kryssord i neste nummer.

Det var litt i korthet hva hundene har gitt, men 
for meg er det historien om individene, valper 
og voksne som er historien. Det er alle stunder 
med pigge glade hunder og fantastiske folk 
sammen med sine Ars Novas hunder, alle op-
plevelsene vi har hatt sammen, det være seg et 
spor i skogen el vi som glade amatører har reist 
som team Ars Novas på en utstilling med hun-
der som alle har plassert seg godt, ingen nevnt 
og ingen glemt. Som er trygge glade hunder og 
synes det er moro på tur. At så mange har villet 
bli med på tur disse årene har betydd mye i av-
len, at bredden er kvalitetsvurdert. Alle vist er fra 
avlsgodkjent godt oppover selv med bakgrunn i 
et par utstillinger. Avl blir aldri bedre enn svak-
este ledd.

Det var litt om hundene og da mest om de som 
var starten og utgangspunktet for videre arbeid, 
mitt utgangspunkt for avl. Det betyr selvsagt 
ikke at andres vurderinger er feil om det er gjort 
andre prioriteringer i avlsarbeid, det er nå en-
gang slik at resultatet blir aller best på det vi har 
prioritert høyest. Brune storpudler har vært en 
fantastisk spennende reise og en erfaring jeg 
ikke ville vært foruten. Det sies ofte at brune 
er annerledes i det store og hele enn de andre 
fargevariantene. Det er mulig, men det kan like 
gjerne være at oppdrettere av brunt i det store 
og hele prioriterer forskjellig fra andre fargevari-
anter også, i tillegg til en litt annen stamme. 

Storpuddelen er en fantastisk hund og jeg håper 
og tror jeg har bidratt med noe positivt i storpud-
delavl, bidratt til å videreføre viktige gener og 
etter hanner som har vist stort potensiale, men 
ikke blitt med videre om jeg ikke hadde funnet 
de og brukt de på mine hunder. Bra for rasen, 
bra for diversitet i avl. 

Bortsett fra egne hunder har flere vært brukt i 
avl, noen tisper og noen av de avlsgodkjente 
hannene. 
Godt gemytt med gode brukeregenskaper, samt 
jevnt god farge er vel det som har blitt Ars No-
vas sitt varemerke og så håper en selvsagt alltid 
at noen finner det verdt å ta det med seg videre 
inn i framtida og føre noen gener videre.

Med hilsen Vivian Wahl, Ars Novas

🐾

Stafettpinnen går videre til Anne Lise Toresen, 
kennel Ballantines. 
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Midtsidepudler

Har du ett eller flere fine bilder av puddelen din som vi kan få 
vise i bladet? Send på e-post til: ppredaksjon@gmail.com
i så god oppløsing som mulig. Skriv navnet på hunden og 
fotografen. Tusen takk! 



                    PUDDELPOSTEN    2/2019 27

FASTE SPALTER  Midtsidepuddel

PUDDELPOSTEN    1/2019

Lizzie pretty lady    Foto: Heidi Johansson

27
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SU   Helseresultater 2018

BIS vinner: Huffish Rave Master
Eier: Arild Thorvaldsen

Norsk Puddelklubbs 
hovedutstilling

Søndag 2. juni 2018 i Drammen
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Resultater
Dverg og toypuddel valp
Dommer: Sheila MC Blain

Da kan vi nok en gang se tilbake på en vel 
overstått hovedutstilling, med mange ut-
stillere, et bugnende premiebord og flinke 

dommere. 
Årets dommere er fra Kennel Kossab, UK. 
Glenys Brekkerud og Sheila McBlain. Sheila Mc 

Blain dømte toy og dverg, og Glenys Brekkerud 
dømte mellom og stor.

Her er resultater fra BIR/BIM og finalene. Totalt 
97 hunder var påmeldt, fordelt på 17 valper og 
80 voksne.

Tekst: Gro Bjørndalen, Foto: Maud Nilsson

BIR og BIM Dverg valp

BIR Toy valp BIR Toy valp SAR

BIR-toy-valp SAR ble Eugenios Exit Through 
The Gift Shop, eier Tone Bekkåsen Fisher.

BIR-toy-valp ble Zhemchuzhini Sibir Trofei, eier 
Ann-Mari Hattmyr. 

BIR-dverg-valp ble Ballentine’s Sunshine, eier 
Anne Lise Thoresen. BIM-dverg-valp ble Fidel 
Funny Alphaville, eier Siw Thingstad. 

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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BIR toy og BIR Junior gikk til Pandorans Joyride, eier Christer Ivarsson. BIM toy 
og BIM toy Junior ble Tone Bekkåsen Fichers hann, Eugenios Savage Rose. 

Toy: BIR + BIR Jr. og  BIM + BIM Jr.

Dverg og toypuddel
Dommer: Sheila MC Blain

  Dverg: BIR + BIR Jr. og  BIM + BIM Jr. Dverg SAR: BIR

BIR SAR dverg ble Days Of Greys Bertines 
Cleopatra, eier Hanne Eli Nordstrand.

Beste veteran dverg ble Laila Godager sin 
tispe, N UCH Regadog’s Magnifique. Se bildet 
på side 37. 

BIR dverg og BIR Junior NJV-18 nv-18 Zolbiets 
Power Of Turzheze. Eier Aina Tonerud. BIM 
dverg og BIM Junior Jennyrose´s Piece O´my 
Heart. Eier og oppdretter Ann Kristin Steinslien. 
Certet på hann gikk til Victor Eugen, eier Rune 
Halseth.

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Mellompuddel valp, junior og veteran     
Dommer: Glenys Brekkerud

BIR Junior ble Fidel Ella Fitzgerald, H Lange. 
BIM Junior ble Veni Vidi Vici, S Øvergaaqrd. 

BIR Veteran gikk til LPI Fidel Bernette, eid av 
Liv Stokman. 

BIR-mellom-valp ble Tables Will Turn, eier Åge Gjetnes. BIM ble Sandust La Vita E Bella, eier og 
oppdretter Christina Johansson 

Mellom valp: BIR og BIM 

Mellom Junior: BIR Mellom Veteran: BIR 

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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BIR mellom N UCH NJV-17 NV-18 NORDV-18 Sandust Indy´s Angel, eier Janne Evertsen. Certet gikk 
til Fidel Ella Fitzgerald, eier Heidi Lange. BIM mellom NJV-18 NORDJV-18 Veni Vidi Vici, eier Sindre 
Øvergaard. 

Mellompuddel 
Dommer: Glenys Brekkerud

Kennel Fidel fikk HP i oppdretterklassen.

BIR og BIM 

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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BIR Junior Sjarmtrollet’s Ekstrem, eier og 
oppdretter Ann-Mari Hattmyr. 

Storpuddel   
Dommer: Glenys Brekkerud

BIR Junior BIR Veteran

BIR storpuddel N UCH Huffish Rave Master, eier Arild Thorvaldsen. Certet gikk til Af-
terglow Jack Jones, eier Birgitta Nord, Sverige. BIM Stribukkens Frøken Smilla, som 
også ble N UCH, eier Rita E. Fægri.

BIR og BIM

BIR veteran INT NORD GB UCH NORDV-10 NVV-
15-16-18 NORDVV-18 Ankaru’s Crack The Code, 
eier Anne Karin Helleberg.

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Barn og hund
Dommer: Maud Nilsson

Jonas og Molly

Emma og AlphavilleSolveig og Sue

Maja og Sky

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Best in Show SAR Valp
Dommer: Glenys Brekkerud

Beste SAR-Toyvalp 1 ble Eugenios Exit 
Through The Gift Shop. Eier og oppdretter er 
Tone Bekkåsen Fischer.

Best in Show Valp
Dommer: Glenys Brekkerud

Her var det valpen Tables Will Turn med eier 
Åge Gjetnes som ble Best in Show Valp.

BIS-3-valp Zhemchuzhini Sibir Trofei.

BIS (mellom)

BIS-2-valp Ballentine’s Sunshine.

BIS 2 (dverg)

BIS 3 (toy)

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Noen av rosetterne fra utstillingen

BIS-1-Junior: NJV-18 NORDJV-18 NORDV-18 
Fidel Face OF A Devil. Eier Bjørg H Sønvisen 
og Eva B Nygaard, oppdretter Gro Staurheim 
og Eva B Nygaard.

Best in Show Junior
Dommer: Sheila MC Blain

BIS (toy) BIS 3 (dverg)

BIS 4 (mellom)

BIS-4-Junior: Fidel Ella Fitzgerald. Eier Heidi 
Lange og oppdretter Eva B Nygaard og Gro 
Staurheim.

BIS-3-Junior: NJV-18 NV-18 Zolbiets Power 
Of Turzheze. Eier Aina Tonerud og oppdretter 
Marie Torgerson.

BIS-2-Junior: Sjarmtrollet´s Ekstrem. Eid og 
oppdrettet av Ann-Mari Hattmyr.

BIS 2 (stor)

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Best in Show Veteran
Dommer: Glenys Brekkerud

BIS (stor)
BIS 1 Veteran ble INT NORD GB UCH NOR-
DV-10 NVV-15-16-18 NORDVV-18 Ankaru´s 
Crack The Code som er eid og oppdrettet av 
Anne Karin Helleberg.

BIS 2 Veteran, ble N UCH Regadog´s Magni-
fique. Eier og oppdretter Laila Godager.

BIS 3 Veteran ble LPI Fidel Bernette. Eier Liv 
Stokman og oppdretter Eva Nygaard.

BIS 2 (dverg)

BIS 3 (mellom)

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Best in Show SAR
Dommer: Sheila MC Blain

Noen av rosetterne fra utstillingen

Beste SAR 1 ble Days Of Greys Dare Devil. 
Eier Eli Sætre og oppdretter Eli Hall.

BIS (mellom) BIS 3 (dverg)

BIS 4 (toy)

Beste SAR 4 ble N UCH Escada Entertain Me. 
Eier Elisabeth Sørenssen og Marit Fallang, og 
oppdretter Elisabeth Sørenssen.

Beste SAR 3 ble Days Of Greys Bertines 
Cleopatra. Eier Hanne Eli Nordstrand.

Beste SAR 2 ble Shircus Chrome Ring Master. 
Eier Laila Kaelin og oppdretter Bente Tyrholm.

BIS 2 (stor)

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Best in Show 
Dommer: Sheila MC Blain

BIS-1: N UCH Huffish Rave Master. 
Eier Arild Torvaldsen og Egil Torgersen, og 
oppdretter Charlotte Sandell.

BIS 1 (stor) 

BIS-3: N UCH NJV-17 NV-18 NORDV-18 
Sandust Indy´s Angel. Eier Janne Evertsen 
og oppdretter Christina Johansson/Susanne 
Johansson.

BIS 3 (mellom)

BIS-4: NJV-18 NV-18 Zolbiets Power Of Turzheze. 
Eier Aina Tonerud og oppdretter Marie Torgerson.

BIS 4 (dverg)

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           

BIS 2 (toy) 

BIS-2: Pandorans Joyride. 
Eier Christer Ivarsson og oppdretter 
Jane Persson Litzell.
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Gratulerer med flotte resultater. Hjertelig takk til sponsorene, oppdretterne m/
flere, for rause bidrag til vår hovedutstilling. Vi vil også rette en stor takk til ring-
personell og andre hjelpere som gjør det mulig for oss å arrangere utstillingen.

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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SPONSORER, SPESIAL-/GAVEPREMIE OG LOTTERIGEVINST-GIVERE:
Hjertelig takk til dere alle for deres rause bidrag til NPKs Hovedutstilling!

Sponsorer:
       
      Buddy            Dyrenes venn   
Dogman     DogFan          Ferda    
Hund i Huset     Meny Jessheim        Non-Stop Dogwear
Ormestad Slipeservice   Paghanini         Puddelbutikken
Waggytail

Spesial-/gavepremie og lotterigevinster:
Alchemy v/Maud Nilsson    Ankaru v/ Anne Helleberg 
ABC Private v/Laila Johansen    Bazaar v/Anne Myhrbraaten
Berg og Blåne v/Ann Kristin Flo Larsen  Ballentine v/Anne LIse Thoresen
Black Mail v/ Gro Bjørndalen   Days of Greys v/Eli Hall
Escada v/Elisabeth Sørenssen    Eugenios v/Tone B. Fischer og Terje Bjørkvold 
Jennyrose v/Ann Kristin Steinslien    Madame Gautier v/Helene Gautier Aarheim
Molineux v/Hjørdis Sævareid      Memories v/Kjell Ole Sperrevik
Regadog v/LAila Godager    Sjarmtrollet v/Ann-Mari Hattmyr
Shirkus v/Bente Tyrholm    Skrivarbakken v/Nils Kristian Gimseng
Tixobambixo v/Eva Annie Helseth   Silhou v/May Britt Karstensen og Rune Halseth
Tveitagjengen v/Marit Fallang   Villa Con Carma v/Carita Kartevold
        

UTSTILLING   Referat fra hovedutstillingen           
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Mestvinnende Mellompuddel 2018

GB CH NJW-17 KHJW-17 CC WINNER 
CRUFTS 18 WW-18 KHW-18 NORDW-18 
NW-18 NUCH DKCH SE CH 
SANDUST INDY`S ANGEL “LEELOO”

LeeLoo startet utstillingskarrieren 9 mnd og 
3 dager gammel. Dommer Lorena Merati gav 
henne “stor” certet i Drammen. Dagen etter var 
det spesialen i puddelklubben. Da var det nest-
en så jeg ikke skjønte helt hva som skjedde.
LeeLoo ble BIR både Junior og Voksen. BIS 
JUNIOR & BIS 2 VOKSEN!!! 
Dommer: Leehy Packer

Hjemturen på 7 timer gikk ganske greit etter 
den helgen he he.

Etter den første utstillingen har det gått slag 
i slag. Med flere BIS plasseringer og gruppe 
plasseringer både i inn og utland.

Beste tispe på CRUFTS og VERDENSVIN-
NER og BIR i Amsterdam. Det engelske cham-
pionatet har hun også fått. Og hun er bare litt 
over 2 år.

LeeLoo er ikke store knotten, men hun har 
virkelig satt noen store pote avtrykk.
Hun er ikke bare vakker som sin far- Indy, 
konkurrerer hun i Lydighet. Vi trener selvsagt 
mot LP tittelen.

Til slutt må jeg få takke Christina Johansson 
for at jeg fikk LeeLoo. Og for alt hun har gjort 
med hensyn til klipp & handling. Det har vært 
et eventyr!!

Fortsettelse følger:)

MESTVINNERE  Presentasjoner             

Mestvinnende SAR Mellompuddel  2018

Tixobambixo’s Rhigge Of Liva-Lion ble født 24 
desember 2016. Det var en lang og slitsom 
våkenatt før 6 valper kom til verden en tidlig 
julaften morgen.

Rhigge bor og koser seg sammen med en 
sort mellompuddel, en Chinese crested og en 
Flatcoated retriver hos en super fòrvertfamilie i 
Kristiansand. Min fòrvert, Jorunn Almedal Gun-

drosen har selv lært seg alt vedr. pelsstell og 
klipp til utstilling og dette gjør hun med glans. 
Jeg er så takknemlig for alt denne fòrvertsfam-
ilien har gjort for Rhigge.
Gratulerer til min fòrvert Jorunn og hennes 
familie med kjempeflott resultat.

Bilde av Rhigge Of Liva-Lion på neste side.☞
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MESTVINNERE  Presentasjoner             

Mestvinnende Veteran 
Mellompuddel  2018

LP 1 Fidel Bernette “Cola”

Cola er en meget allsidig puddel på 
11 år. Ho har konkurrert i AG, LP, Rally-
lydighet og utstilling. 

Det siste ho har konkurrert i er blod-
spor. Ho har oppnådd 1 premie 2 
ganger, hvor 1 med HP. Ho er fremde-
les aktiv og i meget god kondisjon.

Hilsen Cola og Liv

Rhigge Of Liva-Lion
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ANNONSER

 

 

VELKOMMEN TIL OFFISIELT LYDIGHETSSTEVNE 
 

Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til Lydighetsstevne 
26. oktober 2019                    

                     
Sted:  
Drammen Hundepark 
Gartneriveien 5 3057 Solbergelva 
 

Dommere:   
Arild Berntsen og Stein Feragen 
 

 
 

Spesialpremie til beste  
puddel i alle klasser 

Påmelding via dogweb 
 

Kontaktperson:  
Bente Tyrholm, mobil: 907 89 596 
e-post: postklab@gmail.com  

 

 

        
Velkommen som deltaker eller heiagjeng! 

 



                    PUDDELPOSTEN    2/2019 45

ANNONSER

VELKOMMEN TIL OFFISIELT 
RALLYLYDIGHETSSTEVNE 

Norsk puddelklubb og KLAB inviterer til Rallylydighetsstevne 
27. oktober 2019

Sted: 
Drammen Hundepark 
Gartneriveien 5 
3057 Solbergelva 

Dommere: 
      Christine Røkaas og 

     Merete Kristensen 

       Påmelding via dogweb 

Spesialpremie til beste puddel i alle klasser! 
Kontaktperson:  
Bente Tyrholm, mobil: 907 89 596,  
e-post: postklab@gmail.com  

       Velkommen som deltaker eller heiagjeng! 
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ANNONSER

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
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Valper fra kennel Imagecopy
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B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


