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

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

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

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

Styret informerer

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

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

Lederen har ordet
Det er en spesiell sommer dette, og det har vært en 
merkelig vår, helt uten organisert hundeaktivitet. 
Nå er vi heldigvis i gang ig jen. Det blir trenings-
samling med lydighet, spor og feltsøk som KLAB 
arrangerer. De månedlige puddeltreffene på 
Østlandet har startet opp ig jen. Og takket være 
rådsnare medlemmer i Gruppe Nordenfjeldske, i 
Utstillingskomiteen og i Bergen blir det hele seks 
spesialutstillinger for puddel i år, og hele fem av 
dem med storcert.  Det er alltid behov for hjelpende 
hender, så ta kontakt med arrangørene, dersom du 
kan tenke deg å bidra.
Nå g jelder det også at alle følger de nye reglene 
for g jennomføring av arrangementer, slik at vi 
kan fortsette aktivitetene og ikke får pålegg om å 

stoppe. Og så får vi krysse fingrene for at folk i 
Norge klarer å overholde smittevernreglene, slik 
at vi ikke får en ny nedstengning til høsten. En av 
mine siste ubehagelige opplevelser var to 
doodleeiere som sto sammen på en offentlig 
badetrapp med hundene sine. Dette g jorde at alle 
som skulle opp og ned av vannet måtte gå tett på 
hverandre. I slike tilfeller må det være lov å være 
nabokjerring. Det løste i hvert fall denne 
situasjonen. 
Men nå er det ferie for de fleste – og en fin som-
mer for alle hunder som får feriere med eierne 
sine. Nyt det vakre landet vårt og ta godt vare på 
dem og hverandre!

Eli



5                    PUDDELPOSTEN    2/2020

Redaktøren har ordet
Hei. Jeg heter Inger Halle Skagen og tar litt 
nølende over redaktøransvaret fra Tone som har 
g jort en fantastisk jobb. Heldigvis har jeg med 
meg to ganger Eli som er erfarne i dette arbeidet, 
vi får satse på at det går greit. Dere får være litt 
tålmodige med meg hvis jeg trår litt feil i starten. 
Ris og ros, og gode forslag til hva bladet skal inne-
holde tas imot med takk. Og jeg har allerede mot-
tatt artikler fra medlemmer som har lyst til å bidra 
til et medlemsblad med godt og variert innehold.
Denne våren har vært preget av helt andre ting 
enn organiserte hundeaktiviteter, men nå ser det ut 
som verden sakte men sikkert går mot mere nor-
male tilstander med både utstillinger, prøver, kurs 
og puddeltreff. Og vi håper å kunne 
rapportere om dette i neste Puddelposten i tillegg 

Styremedlem
Laila Vold

Norsk Puddelklubb
Hovedstyre
Postboks 932
0104 Oslo
www.puddelklubb.no
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Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
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Mestvinnerlisten,
Mestvinnerl. SAR
Gro Staurheim
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Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen
Lydighet/Rallylydighet
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MH 
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Bruk
Mette Dahl

til referat fra generalforsamlingen som forhåpent-
ligvis kan avholdes i høst.
I denne puddelposten vil dere blant annet kunne 
lese om leteaksjonen etter puddelen Delta som 
heldigvis endte godt takket være mange gode 
hjelpere. Og vi har fått en rapport fra Vestlandet 
om Puddelmiljøet der. Jeg håper det blir god lesing 
enten dere er på jobb eller ferie.
Vi håper også at dere setter pris på å få bladet i 
hendene. Det har ikke vært helt uproblematisk å få 
til et blad i disse Coronatider, men her er det. 
Og vi i redaksjonen ønsker dere en fortsatt god 
sommer, og lykke til med puddelaktiviteter 
fremover.

Hilsen Inger
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ARTIKLER  Delta på rømmen 

Endelig, hun er funnet!
– Etter en uke på rømmen rundt 
Frysja, Brekke og Korsvoll fikk vi 
endelig fanget inn lille Delta, sier 
Berit Fagerheim på vegne av 
Rømlingen.
Nordre Aker Budstikke, tekst av Kristin Tufte Haga. 
Publisert: 24.02.2020 kl 21:50

BREKKE: Nordre Aker Budstikke har i sak fra 
mandag i forrige uke fortalt om toypuddelen 
Delta, som forsvant ved Brekke og Maridalsveien, 
mandag i forrige uke.

Mandag kveld forteller representant fra 
Rømlingen, som organiserer letinger etter hunder 
som har kommet seg bort, at Delta har kommet 
til rette:

– Etter en uke på rømmen rundt Frysja, Brekke 
og Korsvoll fikk vi endelig fanget inn lille Delta. 
De siste dagene har hun oppholdt seg på ulike 
steder rundt Korsvoll skole. Søkshundene Falco 
og Tjorven markerte på samme steder. Fire feller 
med godluktende åter ble satt ut på plassene hvor 
vi skjønte at hun frekventerte og søkte ly. 
Lokkestier - vomspor - ble lagt ut for å lokke 
henne inn mot fellene, forteller Berit Fagerheim.
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ARTIKLER  Delta på rømmen

I dag ble hun observert i en hage i Langmyrveien:

– Vi fant raskt ut at hun gjemte seg under en 
stor vedstabel med presenning over. Eier fikk 
beskjed av oss om å legge seg ned på plenen helt 
musestille. Bare vente. Det var selvfølgelig kaldt, 
så dyner, varme klær, liggeunderlag ble forsiktig 
bragt inn.

Men Delta lot seg ikke lokke ut.

– Dermed bestemte vi oss for å ringe henne inn 
med 100 meter nett. Vi brukte støyfrie klær og 
listet oss forsiktig inn fra flere sider. Slik fikk vi 
satt opp nettet og sikret stedet, også med 
vakthold. En fra Rømlingen’s arbeidsgruppe 
smøg seg dermed forsiktig inn under 
presenningen. Delta lå helt nederst under en pall. 
Etterhvert fikk han lokket henne ut derfra. Gjett 

om vi jublet da hun var fanget inn! 
Hun er i god forfatning, var rolig og fin, men skal 
rett til veterinærsjekk, sier Fagerheim videre.

Takker alle

På vegne av hundeeier takker hundepasseren:

– Vi må bare takke alle som har hjulpet oss, de 
har vært mange! Vi har hatt hjelp 24 timer i 
døgnet! Ikke bare til leting, men også støtte. Alle 
som har sittet på post, alle som har lett. Alle som 
har latt oss lete inne på eiendommene deres. Vi 
er ydmyke over snillheten til de som bor i områ-
det. Men folkene fra Rømlingen har virkelig vært 
helt enestående, vi ville ikke ha fått hun tilbake 
uten de, sier en svært takknemlig Johan Christian 
Brendmoe. 🐩

Kveldens letegjeng som nå kan juble over at Delta er funnet - Delta i armene på en av letemannskapene på 
bakerste rad. Foto: RØMLINGEN
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gjengen vår. 
«Dere må virkelig ha et godt hundemiljø. 
Hvordan får dere dette til?»
Jeg har tenkt litt på denne samtalen og 
spørsmålet hennes, og ble inspirert til å 
presentere puddelmiljøet vårt.

På et agilitystevne i Bergen kom jeg i snakk 
med ei dame som ville vite mer om pudlene 
våre, og om treningsmiljøet vårt. Hun syntes 
det var så kjekt å se oss på agilitybanen. Kjekt 
å se på hvor gode vi var på å heie og motivere 
hverandre. Hun var imponert over samholdet i 

Vårt unike puddelmiljø

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø
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Område vårt strekker seg fra Odda i Hardanger 
til Karmøy ved Haugesund, og innafor 2 timers 
kjøretur finner vi bortimot 20 aktive pudler i 
ulike størrelsesklasser.
Her er alle med, og alle bidrar for et fantastisk 
miljø, hvor alle hjelper alle.

Ekstra kjekt er at her bidrar pudlene i mange for-
skjellige bruks- og hundesportsgrener som jakt, 
redningshund, rally, lydighet, agility ofte også 
kombinert med utstilling. For her er det nemlig 
også tettpakka med oppdrettere som setter helse 
og gemytt i forsetet. En leter etter den rette 
kombinasjonen når en skal ha kull, slik at 
avkommene skal passe til både bruks -og i 
utstillings-ringen. 
Det er gunstig for alle, at så mye kunnskap på 
puddel og hundehold generelt, er innenfor det 
lille området vårt. 
Her brenner alle for puddelrasen og legger mye i 
å være gode representanter for rasen.  

De fleste av puddelgjengen er medlemmer av 
Ølen Etne Vindafjord hundeklubb som er en 
aktiv liten klubb med ca. 180 medlemmer.  
Denne lille klubben arrangerer kurs med 
instruktører fra topp elite, utstilling, lp stevner og 
x antall agility stevner pr år, og i 2019 arrangerte 
vi også NM uttak i agility- en skikkelig folkefest i 

den lille bygda som normalt kun har ca. 2500 
innbyggere. Dette er et symbol på klubben vår 
-en gjeng med prima motiverte og engasjerte 
ildsjeler som trør til hvor det treng. For dere 
som ønsker et lite humørfylt innblikk, anbefales 
en kikk (spesielt i slutten) på uttakssøknaden vi 
sendte agilityutvalget:

Youtube, søk på: Video 16 11 2018, 15 27 03

Vi ble enstemmig valgt  Til NM Lag i agility, 
sommeren 2020, hadde vi 6 mellompudler 
kvalifisert.
Miljøet i klubben og engasjerte puddeleier, er 
nok nøkkelen til alle de fantastiske enkelt-
prestasjonene som blir presentert under her. 

Hjørdis Sævareid, Kennel Molineux

Jeg har tidligere gjennomført et AG kurs for ca15 
år siden, men den gang var det ikke så stor AG 
aktivitet i klubben vår. Så det ble med det kurset, 
helt til det dukket opp et Agilitykurs i klubben 
som jeg ble oppfordret til å delta på for 4 år siden.

For 5,5 år siden solgte jeg en mellompuddelvalp, 
«Petra» (Molineux Savannah), til Marianne D. 
Miljeteig i Ølen som etter hvert begynte med 

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Hjørdis Sævareid
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Agility. Jeg fikk stadig oppdateringer om gleden 
og utviklingen på trening og i konkurranser. 

 Nå trener jeg aktivt med mellompuddelen 
«Vesla» (Molineux Santa Ana), som er 
kullsøster til «Petra». Vi har bare så vidt 
begynt å konkurrere og satser friskt framover. 
Treningsøktene er fylt av fart, glede og mestring; 
lykkelig hund er lykkelig eier.

Ingrid Haugen, Kennel Proudlady

Som 17-åring ønsket jeg meg en Rottweiler, men 
jeg fikk ikke ha hund i huset hvor jeg bodde, 
for da ble det så mye hår! Derfor kjøpte jeg meg 
heller en storpuddel, da kunne ikke husverten si 
noe. Den beslutningen har jeg aldri angret på! 
Snow’n Ice’s Apricot Quinto ble min trofaste 
følgesvenn og starten på en begivelserik puddel-
historie. «Mila» bazaars Blossom kjøpte jeg av 
Anne Myrbråthen i 2016 og er både Norsk og 
Dansk utstillingschampion. I dag er utstilling-
skarrieren lagt på hylla og vi går nå Agility og er 
i klasse 2 både i hopp og Agility. Jeg har hatt ett 
kull på Milla hvor «Frida» NJV-19 Proudlady’s 
Storming Bazzar fortsatt bor hjemme hos meg, 
hun deleier jeg sammen med Anne Myrbråthen. 
Frida skal etter hvert få gå litt agility hun også.

Camilla Hult-Olsen

Jeg har mellompuddelen Elvis (Proudlady`s Tsu-
nami) på 1 år og dvergpuddelen Francis  (Entou-
rage Frank Sinatra) på 5 år. Jeg trener og konkur-
rerer aktivt Agility i Haugesund.

Da vi skulle ha en hund nr. to, ville vi ha en med 
pels siden vi hadde en nakenhund fra før. Vi had-
de falt for puddelrasen. Jeg og mannen var litt 
uenig i valg av størrelse da jeg ville ha storpuddel, 
men han synes en liten var nok. Ei venninne 
hadde fått en valp tilbake som vi falt for. Liten 
treninger og konkurranser. Dette er kjekt for både 
to- og firbente. I dag bor det 2 storpudler, Amanda, 
Molineux Let Me Entertain You 8 år og «Nala» 
Weat-antopaz Aiva 2 år, og 2 mellompudler, 
«Mia» Molineux Moulin Rouge 5 år og «Casper» 
Ballentines Happynes 1 år hjemme hos meg.

Anita Haugland, Kennel West-Antopaz

Jeg ble introdusert for puddel for 11 år siden, 
etter at vi mistet vår border collie. Jeg startet som 
forvert for en storpudel fra kennel Molineux 
og ble mer og mer fasinert over egenskapene til 

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Ingrid Haugen

Camilla Hult-Olsen
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puddelen. Jeg synes det var kjekt, utfordrende og 
lærerikt med klipp og stell av rasen, både til hver-
dagsklipp og utstillingsklipp. 
Jeg har alltid likt konkurranseidrett og dette var 
ikke noe unntak. 

Utstilling og fjellturer ligger mitt hjerte nærmest, 
men etter jeg ble introdusert for agilitymiljøet 
til Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb har det 
også blitt en del Agility treninger og konkurrans-
er. Dette er kjekt for både to- og firbente. I dag 
bor det 2 storpudler, «Amanda» Molineux Let 
Me Entertain You 8 år og «Nala» Weat-antopaz 
Aiva 2 år, og 2 mellompudler, «Mia» Molineux 
Moulin Rouge 5 år og «Casper» Ballentines Hap-
pynes  1 år hjemme hos meg. 

Annette Kallevik

Jeg har hatt hund hele mitt liv. Vokst opp med 
og har hatt oppdrett av shcæfer og Border Collie. 
Konkurrert lydighet, bruks og deltatt på utstill-
ing. Var det en ting jeg var sikker på var at “Pud-
del” skulle jeg aldri ha. Etter at jeg for 5 år siden 
mistet min siste hund fra den «gamle gjengen», 
passet jeg på en storpuddel og mellom puddel. 
Det viste seg at Puddel er fantastisk kjekke hund, 
som kan brukes til det meste. Så nå har jeg 3 stk, 

Indi (Ballentine’s India) på 4 år, og Happy 
(C.I.B N DK S UCH Nordic Ballentine’s Happy 
Face) på 3 år, DeeDee (Ballentine’s Sunshine) er 
dverg og 18 mnd.

Jeg elsker å gå tur og reiser rundt på utstillinger 
og deltar på Agility stevner. Deltar i kl Agility og 
Ag Hopp og har hunder i klasse kl 1, 2 og 3 

Emilie Børrezen og Martine Äijâlâ

Vi to er et typisk eksempel på vennskap som 
bygges gjennom hundesporten. Martine var tøff 
nok til å ta kontakt da vi stod ved siden av hver-
andre på en utstilling, og informerte meg om at 
valpene våre var brødre. Jeg (Emilie) bjeffet til 
henne at hun skulle holde hunden sin unna bu-
ret som broren satt i. Til tross for dette har vi i 
dag utallige timer med trening og et par reiser til 
utstillinger bak oss. Sammen begynte vi å trene 
retrieverjakt med pudlene våre, hvor Martine fik-
set oss en sponsoravtale som hjalp oss med utstyr. 
Dette var hovedsakelig Emilie sin lidenskap, så 
etter at vi hadde holdt på med dette i et par år 
introduserte Martine oss for Agility, rallylydighet 
og blodspor som sporter hvor vi faktisk kan delta 
på prøver og få resultater på hundene som vi kan 
vise til i databasen. I dag har vi tre pudler og en 

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Anita Haugland Annette Kallevik
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jaktlabrador i den lille gjengen vår, og til tross for 
at Emilie har adresse i Bergen og Martine utenfor 
Haugesund, så får vi likevel til treninger titt og 
ofte! Emilie trener jakt med labradoren sin og 
redning med puddelen, mens Martine nå fok-

userer på rallylydighet! Avstander blir litt kortere 
med denne hobbyen; Det er vår opplevelse! Emilies 
heter: Sherlock «Juweldaimond´s AC Cobra» og 
Martines 2 heter : Bobben «Juveldiamond´s 
Camaro og Luna «Molineux Brown Eyed Girl»

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Emilie og Martine
Martine 2. plass og Emilie 3. plass  på 
Rallylydighet stevne i Ølen. Bildet under: Emilie
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Marianne Dalaker Miljeteig

Mitt puddeleventyr startet høsten 2014 da jeg 
fikk en «retur»-valp av Hjørdis som har skrevet 
over her. Jeg forsikret meg at hun ikke krevde noe 
utstilling resultater eller brukstrening, da jeg kun 
skulle ha en familiehund. Så feil kan en ta….
Jeg ble bitt av hundebasillen og Molineux Savan-
nah «Petra» ble min prøvekanin. Hun er nå Nuch 
og Agch samt vi har kvalifisert oss til NM i agility 
de tre siste årene.
Petra er også utdannet besøkshund (1-årig utdan-
ning) og jobber fast annenhver uke på to lokale 
sykehjem.  Når vi ikke trener eller konkurrerer 
er vi aktive på tur;-  både til fots og på ski. Det 
er en enorm trekkraft i den lille kroppen, og hun 
har spart ungene for en rekke oppoverbakker 
i skiløypene, noe som er høyt verdsatt av både 
store og små.
2 år gamle Molineux Suit Yourself, «Pernille» bor 
også hjemme hos meg. Henne deleiger jeg sam-
men med Hjørdis Sævareid og vi koser oss med 
agility- debuten, mens Hjørdis tar seg av utstill-
ingskarriæren.  -En ypperlig ordning synes jeg J 
Hundene våre fullverdige familiemedlemmer og 
de er stort sett alltid med oss, enten det er på 
bilferie til Frankrike, vandreturer i den norske 
fjellheimen eller på båt- og campingturer.  Mel-
lompuddel er perfekt for oss;-  Stor nok til å være 
med på alt vi ønsker, og liten nok til å få plass ;) 

Siv Marit Tho

Molineux Twist «Kira», opprykk til Fci3 i lp og 
elite i Rally. 

ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Foto: Marianne Dalaker Miljeteig

Siv Marit Tho
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ARTIKLER  Vårt unike puddelmiljø

Lydighet apport 

Hunder over hopp

EmilieCamilla Hult-Olsen på padlebrett
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POST  Minneord om Solveig Olsen

«Du vet det, Solveig, med tanke på hvor mye 
du jobber skal det ikke på din gravsten stå «Her 
hviler…» slik det står på mange andre. Nei, på din 
skal det stå «Endelig(!) hviler frøken Olsen!» Vi lo 
begge godt av den spontane kommentaren jeg ga 
Solveig der vi to stod og jobbet på klipperommet 
en sen kveld for mange år siden. For Solveig Olsen 
var et arbeidsjern av de sjeldne. Lite tenkte vi da på 
at tekst til hennes gravsten en dag skulle det bli en 
realitet. 
 
Men nå er den dagen kommet; Solveig Olsen har 
gått bort og et kapittel i hundesporten er over. For 
mange av dere sier kanskje ikke navnet så mye. Det 
er et relativt vanlig navn. Og kanskje vil mange 
av dere ikke gidde å lese så mye lenger enn hit når 
dere tenker at dette er minneord om en person dere 

knapt har hørt om. Men bak det relativt ordinære 
navnet var det et ekstraordinært hundemenneske og 
puddelentusiast fra en generasjon vi alle hundein-
teresserte skylder en stor takk!

Solveig likte ikke å stikke seg frem i mengden, likte 
ikke så godt det sosiale rom, men hadde en tydelig 
stemme og klare meninger når det gjaldt. Mange 
fikk sitt pass betimelig påskrevet om frøken Olsen 
mente de tok feil! Tydelig og direkte! Men til forsk-
jell fra mange som blir verdensmestre over natten, 
hadde Solveig gjennom et langt liv i hundesporten 
og i sine raser gjort sin hjemmelekse og «vunnet 
retten til» å ha en mening.

Solveig hadde et utrolig godt øye for hund, anatomi 
og bevegelser, og kunne virkelig «se» hund. Likevel 

Endelig(!) hviler frøken Olsen!
Solveig Irene Olsen, f 16.10.1942, d 7.3.2020
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ble hun aldri dommer, hverken for puddel eller 
andre raser. Det var synd for rasen(e) som med det 
gikk glipp av en dyktig og ærlig bedømmelse av 
hundene, men – i forhold til avsnittet over – kanskje 
forskånende for sarte, hundeiere. Hun dømte på 
noen uoffisielle utstillinger og på en av den uttalte 
hun klart og tydelig etter å ha plassert de håpefulle 
med sine stolte eiere på plassene fra 1 til 4 – «Ja, ja, 
- sånn plasserer jeg dere, jeg ville ikke ha med meg 
en av dem hjem!». En ærlig og typisk kommentar 
fra frøken Olsen, men ikke alle takler en slik til-
bakemelding like bra. For de som virkelig ville vite 
var det ingen tvil om at Solveig hadde «blikk for 
hund»!

Det er mange gode resultater som nå står igjen som 
bevis på hennes livslange innsats; NKKs oppdret-
terpris og NKKs sølvmerke, æresmedlem i Norsk 
Puddelklubb, Norsk Pomeranianklubb og Gjøvik 
Hundeklubb, et oppdrett av mangfoldige champions 
som kanskje ble toppet med Sunline A New Year 
Happening. «Viggo» ble mestvinnende Toypuddel 
1997, Europavinner-97 og Årets Hund nr.3 i 
Norge samme år, deleid med Lisbeth Campbell og 
vist av Mikael Nilsson. 

Solveig begynte også tidlig å konkurrere i lydighet, 
med den gang «utradisjonelle» lydighetsraser som 
dverg/mellompuddel og etter hvert pomeranians, 
men hun fikk frem 3 lydighetschampions og gjorde 
det veldig bra i de lavere klassene både i lydighet og 
agility. En hund som skulle bety mye for Solveig var 
INT NORD UCH N S LPCH Here Comes Trouble, 
«Punk». Etter sin utstillingskarriere ble Punk en 
dag med tilbake Gjøvik og etter bare noen få ukers 
lydighetstrening deltok de i klasse 3 i lagkonkurrase 
for Puddelklubben.  Solveig og Punk ble et radarpar 
med gjensidig beundring for hverandre, og Punk 
var, så sant det var mulig, aldri mer enn et par meter 
unna Solveig resten av sitt liv.   

Men det var kanskje ikke disse resultatene i utstilling 
og lydighet som var Solveig sitt største bidrag til 
hundesporten og til puddel som rase. Det var kanskje 
heller innsats, stå-på-vilje og kunnskap. Solveig var 
et genuint hundemenneske og et arbeidsjern av en 
støpning man sjelden ser lenger. Hun la sin ære i 
å gjøre jobben ordentlig, uansett om det var med 
egne hunder, på klipperommet for å holde kundenes 
hunder velstelte, drive sitt oppdrett, lese seg opp på 
alt som hadde med hund å gjøre - eller bidra til sine 
klubber med frivillige aktiviteter for hundesaken. I 
tillegg hadde hun som oppdretter en egenskap som 
er viktig for utviklingen av en rase, - hun solgte 
gjerne gode hunder til andre og gledet seg over at 
hennes avkom kunne gjøre det godt og være starten 
på noe nytt i andres hender. Mange har startet sin 
hundeaktivitet med gode hunder fra Solveig! Dette 
livslange og utrettelige bidraget, og rausheten for 
rasen, er det mange av oss som kan lære av.

Også for Solveig startet «hunderiet» med en tilfeldig 
hund, den lille blandingshunden Dixy, kjøpt for 50 
kroner. Men som 19-åring flyttet hun til Oslo for å 
jobbe fulltid med hund hos Elisif Thrana og hennes 
kennel Elitras i Sørkedalen. Her fikk hun plutselig 
ansvar for mer enn 60 hunder og introdusert for 
Elisifs oppdrett av puddel og dachshunder, og det 
var her hennes interesse for Puddel startet. Det 
daglige arbeidet med hundene og alt som fulgte 
med var en skole så god som noen, men også hardt 
arbeid med lange dager og begrensede goder. 

Men hardt arbeid betaler seg, heter det, og fra Elitras 
kennel var det flere kjente hundefolk som hadde sin 
start; Wenja Rui (kennel Wenja’s), Rodi Hübenthal 
(kennel Picador), Linda Stoltz Olsvik (kennel Lin-
niecroft, som for øvrig gikk rett i gulvet da Solveig 
demonstrerte halekupering for henne – uten at 
besvimelsen gjorde inntrykk på Solveig…) og den 
senere Amerika-baserte Geir Flyckt Pedersen (kennel 
Louline) for å nevne noen.

POST  Minneord om Solveig Olsen

Solveig med puddel og schäfer
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Solveig sitt liv ble fylt med oppdrett av puddel og 
etter hvert pomeranian, fra 1968 under kennel-
navnet Sunline, og ble en del av det som skulle vise 
seg å bli et legendarisk samarbeid som satte norske 
pudler på verdenskartet.

Sammen med navn som Astrid Giercksky (kennel 
Topscore), Margareth Vear (kennel Racketeer), 
Lisbeth Campbell (kennel Paghanini), Inger Lise 
Andersen (kennel Starline), Solveig Næss Damm 
(kennel Solnes) og Eva Nygård Sørensen (kennel 
Fidel), med hunder klippet av disse og kunstnere 
som Maud Nilsson og vist til perfeksjon av 
handlere som Kjell Sundby og Rolf Brorstad, ble 
rasehistorie skrevet. Historie som av mange i «den 
nye generasjonen» allerede er glemt.

Bøker kunne (og burde!) blitt skrevet om det arbei-
det og de resultatene disse «puddeldamene» fikk til 
i rasens storhetstid. Resultatene var utrolige, selv 
om oppskriften nok var relativt enkel; villighet til 
hardt arbeid, utholdenhet, dyp kunnskap om rasen, 
rasestandarden, stamtavler og linjer. Men det vik-
tigste var nok et godt og dypt samarbeid og raushet 
for gode resultater! Selv om alle ønsket å vinne, 
også den gang, var rasen viktigere enn rosettene. 
Man konkurrerte innenfor ringbåndene, og hjalp 
hverandre utenfor. Et eksempel til etterfølgelse, og 
resultatene de skapte for rasen taler for seg!

Solveig representerte en nesten utømmelig kilde 
til kunnskap og bidro med en enorm innsikt om 

POST  Minneord om Solveig Olsen

hund, historie, kynologi og genetikk. Det var ikke 
få hundebøker, kataloger og hundemagasiner som 
ble pløyd igjennom av frøken Olsen. Fra perm til 
perm, og uansett rase. Der andre bare hadde lest 
overskriftene, hadde Solveig lest hele boka! For de 
som var mer interessert i å lytte enn å forsvare egne 
påstander, var Solveig et levende leksikon som man 
kunne lære mye av. Hun hadde en skarp hjerne som 
husket det meste, sjekket opp ting hun var usikker 
på og delte gjerne med de som ønsket. Som en 
oppdretter sa til meg i ettertid; - «Jeg ringte alltid 
Solveig når det var noe jeg lurte på om oppdrett, 
kombinasjoner og genetikk. Man fikk bestandig et 
godt svar. Jeg kommer til å savne denne muligheten 
og disse samtalene nå!»

De siste årene ble Solveigs liv begrenset av sykdom, 
og hun var naturlig nok ikke så ofte å se på 
utstillinger lenger, men hun holdt seg hele tiden 
oppdatert. I vår siste samtale ønsket hun fortsatt å 
komme seg på «bare en utstilling til», selv om både 
hun og jeg nok var klar over at det ikke kom til å 
skje. Og kanskje var det greit.
 
Utviklingen mot en «masseproduksjon» av 
utstillinger, en situasjon hvor rosetter er viktigere 
enn rasen, hvor vi snakker mer om hverandre enn 
med hverandre og hvor kunnskap og historie har 
gått av moten, var en utvikling Solveig var veldig 
imot. Dette ødela det hundesporten egentlig burde 
handle om, og selve rasen ble nesten glemt. Det er 
ord som det er verdt å lytte til. For Solveig er en 
representant for en generasjon av hardtarbeidende, 
dedikerte hundefolk som har vært ryggraden i 
NKK, i Puddelklubben og i andre klubber, og 
bygget opp den sporten vi andre får nyte fruktene 
av i ettertid. Vi skylder dem å lytte og vi skylder 
dem å lære! 

«Endelig(!) hviler frøken Olsen!» Solveig sitt 
kapittel i hundehistorien og for puddelrasen er over. 
Hun kommer til å etterlate seg et stort tomrom. 
Ikke fordi hun stod i front og alltid var synlig, men 
fordi hun sto bak og alltid bidro!  

Jeg, og mange med meg, er usigelig takknemlige 
for at vi har fått lov til være en del av hennes liv og 
fått ta del av hennes utrolig kompetanse, omsorg 
og raushet. Mange har mistet en god venn, og 
hundesporten har mistet nok en representant for 
«ryggraden»! 

Hvil i fred, Solveig Irene Olsen.

Anders Tunold-Hanssen.
April 2020.

Solveig BIS Valp under Kari og Tore Edmund
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POST  Nye championer 

N DK UCH West-Antopaz Aiva 
“Nala”

Storpuddel, sort tispe

Født: 26.01.2018

Far: Triodames High Chapparal

Mor: Molineux Let Me Entertain You

Oppdretter: Anita Haugland

Eier: Anita Haugland

N SE UCH ABC Private Cannes
“Teo”

Mellompuddel, sort hann

Født: 06.05.2017

Far: C.I.B NORD LV EE HR CZ UCH 
EUJW-15 NV-17 FIDEL Zanzibar

Mor: C.I.B. NORD UCH BALTV-16 
Fidel St. Petri

Oppdretter: Laila Johansen

Eier: Anita Haugland
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N SE UCH Molineux Moulin Rouge 
“Mia”

Mellompuddel, sort tispe

Født: 09.06.2015

Far: INT N SE DK FI UCH DKV-14 KBHV-14 
Mon Charme Diamant Noir

Mor: Bazaar’s Mille Molineux

Oppdretter: Hjørdis Sævareid/Kari Kindem 

Eier: Anita Haugland
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POST  Generalforsamlingen     

Norsk Puddelklubb inviterer til Generalforsamling 
søndag 20. september kl 11. 00 på 

Oslomet avdeling Kjeller. 

Reiseforslag fra Oslo: 
Ta toget (L12, L13, L14, R11) til Lillestrøm, 
gå til Lillestrøm bussterminal, 2 min., 
Derfra tar du buss 100 mot Kjeller til 
Forskningsparken. Oslomet ligger 5 min. 
gåtur derfra. Reisen tar fra 29 min. til 39 
min. alt etter hvilket tog du tar.  
Sjekk Ruter.no for mer info. 

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

Se årsmøtedokumentene på klubbens nettsider etter 20. august.

Adresse: Karethe Johnsens hus, 
Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
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Norsk Puddelklubb inviterer til Generalforsamling 
søndag 20. september kl 11. 00 på 

Oslomet avdeling Kjeller. 

POST  Generalforsamlingen

Presentasjon – Mona Fegri                          

 

 

Jeg har blitt spurt om å være med som vara i styret til Norsk Puddelklubb og har takket ja til dette så 
her kommer litt om meg selv. 

Jeg heter Mona Fegri, er 51 år gammel og bosatt på Jevnaker. Jeg har to sønner på 21 og 23 år samt 
en fostersønn på 15 år. Jeg liker å være aktiv og gå turer i skog og mark, samt å trene på 
treningsstudio. Liker godt å slappe av å se en film eller en bra serie på tv også . 

Til daglig arbeider jeg som konsulent ved Ringerike tingrett i Hønefoss. En jobb jeg trives veldig godt 
i. Har vært i domstolsapparatet siden jeg var 18 år (1988… uff tiden går ) til i dag med unntak av ca. 
5 år hvor jeg arbeidet for et privat firma som setter opp hytter (Hytteplan AS).  

Jeg fikk min første hund da jeg var 14 år (etter en god del mas da ). Rasen ble Golden Retriever. Vi 
hadde to/tre Golden Retrievere hjemme hos mine foreldre på det meste. Hadde også en tispe borte 
på fór. Min mor ble også «bitt av hundebasillen» og vi hadde tre valpekull hjemme. Jeg konkurrerte 
litt i lydighet og i agility med noen av hundene.  

I 2008  gikk min drøm endelig i oppfyllelse . Da ble det storpuddel. En sort, nydelig storpuddeltispe 
ved navn Sheeba (Ankaru’s A Little Bit More) fra Gro Bjørndalen/Anne Karin Helleberg, som nå er 
blitt 12 år. Sheeba og jeg var på en del hundeutstillinger de to første årene for hun var; - og er 
selvsagt ennå så fin . Planen var at jeg skulle ha et valpekull på Sheeba, men så fikk hun Addison og 
da ble ikke det aktuelt. Sheeba går på tabletter daglig og har det veldig bra. Vi er ute og går turer på 
ca. 1 mil noen ganger i uka. «Mor» har jo også godt av å få trimmet seg .  

Jeg har alltid ønsket meg to hunder. I august 2017 hentet jeg min sølvfargede storpuddeltispe Bonnie 
(Shirkus Crown Princess Ariel) fra Bente Tyrholm. En helt herlig sølvskatt som er utrolig snill og god. 
Man blir jo så glad i disse dyra  De gir meg så mye.  
Har vært på utstilling med Bonnie en helg og fått Excellent begge dagene. Bonnie har HD-resultat A 
på begge sider og alt er i orden med øynene så håper å få et kull på Bonnie til vinteren 2020/2021. Er 
så fornøyd med henne  

Jeg er også medlem av Hønefoss Hundeklubb og Hønefoss og omegn brukshundklubb hvor jeg prøver 
å få til noen treningsøkter med Bonnie. Har vel egentlig pensjonert Sheeba, selv om hun tok 
bronsjemerkeprøven da hun var 10 år og ble nr. 2 av 12 så hun er skikkelig «på» hun altså. Bare 
matmor som skulle ha prioritert litt annerledes da Sheeba var yngre kanskje  Skikkelig fart i den 
«sorte kroppen».   

Dette var litt om meg.  
Ser frem til og gleder meg til å gjøre en innsats for puddelklubben.  
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FASTE SPALTER  Juniors hjørne

Vov der ute!
Det er veldig rare tider. Jeg er vant til å være med 
på mye i løpet av en uke. Nå er vi nesten bare her 
hjemme. Hvorfor det? Mamma har en aktivitet som 
hun kaller «hjemmekontor». Lurer på om det kan 
bety noe sånt som at hun gjør den vanlige jobben 
sin her hjemmefra? Det høres iallfall slik ut gjennom 
dagen. Hun er som hun pleier når vi er på jobb; 
Sitter i kroken sin, med telefon og pc – og snakker 
med Norge.

Jeg maste fælt de første dagene. Fant ikke roen, men 
nå har dette vart siden mars. Egentlig er det litt 
deilig også. Jeg får lov å være mye ute på altanen på 
soldager! Heldige meg. Så går vi gode turer på 
ettermiddagen mens mamma hører på noe som het-
er «pressekonferanse». En og annen herlig 
morgentur har det også blitt.

Litt ok med ro. Jeg er ikke lenger like ivrig i selen. 
Traver fint foran henne, men slutter å trekke ganske 
raskt. Sjekker stadig om vi kan snu når vi passerer en 
av holdepunktene våre. Vi, førerhunder, skal nemlig 
ha et fast, stødig trekk i selen vår så eierne våre en-
kelt kjenner bevegelsene våre i terrenget og hvor vi 
går.

Hva er korona? Alle snakker om det. Kan det være 
en ny hundevenn/valp som er født? Jeg tror egentlig 
ikke det. Alle er så alvorlige i stemmene sine når de 
sier det ordet. 

Folk gir meg enten mer plass enn før når vi går ute, 
eller de som kommer hastende mot oss på gang-
veien, holder på en dum høyreregel (jeg ikke kan), 
så jeg må vike. Jeg forsøker så godt jeg kan å holde 

oss på venstre kant. Det var jo det jeg lærte på 
skolen, men det er jammen meg ikke lett for tiden.
Hvorfor håndhilser ikke menneskene på hverandre 
lenger? Jeg ble litt stresset av alt dette underlige i 
midten av mars. Nå har jeg vennet meg litt mer til 
den nye atferden deres.

Mammas niese spiller kornett i HM Kongens 
Gardes Musikkorps (gardemusikken på folke-
munne)! De er veldig flinke - en sterk kontingent 
i år! Vi dro til Oslo 17. mai og lette etter dem. Vi 
visste at de ikke skulle marsjere og tiltrekke seg 
folkemengder. Vi fant dem, og hørte på fine mars-
jer og drill i en times tid utenfor operaen (sendt på 
tv2). Det var god plass i gatene. I Oslo hadde jeg 
virkelig godt trekk. Jeg kan når jeg vil og ikke må gå 
de vante rutene våre.

Jeg sto ved siden av mammaen min mens hun 
spilte «Ja vi elsker» på kornett sammen med garden 
og hele landet ut fra balkongen til besteforeldrene 
mine!

På ettermiddagen lå jeg rett ut – nøt tanken på å ha 
gjennomlevd et nytt kapittel i opplevelsesboken min!

Labb fra Junior!

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/puddelkvast/

Diane Nikolaisen
 Kennel Garboso
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Diane Nikolaisen
 Kennel Garboso

CIB N DK SE FI ch SE V-19 Garboso Querida 

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

🐩

Mellompuddel – Sort og Brun
6 år er gått siden forrige gang vi hadde 
stafettpinnen i Puddelposten (Nr.2-14). Da Solfrid 
Rønning ringte tenkte jeg at det kunne være 
hyggelig å fortelle litt om utviklingen hos Garboso. 
I den første artikkelen i PP hadde vi akkurat begynt 
på Garboso Giulietta sin karriere. Hun var en 
stjerne i utstillingsringen og ble CIB, NORD ch. 
Hun er etter C.I.B DK FI NO SE ch SE v-10 

Sandust Market Master og Canmoy`s Dona 
Garbosa. Nora og hennes mamma er stammødrene 
til våre tisper i dag. Nora har vært en viktig brikke i 
vårt oppdrett og har gitt mye av sin stil og reisning 
samt personlighet til sine avkom. 

Den første tispen vi beholdt etter Nora var 
NORD ch Garboso Giulie f. mars 2014. Hennes 
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pappa var C.I.B FI EE ch TLNW-12 Nutlee Enis 
Del Mar som kom fra Finland. Guri bor i dag hos 
forvert og har et aktivt liv med masse tur og lek. 

NORD EE LT ch Garboso Madison f. desember 
2014 er også etter Nora. Hennes pappa var C.I.B 
N NORD ch NORDV-11 NORD V-11 SE 
V-12 Sandust The One. 

I 2015 fikk Nora valper med C.I.B N SE DK ch 
NORDIC ch NJV-15 DKV-16 NORDV -16 
Now I‘m Bazaar Starring Moravia. Fra dette kulle 
solgte vi en tispe til Anna Aurora Wiig. «Safira» 
N SE FI UCH Garboso Piedra Preciosa ble født 
august 2016. Safira er fremdeles i utstillingspels 
og vil nok vises frem i utstillingsringen senere i 
år. Anna Aurora har også startet sitt eget oppdrett 
under kennelprefix Prasantin. Vi ønsker henne 
lykke til som oppdretter og ivaretagerske av våre 
linjer.

I 2017 reiste vi til Tyskland med Guri (Garboso 
Giulie) og parret henne med DE VDH ch EUW-
11 BDSG W-11-12 BDSG JW-10 Candlewoods 
Bradley. Vi hadde en fantastisk tur og ble kjent 

med to flotte damer på Candlewoods. Vi var blant 
annet i Einbeck, en flott by med karakteristiske 
hus i bindingsverk.
Ut av denne kombinasjonen ble det to Cham-
pions. N ch Garboso Queen Of Mountain Bell 
og «Clara» C.I.B N DK SE FI UCH SE V-19 
Garboso Querida som ble hos oss. Clara har nå 
hatt sitt første kull og vi har beholdt en hann 
etter henne og C.I.B FI EE LT ch FIJV-17 NOR-
DJV-17 HeW-18 LTV-19 V-19 Filagon Easy To 
Fly. Vi er spente på hva fremtiden bringer for 
Axel, Garboso Querido. 

I 2018 kom Thore. C.I.B NORD FI LT ch 
Olymbinar’s Goleador Garboso til oss fra Fin-
land. En fantastisk hann som vi foreløpig har be-
holdt en tispe fra. Thore har et herlig gemytt, han 
kan være alt fra en stor sofagris til å være høyt og 
lavt ute i naturen. Halen hans vifter alltid. Thore 
har flere kull og vi er spente på å se hva fremtiden 
bringer for valpene hans. Vi ønsker dem alle hell 
og lykke. 

Vi parret Thore og Guri i 2018 og beholdt en 
tispevalp. NJV-18 NORDJV-18 SEJV-19 
Garboso Southampton. Inez ble 2 år i desember 

 

NORD EE LT ch Garboso Madison 

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Garboso Querido
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2019 og vi hadde planer om utstillinger på henne 
våren 2020, men det var ingen utstillinger som 
ble avviklet på grunn av covid-19. Inez har arvet 
Thore sitt gode humør og hun er alltid klar for 
hva det måtte være. Vi ser frem til å vise henne 
frem når muligheten byr seg. 

Betzy, Garboso Madison ble i 2019 parret med 
N DK ch Avtar The Patriot. Her har vi beholdt 
en tispevalp Garboso Landig Lips «Iben». Hun og 

Axel er som hånd i hanske og følger hverandre i 
tykt og tynt.   

Som oftest drar vi på kombinerte ferieturer/
utstillingsturer. I 2018 dro vi på sommerferie 
og utstillingstur til de Baltiske landene. Vi reiste 
sammen med våre venner fra Oulo i Finland. Det 
var utrolig å se så store forskjeller fra land til land. 
Noen ganger er det godt å komme bort for å se 
hvor godt vi egentlig her det her hjemme. Utstill-
ingsmessig hadde vi tur og fikk 2 champions der. 
Betzy ble Litauisk og Estisk Champion og Thore 
fikk Cert som senere førte til at han ble Litauisk 
champion. Han har for øvrig to Cert i Estland.  
Vi har også lagt ferie/utstilling til Danmark. 
Første gang var vi også innom Tyskland, Frank-
rike og Luxemburg. 6 hunder i bobilen var ingen 
hindring. I fjor besøkte vi også venner fra nord 
som har flyttet til Danmark. Begge gangene vi 
har vært på utstilling i Danmark, har vi blitt 
belønnet med Danske Champions.

Det kan mange ganger være utfordrende å dra på 
utstillinger når en bor så langt nord som Bodø. 
Det fører ofte til at vi må ha fri fra jobb både 
fredag og mandag for å delta på utstillinger lørd-
ag og søndag. Men vi koser oss når vi treffer gode 
venner og får delta på velorganiserte arrange-
menter.

En puddel for oss er ikke bare titler. Vi syns jevnt 
over, at vi har gode helseresultater på våre hunder. 
Glade og lykkelige pudler er selvfølgelig. Vi følg-
er puddelklubbens avls anbefalinger og har fått 
få tilbakemeldinger om sykdommer på hunder 
fra oss. Vi hjelper alltid våre valpekjøpere både i 
forhold til hundehold, helse og eventuelle proble-
mer. For oss betyr kontakten med valpekjøperne 
mye. Vi vil gjerne være den valpekjøperen kom-
mer til, både med glade historier og eventuelle 
sykdommer/problemer. Det er hyggelig når val-
pekjøperne forteller om den fantastisk hunden de 
har fått fra oss. Uten valpekjøpere er vi ikke noe. 
En stor takk til alle fantastiske valpekjøpere! 
Vi er stolte over hva vi har fått til i vårt oppdrett. 
Vi, jeg og min mann Roger utgjør et team. Roger 
har de siste årene engasjert seg i oppdrettet mer 
og mer. Han studerer stamtavler, ser på ulike 
kombinasjoner, planlegger turer, er sjåfør, tar opp 
hundebæsj, går tur med hundene og ikke minst, 
en ivrig sparringspartner for meg. Vi oppdaterer 

CIB N S FI DK LT Ch Olymbinar’s Goleador Garboso

NJV-18 NORDJV-18 SEJV-19 
Garboso Southampton
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oss der vi kan om hundehold og puddelstell. Vi 
har deltatt på flere seminarer og Webinarer med 
dedikerte mennesker som brenner for puddelra-
sen. Dette gir oss energi og lyst til å fortsette med 
puddeloppdrettet vårt. Vi er medlemmer av NPK 
Gruppe Nord og har der fått anledning til å delta 
på flere seminarer med Anders Rosell. Dette har 
for oss ført til en større innsikt i puddel historie, 
avl og oppdrett, handling og ikke minst det å ta 
vel vare på puddelpelsen.
Vi ser frem til å treffe igjen våre hundevenner 
både i Finland, Sverige og Norge. Vi har vært 
mest på utstillinger i Finland og Sverige de siste 
årene. Det har «liksom» vært lettere å kjøre over 
grensen enn sørover i Norge.

Videre for vårt oppdrett legger vi aktivt opp til at 
de pudlene som kommer fra oss skal være friske, 
ha godt gemytt og se ut som en puddel. Hvis jeg 
skulle ønske meg noe for fremtiden ville det være 
at oppdrettere rundt om beholdt flere hanner, slik 
at mangfoldet ble større. 

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten Invitasjon til 
Norsk Puddelklubbs 

hovedutstilling
Dobbeltutstilling med storcert begge dager,

Drammen Hundepark 
31. oktober og 1. november 2020

Dommere er 
Bente bjerkaas •

norge • Kennel shining • 
og 

Anders Tunold-Hanssen •
norge • Kennel Tagline • 

Påmeldingsfrist er 5. oktober
Epost: npk.utstilling@gmail.com

I skrivende stund ser det ut til at vi igjen kan 
komme i posisjon til å få dyrke vår hobby etter 
nedstengingen på grunn av covid-19. For meg 
har en ny verden åpnet seg der jeg har vært med 
på ulike arrangement, via nett, som jeg aldri 
kunne blitt med på om jeg hadde måtte reise for 
eksempel til Oslo, for et ettermiddagstreff, om et 
spesielt tema. Jeg håper at det også for vår klubb 
raseklubb kan åpne seg nye muligheter for at flere 
tema kan gå som webinar, eller bli streamet slik at 
mange flere enn i dag får mulighet til å delta.

Stafettpinnen sendes videre til Elin Teigland.

De håperfulle fotograferes slik at vakpekjøperne får fine 
bilder.

Diane og Clara
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Bente Bjerkaas 
Jeg heter Bente Bjerkaas, bor på småbruk med 
mine fire pudler og samboer. 
Mitt kennelnavn er Shining. Jeg fikk min første 
hund, mellompuddel som 8 åring og har alltid 
hatt pudler siden.

Jeg har også hatt flere Cavalier King Charles 
Spaniel og Schäfer.

Startet med lydighetskonkurranse og 
brukshund med Charmy og hennes mor 
Stella, senere fikk jeg i 1979 storpuddel fra 

UTSTILLING  Dommerpresentasjoner

kennel Star- Line og Inger Lise Andersen sitt 
kvalitetsoppdrett av rasen Min Nord. Uch. Star 
- Line Sonny Boy var en allsidig hund, vi stilte 
i lydighetskonkurranse på NKK,s utstilling i 
Trondheim, Sonny var 3 år gammel. Fikk 200 
poeng av 200 oppnåelige poeng!

Sonny hadde en stor karriere innen lydighet. 
Han var den første storpuddel som ble 
brukshundkåret og ble også blant annet 
Rykkinn Hundeklubb’s klubbmester i klasse 1 
og 2 samme år.

Jeg brukte han som trekkhund, spor og blod-
spor og med kløv i skog og mark. De som ble 
kjent med Sonny glemmer aldri hans fine og 
snille personlighet, han var dessverre steril til 
min store sorg.

Siden har jeg hatt flere pudler i alle størrelser 
og hatt et lite oppdrett med noen få valpekull.

I 1998 ble jeg eksteriørdommer på puddel 
etter å ha vært ringsekretær i 10 år. Senere 
har jeg utvidet min autorisasjon til hele gruppe 
9 og 11 av Spanielrasene i gruppe 8. Jeg har 
vært i NPK’s styre i flere perioder og var med i 
lydighetsgruppa i mange år, vi hadde 
lydighetskurs på Ekebergsletta hver vår og 
høst i flere år.

Som hundefrisør gjennom mange år med både 
hverdagsklipp og utstillingsklipp synes jeg det 
er moro at man stiller ut hunden sin i en kort 
frisyre - det finnes vel ikke noe vakrere enn en 
sunn puddelkropp. Jeg er opptatt av en sunn 
puddel som beveger seg uten anstrengelse 
med en fin balanse og harmoni mellom for og 
bakbensbevegelser, som “fjærer” i alle ledd og 
bruker leddene i bevegelse uten overdriv og 
selvfølgelig må den ha stil og reisning - det er 
jo en puddel!

Jeg ser fram til å dømme NPK’s utstilling 31.10 
- 1.11. 2020 og går til oppgaven med ydmykhet 
over å få lov til å dømme våre pudler.

Hilsen Bente Bjerkaas



29                    PUDDELPOSTEN    2/2020

UTSTILLING  Dommerpresentasjoner

Anders Tunod-Hansen
Først vil jeg få takke Norsk Puddelklubb 
for invitasjonen til å dømme på deres 
spesialutstilling i høst, siden Puddel som rase 
har hatt en veldig spesiell plass i mitt hundeliv.

Jeg har selv aldri hatt puddel, min første rase 
var en langhåret collie. Men på et valpekurs 
med denne hadde jeg Solveig Olsen, kennel 
Sunline, som instruktør og jeg ble etter hvert 
«adoptert» inn i puddelverdenen. 
Mine ungdomsår ble tilbragt i stor grad på 
klipperommet hos Solveig, hvor jeg også fikk 
være med på valpekull, plukke ut valper og 
følge deres oppvekst. Helgene ble ofte tilbragt 
på utstillinger hvor jeg både fikk være med å 
gjøre i stand og vise ulike pudler. Alt fra hunder 
tilhørende klippekunder som bare ville ha en 
bedømmelse på sin hund til hunder som vant 
BIS på Puddelspesialer. En veldig lærerik tid 
omgitt av datidens dyktige puddelentusiaster 
og som ga meg et godt grunnlag videre.

Min hundeinteresse har hele tiden vært bred 
og jeg har hatt gleden til å ha endel ulike raser, 
bl.a Dvergschnauzer, Riesenschnauzer og 
Dachshund, i tillegg at jeg har stilt ut et utall 
forskjellige raser i min tid som handler. I de 
siste 10 årene har det vært Petit Basset Griffon 
Vendeen som har vært “min” rase og mitt 
kennelnavn er Kennel Tagline. I 2016 hadde 
jeg også gleden av å være oppdretteren til 
årets BIR på Crufts i England. 

Jeg begynte min dommerkarriere i 2004 og er i 
dag autorisert på ulike raser i gruppene 1, 2, 4, 
6 og hele gruppe 9. 
I flere år var jeg leder for Dommerforeningen, 
Autoriserte Hundedommeres Forening, og var 
i 4 år leder for NKKs Særkomite for Utstilling, i 
tillegg til å være NKKs representant i FCI Show 
& Judges Commission. Utstillingenes og dom-
mernes rolle i hundesporten har vært områder 
som har opptatt meg lenge og jeg bruker i dag 
mye tid på å reise rundt på utstillinger i inn og 
utland både for å stille, dømme og å se hund. 
 
Og nå ser jeg frem til å få dømme Puddel på 
deres kommende utstilling til høsten. Fo
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Invitasjon til 
Norsk Puddelklubbs 
utstilling i bergen

Dobbeltutstilling med storcert. på søndagen
Sted: Myrbø, Espeland

5. og 6. september 2020

Dommere er 
Linda kjeksrud •

norge • Kennel taspitir  
og 

leif herman wilberg •
norge • Kennel siggen 

Påmeldingsfrist er 5.-6. august
Påmelding via NKK´s terminliste for utstillinger.
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Klistremerker
Merkene er i sorthvitt. De 
leveres med lim på forsiden 
(for bilvinduer) eller lim på 
baksiden (til alt annet)
Pris kr. 10,- pr.stk.+ porto

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

ANNONSER

Bestilles fra lailavold@hotmail.no

Ilarion, som valp, brun storpuddel, født 03.04.19 og
Spero, sølv storpuddel, født 01.02.18
Foto og eier: Reidun Foss
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B-post
Returadresse:
Inger Halle Skagen, 
Grodalsåsen 16A, 
1389 Heggedal




