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

www.puddelklubb.no
Hjemmesiden vår er i flittig bruk. Her finner du  
blant annet hannhundlister, oppdretterlister, 
valpeliste og liste for ønsket omplassering. 

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

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

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

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

Lederen har ordet
Endelig!
Nå ser vi lyset i tunellen. Vi kan delta i organiserte 
aktiviteter med pudlene våre ig jen.
Den 15. mai avholdt vi dobbeltutstilling på Myrbø. 
Vi var lenge i tvil om det lot seg g jennomføre, men 
med god organisering, strikte smitteverntiltak og 
ikke minst disiplinerte, flinke deltakere gikk det 
fint. Når dere har dette bladet i postkassa vil enda 
en dobbeltutstilling være g jennomført – denne 
gangen av Gruppe Nordenfjeldske, og så blir det 
dobbelt i Skien i månedsskiftet juli/august og sist, 
men ikke minst, hovedutstillingen vår i 
Solberghallen i november. 

Det blir puddeltreff i Sandvika ig jen fra august 
og MH i september, dessuten kurs, stevner i alle 
grener og utstillinger hos NKK og andre klubber. 
Lykke til, alle som skal delta!

Og til alle dere som har tenkt å nyte ferien med 
puddelen deres ved sjøen, på fjellet, på hytta, i 
bobil eller rett og slett hjemme.  Ha en riktig god 
sommer! 

Hilsen Eli
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Redaktøren har ordet
Hei alle sammen.
Nå er sommeren endelig her med alt det 
innebærer av varme biler, flått og båndtvang. 
Men når det er sagt er det likevel den beste tida 
på året med ferie, varme, friluftsliv, sol og bading. 
Og når vi i tillegg ser at smittetallene synker og 
flere og flere får vaksine – så må jo dette bli bra til 
slutt. Vi ser også at hundeaktivitetene tar seg opp 
nå. Det er allerede avholdt flere utstillinger med 
strenge smitteverntiltak, men etter hvert håper vi 
jo at det meste blir som tidligere. Da dette bladet 
ble laget hadde det ikke vært så veldig mange 

aktiviteter, men vi vet at det er på gang. Og hvis 
vi skal få et innholdsrikt blad så er vi avhengige 
av at dere er flinke til å sende inn reportasjer og 
bilder med høy oppløsning. Og ikke minst – gi oss 
et tips hvis det har hendt noe spesielt som bør med 
i bladet. Vi klarer ikke å følge med på absolutt alt 
som foregår, så vi må stole på at dere der ute sier 
ifra og bidrar. Ha en super sommer sammen med 
hundene deres. Det fortjener vi alle etter denne 
traurige vinteren.

Inger

Styremedlem
Åshild Nerhom

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

Varamedlem 
Ragnhild Steineger

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Inger Halle Skagen

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Ylva Freed

Varamedlem
Mona Fegri

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

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

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB leder og MH
Bente Tyrholm
postklab@gmail.com
Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen
Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby
Bruks
Mette Dahl
UTSTILLINGSKOMITEEN
npk.utstilling@gmail.com
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Hunder som angriper andre hunder, er dessverre et 
problem vi hundeeiere må forholde oss til.

En måte å minske faren for at noen angriper hunden 
din, er selvsagt først og fremst å sørge for at hunden 
din ikke går bort til andre hunder uten tillatelse fra 
den andre eieren, noe vi alltid skal gjøre uansett.

Hundeangrep- del 1: 
Hva gjør man hvis 
hunden blir angrepet?

ARTIKLER  Hundeangrep

Men det er ikke å legge skjul på at det ikke alltid er 
nok – fordi det finnes noen hunder (ikke mange!) som 
angriper uprovosert, bare av synet av en annen hund. 
Å forsikre seg mot at det ikke skjer, er umulig, men 
man kan selvsagt unngå å gå steder der en vet at det er 
mange hunder som eierne ikke har kontroll på, som i 
hundeparken.

Så hva gjør man? Hvis en annen hund er på vei mot 
hunden din, og er tydelig aggressiv?

For å si det kort og brutalt: Det finnes ingen trygg 
måte å redde hunden din hvis den blir angrepet, 
verken før eller etter tennene sitter i. Faren for at du 
selv blir bitt i prosessen, er svært høy. Det er også stor 
risiko for å gjøre situasjonen verre, og at hunden din 
blir mer skadet enn den ellers ville blitt. Det er derfor 
noen råder å ikke gjøre noe før hunden har gitt seg 
med angrepet. Merk deg det før du leser videre.

Før tennene sitter i
– Prøv å gjem unna hunden din!

Før hunden har nådd frem til dere, se om det er et sted 
du kan gjemme unna hunden din, få den bort fra 
situasjonen. En gang sto jeg ved siden av bilen min da 
jeg plutselig så en hund som var større en Cumulus, 
med bust over hele ryggen i fullt firsprang mot oss. 
Jeg hadde heldigvis ikke låst bilen, fikk åpnet døra og 
dyttet Cumulus inn i siste øyeblikk.

– Hiv hunden din over nærmeste gjerde:
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ARTIKLER  hundeangrep

– Hiv hunden din i nærmeste søppeldunk
(hvis hunden din er liten nok):

– Be den andre hunden sitte:

Jeg vet dette høres latterlig ut, men hvis hunden ikke 
er veldig aggressiv, kan det fungere. Det er fordi de 
aller fleste hunder er skikkelig gode på å sette seg et-
ter noen sier «sitt», fordi vi mennesker er så glade i å 
trene på akkurat denne øvelsen. Jeg har prøvd det én 
gang, og det med suksess. Både den andre hunden og 
min satt seg. Det var som om jeg fikk begge hundene 
i en annen modus: «Hæ? Skal vi trene nå?!». Jeg ba så 
min bli sittende, før jeg gikk rolig bort til den andre 
hunden, ga en godbit og fikk tak i båndet like før eieren 
nådde fram til oss.

Men bruk en glad stemme, ikke vær aggressiv selv.

Hvis tennene sitter i
– Hvis hunden din er i bånd, slipp båndet. Hvis ikke 
kan det hindre hunden i å komme seg bort fra angrip-
eren. Men vær her obs på at det selvsagt er en mulighet 
for at hunden heller stikker av eller blir påkjørt.

– Still deg skrevs over angriperen, ta tak i halsbåndet 
og løft hunden bort. 

Her er det  svært stor fare for at hunden snur hodet 
rundt og biter deg i armen, eller at hunden din blir 
mer skadet enn den ellers ville blitt.

– Legg en jakke e.l. over øynene til hundene/den som 
angriper.
– Spyl hundene med en hageslange eller hell en bøtte 
med kaldt vann over dem.
– Hvis dere er to personer, kan dere ta tak i begge bak-
bena til hundene og dra hundene fra hverandre. Søk 
på «wheelbarrow» og «dog fight» på YouTube, så finner 
du eksempler. Her er det også svært stor fare for at 
hunden snur seg rundt og biter deg, eller at hunden 
din blir mer skadet enn den ellers ville blitt.

Det du absolutt ikke bør gjøre:
–  Ikke rop navnet til den egen hund eller «kom» 
eller lignende i et desperat forsøk på å få hunden til å 
komme seg bort fra den andre. Det vil være et ekstra 
stressmoment og gjøre alt verre. Vær så behersket du 
greier.
– Ikke tro at det er over etter du har skilt dem. Husk 
at det hele tiden er fare for at det vil smelle igjen så 
lenge ikke begge er sikret.
– Ikke tro at det er lurt å la hundene «hilse» på hver-
andre igjen etter de har roet seg, i håp om at de prater 
bedre sammen nå, eller at hunden din ikke skal bli 
redd senere.

Nå har du 3 ting å tenke på. Les om det i del 2 på 
neste side.
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I del 1 kan du lese noen mulige måter å forhindre og 
bryte opp et angrep.

Nå når situasjonen er under kontroll, er det tre ting å 
huske på:

1: Det fysiske: 
Kom deg eventuelt til legevakt 
og veterinær
Dra til veterinær hvis du ikke er helt sikker på at 
hunden ikke ble bitt. Det er ikke alltid så enkelt å se, 
fordi huden ofte punkteres. Det trenger altså ikke være 
synlige, blødende rifter.

Kom deg til legevakt/sykehus hvis du selv har blitt bitt.

Dra på legevakta først og veterinær etterpå, hvis du er 
alene og må velge. Det å bli bitt er ikke som å kutte 
seg med en kniv eller lignende; infeksjonsfaren er 
veldig stor.

2: Det mentale: 
Hold tårene inne og motet oppe
Få deg og hunden ut av situasjonen så raskt som 
mulig. Og ikke bare fordi du vil på legevakt og veter-
inær, men for å forebygge at hunden din blir redd for 

ARTIKLER  Hundeangrep 

andre hunder senere. Allerede nå, sekundene etter, må 
du være innstilt på denne jobben. Hold tårene inne og 
motet oppe. Shake it off som en hund ville gjort, logre 
litt med halen og gå videre. Du vil prøve å få til en 
«Hva skjedde egentlig?!» i hundens hode.

Ikke kjeft på den andre hundeieren. Klart du er sint, 
men det er ikke verdt å vise det, nettopp fordi du ikke 
vil at hunden din skal oppfatte det. Det gjør alt så mye 
verre for deg selv og hunden din senere.

Men merk deg: Hvis hunden søker trøst av deg, gi den 
det. Bare prøv å ikke selv vise frykt eller sinne. Vær 
den stabile, støttende vennen du vanligvis er.

3: Det juridiske: Du kan anmelde det
Kort sagt: Hunder skal ikke angripe andre hunder 
uprovosert. Det kan du lese mer om i hundeloven. 
Men bruk ikke for lang tid på dette. Få telefonnum-
meret til vedkommende og kom deg av gårde. Er det 
en nabo eller en annen du kjenner, ta alt dette senere. 
Hvert minutt teller, både med tanke på et fysiske og 
mentale. Ikke se etter sår eller lignende, de er uansett 
vanskelig å oppdage. Du vil bort fra situasjonen så fort 
som mulig.

Hundeangrep- del 2: 
Hva gjør man hvis 
hunden blir angrepet?

La Luna Mi Amore, valpene heter Gaia, Stella og Monsen, og eier og fotgraf er Else Frøytland
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La Luna Mi Amore, valpene heter Gaia, Stella og Monsen, og eier og fotgraf er Else Frøytland
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 3

kjærlighet i sanseløs glede
Dette lille diktet husker jeg fra en liten bok jeg hadde i min ungdom. Nå dukket setningene 
fram igjen, antagelig fordi de passer perfekt på Tipo, hør bare: “Vår hundevalp elsker et liv i 
det fri, og elsker å hoppe og bite, er alltid like fornøyd og blid, og kan glede seg over så lite.” 
God beskrivelse av en livskunstner. En livsnyter. En elskelig sjel. En hoppende glad og 
kjærlighetsfylt puddel fylt til den aller minste krøll med den aller største glede. 

Merete A.Huser
Trøgstad, 2021
meretems.blogspot.com
easydog@online.no
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 3

kjærlighet i sanseløs glede

Det er sikkert mange som kjenner igjen sin puddel i 
disse ordene. Men, jeg for min del er et seriøst 
menneske som lever med sykdom, og som føler at 
puddelen ofte viser for mye glede - ukontrollert glede. 
I samme øyeblikk disse ordene blir skriftlige, synker 
jeg litt sammen i dårlig samvittighet og innser at 
nettopp denne lykkelige skapningen er i ferd med 
å bli min viktigste læremester. Læremester i å vise 
kjærlighet som er til å ta og føle på. Læremester for 
meg til å slippe kontrollen - og å like det. 

Hva er det i genene på sånne krøllete lykketroll, sånne 
entusiastiske vakre vesener som ser ut til å elske alt 
som lever? Tipo er optimistisk og tillitsfull som et 
utgangspunkt. Det er hans grunnholdning til livet. 
Kjærlighetsytringene rettes like gjerne mot fremmede 
som kjente, og han er hverken stresset eller tåpelig i 
all sin glede, han virker rett og slett bare sosial, vennlig 
og kul. En hyggelig fyr. Han er trent i forskjellige 
selvkontrolløvelser og viser nå god evne til 
utholdenhet. Ja, bortsett fra de gangene han ser en 
person som kan ligne på sin oppdretter, da blir han 
euforisk av positive forventninger, og vi undres over 
hvor sterkt de første ukene av en hunds liv faktisk 
preger en liten valp, for alltid. Alle kommenterer hvor 
søt puddelen er, og ingen unngår å legge merke til 
hans utstråling og sjarm. Tipo stråler omkapp med 
solen og ser smashing ut i all sin selvtilfredse prakt. 
Hvor kommer denne kjærligheten fra, ja hva er det 
med han? Og hva er det med meg som ikke alltid 
klarer å verdsette disse egenskapene? Må det være så 
mye hopp og sprett og utadrettet atferd, eller er det 
mulig å være kjærlighetsfull på en annen måte? Klart 
det er mulig å uttrykke sin livsglede på mange måter. 
Det fins mye mer i denne hunden sitt naturlige 
atferdsrepertoar enn å hoppe og sprette. Vi trenger 
bare å få det fram ved å belønne noe alternativt. Vi 
må gjøre det mer lønnsomt for han å velge noe som 
er litt mer hensiktsmessig - litt mer tiltalende. Det er 
den slags som kalles trening hvisker jeg til meg selv 
med et ironisk smil i munnviken. 

Vi tillater hans egetinitiativ til daglig, vel og merke 
innenfor kontrollerte omgivelser inne. Vi er avhengig 
av at han frivillig byr på seg selv for å oppnå goder, for 
å høre det magiske ordet værsågod. Vi ønsker å ta han 
på fersken i å gjøre noe bra. Det er min grunnfilosofi. 
Hvis vi har noe han vil ha er det enkelt å påvirke 
oppførselen hans. Tipo viser mye fin atferd hjemme 
sammen med oss, og vi kan velge hva vi vil belønne. 
Det er dette vi har drevet med siden han kom farende 
opp i vår sofa før jul i 2019. Utendørs blant hunder, 
mennesker og fugler er det ikke like lett. Da tar han 
slett ikke alltid imot våre forsøk på belønninger selv 
om vi nå lykkes mer og mer. Vi ønsker ikke å dempe 
gleden, vi vil bare omdirigere den. En hund som 
belønnes for å stå stille kan være fornøyd og ha positive 
forventninger til å få godt betalt for å ha fire ben i 
bakken i stedet for å invitere hele verden til lek. 

Å få lære noen enkle kommandoer vil gi han en like 
god følelse som å hoppe og sprette hvis treningen har 
vært lystbetont og belønningsbasert - noe den selvsagt 
er. Men det må trenes med basis i mestring. Veien må 
være målet, for det å lære og holde kroppen i ro i 
stedet for å hoppe, kan ta litt tid for en hund med 
kengurugener. Vi tobente er på denne veien sammen 
med denne lykkelige puddelen, og vi ønsker at han 
skal forholde seg til oss ved synet av hunder i stedet 
for å være så inderlig glad og leken. Er vi på rulletur 
møter vi folk og hunder, og da følger jeg min egen 
strategi om å rulle videre og fortsetter på vår ferd like 



PUDDELPOSTEN   2/202112

blid, til tross for en hoppende puddel. De gangene jeg 
blir utfordret tenker jeg at det er en hund som Tipo 
ja, nettopp en sånn hund vi mennesker trenger i vårt 
liv - spesielt i tunge tider som nå. En sånn en som 
elsker og hoppe og bite, og gleder seg over så lite. 

Selv har jeg hatt èn like sosial og glad hund som Tipo 
tidligere, den gang i form av en flat coated retriever. 
Easy var den som i 1996 fikk meg til å innse at jeg 
trengte mer kunnskap om hunder selv om jeg allerede 
hadde vært hundeeier i 25 år. For å håndtere hennes 
voldsomme gledesytringer, trengte jeg å lære mer om 
hvordan hunder lærer, hvordan samarbeide bedre og 
hva som skulle til for å fortjene en god kontakt. Easy 
var plagsomt overlykkelig hver gang hun fikk øye 
på folk i det fjerne, og var umulig å få kontakt med 
mens hun hoppet rett opp og ned av pur lykke. Så 
jeg begynte min instruktørutdannelse og lærte om 
hunders atferd, språk og trening på en flere 10 års 
læringsvei. Hundehold handler også om oss mennesker, 
om hvordan vi vil være, hvordan vi vil tenke. Det 
nyttet ikke å skylde på hunden. Den gjør det som løn-
ner seg for den. Så må vi ta ansvaret for hva som skal 
lønne seg. Med engasjement og belønningsteknikker
går det an å lære en utadrettet ufokusert hund og heller 
fokusere innad, mot oss. Med enkelte villstyringer tar 
det bare litt mer tid.

Tilbake til ut-på-tur. Når jeg observerer mennesker 
eller hunder i det fjerne vet jeg at Tipos kjærlighets-
fulle gledesytringer vil komme til uttrykk og jeg prøver 
og belønne at han blir hos meg. Men når puddelen 
er supersosial og høy på seg sjøl, nytter det ikke med 
best i test pølser eller verdens tøffeste hundeleke. 
Det er ingenting fra meg som kan utkonkurrere det 
herlige synet av hunder eller fugler. Så mitt eneste 
verktøy er at jeg forholder meg rolig og at vi skaper 
avstand. Så lang avstand at jeg når inn til han med 
sitt. Gjerne på mitt fang på rullestolen. Det er mitt 
smarteste trekk og en lur investering som vi har 
praktisert siden han kom i hus. Mitt fang vil alltid 
være en trygg base for ro. 

Jeg er godt vandt med lydige hunder klistret til min 
side. Men, det Tipo trener meg til er at det slett ikke 
er verdens undergang selv om jeg mister kontakt med 
han. Ingen skade skjer selv når min lille supermann 
oppfører seg som en stor tufs. Gleden har mange 
ansikter, og noen ganger er det rett og slett bare å 
akseptere at det er jeg som taper ansikt hvis jeg blir 
grinete. For han ser unektelig søt og morsom ut, og 
rett som det er spankulerer han så fint avsted og 
ignorer omgivelsene. Da er han øyeblikkelig tilgitt 
alt og vi er så stolte begge to. 

Det er en stor fordel med denne lekelystne person-
ligheten; han er lett å belønne med kort, kontrollert 
lek som et godt alternativ til godbiter for trening av 
spesifikke ferdigheter. Men når vi kommer for nærme 
andre hunder ute, er han slett ikke i stand til å leke 
med meg eller å svelge. Konsekvensen blir litt hopp 
og sprett som skaper smil hos andre. Intet problem. 
Det er min læring for ikke alltid og ha kontroll, men 
være glad for at min hund er vennlig og glad, og 
ingen robot. Han er akkurat sånn mannen min og jeg 
ønsket oss i en puddel. Full av kjærlighet i sanseløs 
glede. Og han tar all vår tid, hele vårt engasjement. 
Min strategi er å fortsette med trening av selvkontroll 
hjemme hvor vi alltid er sammen vi tre. Hvor vi kan 
legge opp til mestring, hvor vi kan tilby Tipo 
oppmerksomhet for å vise ro og fokus mot små 
oppgaver for hjernetrim. Siden vi har lært han å lære, 
ved at han får lov å prøve seg fram som en slags tampen 
brenner, så har han blitt lærenem og kjapp i hodet. 
Han henter vinkartong i skapet og leverer til meg, 
lukker alle åpne skuffer og skap når jeg ber om det og 
apporterer til min hånd alt jeg mister i gulvet. En god 
hjelpegutt selv om han også er i veien med all sin 
selskapelighet. Han venter tålmodig på aktivitet, gjør 
det samme som oss og oppfører seg fint inne. (Åh som 
jeg minnes det første slitsomme halvåret!) Jeg er over-
bevist om at vi vil oppnå det samme ute. Vi er på rett 
vei selv om veien er kronglete. Denne hunden er et 
geni, det er jeg helt sikker på selv når det ikke er lett å 
få øye på det geniale bak den voldsomme gleden. 
Ingen tvil for min del at det er puddel som er hund.

ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 3
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POST  Nye championer 

N. Uch. Njv-19 Wirothi’s OnRush  
«Thea” 

Storpuddel, sort tispe

Født: 30.10.2018

Far: BAR-NONE LOCK AND LOAD

Mor: Wirothi´s Flying High

Oppdretter: Hilde Fiskerstrand

Eier: Hilde Fiskerstrand

N
ye

 c
ha

m
pi

on
er

 

N Uch Dajmens Moon Vision 
“Balder” 

Storpuddel, sort hannhund

Født: 08.03.2019

Far: Int.S. Fin.Gb.Ch
Bar-None Avatar Shoot the Moon 

Mor:  Int.N.Se.Dk.Fin.Ch NordW-12 SeW-12 
Dajmens Egotrip 

Oppdrettere: Tove og Grete Byrløkken

Eier: Dina Lie, Budalen

N. Uch. Njv-19 Wirothi’s NeverStop

Toypuddel, brun tispe

Født: 24.08.2018

Far: INT NORD SI UCH NV-10-17 NVV-17 
Fidel Poker Face

Mor: Pandorans Wildest Dream

Oppdretter: Hilde Fiskerstrand

Eier: Hilde Fiskerstrand
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Georg Hopstad Schulz ble født 2. mai 1963 og forlot 
oss den 27. januar 2021.

Han var opptatt av fugler, fisker og alle slags dyr hele 
livet. Da jeg først ble kjent med han hadde han West 
Highland White terriere. Han har også hatt Chow 
Chow før han fikk pudler. Alle har vært stilt ut. De 
første pudlene var storpudler så vidt jeg husker. De ble 
kalt Odd og Bjarne og kom fra kennel Topscore. De 
gjorde det svært bra i utstillingsringen. Senere ble det 
også de små variantene. Kennelnavnet hans ble 
Pizzicato. Jeg var medeier i ei hvit tispe som het 

POST  Minneord

Pizzicato’s Carmen og hadde det ene kullet hennes 
hjemme hos meg. Han hadde også et lite skogkatt-
oppdrett i en periode. 
Georg var utrolig hjelpsom og lett å be. Han hjalp 
mye til på gården jeg drev på Byneset i en periode på 
80-tallet. Ellers jobbet han først på hundesalongen til 
Brit Heggem i Trondheim, og senere hos Anne Lise 
Toresen på Heimdal Hundesalong. Han var også ak-
tivt med i Norsk Puddelklubb gr. Nordenfjeldske. Han 
var en dyktig handler og elsket å vise hunder i ringen, 
både egne og andres – uansett rase.

Minneord over Georg Hopstad Schulz, 
Kennel Pizzicato

av Ingeborg Utness 
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POST  Minneord

Etter hvert ble han kjent med Grete Hopstad fra 
Roan. De giftet seg og flyttet til gården, fikk to barn, 
Ingeborg og Jørgen, og Ingeborg har nå tatt over 
gården hennes. 

Georg hadde diabetes og fikk store problemer med 
helsa etter hvert. Han flyttet senere til Rognes i Midtre 
Gauldal, og bodde der alene med dyrene sine de siste 
årene, før han havnet på sykehus der han til slutt 
døde. Han ble gravlagt ved Orkdal kirke 5. februar. 

Georg og Oline Basile

Bildet øverst til høyre: BIR med eget oppdrett –
      bildet under: Kattehandling
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POST  Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling Norsk Puddelklubb 2021 

Avholdt digitalt 9.mai 2021 

35 stemmeberettigete deltakere 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjent 

Sak 2: Valg av møteleder, referent, medreferent, to til å signere protokollen, tellekorps og 
observatør fra valgkomiteen. 

Merete Greaker ble valgt til møteleder.  
Inger Halle Skagen ble valgt til referent.  
Hege Wang ble valgt til medreferent.  
Ann Kristin Leirvik Sletnes og Åshild Nerholm ble vagt til å undertegne protokollen.  
Ellen Sigtun og Ida Myrer Stø ble valgt til tellekorps.  
Det var ingen representant fra valgkomiteen til stede 

Sak 3. Årsberetning 
Styreleder orienterte generalforsamlingen om styrets årsberetning for 2020.  

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent  

Sak 4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett  
Styreleder gikk gjennom regnskap for 2020 og budsjett for 2021.  

Resultatet er lavere enn fjorårets, det skyldes lavere inntekter på grunn av avlyste utstillinger og 
stevner 2020, og kostnader i forbindelse med avlysninger og avtaler som ikke kunne reverseres, samt 
tilskudd til NKK i deres krise. Det har også blitt kjøpt utstyr og premier til spesialutstillingen som ble 
avlyst, men dette kan brukes i 2021. 

Det var også vanskelig å lage et nøyaktig budsjett for aktiviteter i 2021 siden det er usikkert  hvor 
mye aktivitet som blir mulig, derfor er det kun estimater for utstillinger og stevner. 

Til balansen: Lånet (400 000kr) som er bevilget NKK ble ikke tatt ut i 2020. NKK vil derimot realisere 
alle resterende lånetilsagn i mai 2021, inklusive vårt.  

Det ble spurt om hvor tilskuddet som ble gitt NKK lå i regnskapet. Det viste seg at den kontoen 
tilskuddet var oppført under var falt ut av dokumentet som var laget til årsmøtet. Men resultatet og 
balansen var riktig. Korrigert dokument legges ut på websiden. To deltakere ønsket å se 
grunnlagsregnskapet og ble lovet dette tilsendt. 

Vedtak: Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ble godkjent 

Sak 5. Innkommende forslag 

Det kom bare inn en sak, fremmet av styret: 

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

Begrunnelse: Vi kan ikke utelukke pudler med very good fra avl, dersom vi skal følge NKKs 
anbefalinger om å ha de 50 % beste individene i avl. Noe som er nødvendig for å opprettholde 
genmangfoldet i rasene våre. I følge NKKs utstillingsreglement er hunder med bedømmelsen very 
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good veldig bra hunder: Definisjon av Very Good fra NKKs utstillingsreglement: Very Good (Meget 
God) i kvalitetsklasse. Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god 
kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne 
premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.  

De andre nordiske puddelklubbene har disse eksteriørkravene: Finland: Puddelen skal ha deltatt på 
en offisiell utstilling, og har fått minst sufficent. Danmark: Ingen utstillingskrav for å stå på klubbens 
lister. Sverige: En very good på offisiell utstilling Mange raseklubber i Norge har ikke utstillingskrav 
for å få stå på klubbens valpelister. Av dem som har krav har det overveldende flertallet kun krav om 
en very good. 

Vedtak (avholdt elektronisk avstemming): Forslaget ble vedtatt med 30 stemmer (3 mot og 2 blank). 

6. Valg  

Vedtak: Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.  

Styrets sammensetning: 
Leder: Eli Hall  
Nestleder: Inger Halle Skagen 
Styremedlem: Heidi Løken   
Styremedlem: Ylva Freed  
Styremedlem: Åshild Nerholm 
Varamedlem: Mona Fegri  
Varamedlem: Ragnhild Steineger 

Valgkomiteens sammensetning: 
Leder Tone Bekkåsen Fischer  
Medlem Anne Myhrbraaten 
Medlem Hjørdis Sævareid  
Varamedlem Trine Schippers  

Tone Rogstad ble takket for sin innsats i styret. Det vil bli markert når man kan møtes igjen. 

 

 

Referent        Medreferent 

Inger Halle Skagen      Hege Wang 

  

Protokollunderkrivere 

Åshild Nerholm       Ann Kristin Leirvik Sletnes 

 

POST  Generalforsamlingen
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Fikk oversendt stafettpinnen og har nå gått mange 
runder med meg selv om hva jeg skal skrive.

Har hatt mange hunder oppigjennom, begynte først 
med en kvit toy for kos og tur. Så kjøpte vi en aprikos 
dvergtispe for mer kos. Så fikk den kvite livmorbeten-
nelse og måtte opereres. Da sa dyrlegen at dette var 
noe som kunne skje om de ikke hadde hatt kull.  Så 
da var saken klar, dette skulle ikke skje med Aurora og 
da hun var gammel nok ble det valper og vi kan vel 
si at det er en dyrlege som ligger bak at vi endte opp 
som kennel Charmant Chic.

Etter første kullet beholdt vi 2 valper, men opplys-
ningene som vi var gitt for at vi kunne ha et kull, var 
ikke helt rett. Så der var starten på at vi begynte med 
testing og da utstillingsresultater var et NPK krav for 
å være registrert med kull på valpelisten hos raseklub-
ben, entret vi utstillingsringen.

Kennelnavn måtte vi ha og lagde 2 ved å blande inn 
bokstavene i navnene våre, men der skulle være 3 fors-
lag ved innsending og ved en tur innom biblioteket 
for å levere inn noen bøker, fant jeg fram en fransk 
ordbok. Da jeg synes at våre aprikose/røde pudler er 
nydelig, var det franske ord i den retningen som jeg 
plukket fram, men ønsket jo først og fremst en av 
de 2 første som jeg hadde lagt inn. Alle 3 godkjent 
av NKK og så ble det sendt inn til FCI og de strøk 
de første 2 og vi var nå blitt Kennel Charmant Chic, 
nedsig, men etter som tiden har gått var det nok det 
riktige navnet vi fikk.

Slik vi ser det har vi kjørt vårt eget løp og kjøpt inn 
nytt avslmateriell fra Sverige, England, Danmark og 
Tyskland til vårt oppdrett med aprikose pudler.

I 2003 begynte vi å stille ut og kan vel si at vi ble 
hekta på utstilling. Likte å reise rundt å treffe andre 
utstillere og det å reise rundt med liten bil etter som 
vi med tiden fikk flere og flere hunder, skapte ut-
fordringer.  Så det gikk ikke lange tiden før vi endte 
opp i vår første bobil. Nå kunne vi reise rundt og un-
derveis fikk vi også anledning til å kose oss med noen 
andre ting som vi liker, fiske i sjø og vann og turer i 
fjellet med våre hunder.   

Litt morsomt da en dommer en gang sa at hun ikke 
helt fattet at vi tok turen så langt avsted når det var 
en dommer som ikke likte våre «røde»hunder, gav 
klar beskjed at vi ikke reiste etter dommeren, men 
muligheten til å treffe andre hundefolk og underveis 
kunne kose oss å gjøre andre ting.

Da puddel er en pelsrase som må klippes ofte, vokser 
jo opp til flere cm i mnd., søkte jeg raskt hjelp til klip-
pingen og var raskt med å melde meg på kurs for å 
lære. Redd for at noen synes jeg var ganske nærgående 
til å begynne med da jeg stoppet opp å «glante». 

FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Bildet til venstre: 
INT Nordv-12 DK SE FI N uch Merubas Rona Goes To 
Charmant Chic
-Til høyre: CIB  SE DK FI uch Molineux Atlanta Return 
Charmant, LEA, hun ble ofte stilt av Miranda i Sverige.

N SE Norsk-jv 06 Dakata Flame Thrower, THEO

CIB NO SE DK FI uch Charmant Chic`s Secret For Ever, 
SALLY
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FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Fikk opplæring i å lakke toppen, da det måtte til, så 
jeg ble en kløpper til å få det til. Så plutselig en dag 
var det en som sa at det var kommet presisering på 
«lakkforbudet», jeg sluttet på dagen! 

Vår første Engelske import var NO SE uch Nordjv-06 
Dakata Flame Thrower, Teo. Han var vår første cham-
pion og oppdretteren i England  satte bildet av han 
inn i «Poodle Counical» year book 2006 – 2007 og 
sendte boken til oss.

Vår neste hund fra England var inne for tanntrekking 
som valp og vi fikk henne igjen med knust hofte!

Så kjøpte vi Dakata Too Hot Too Rumba, Rumba til 
daglig, men han kunne ikke like å være med på utstill-
ing, tok tegna på at utstilling var på gang og gjømte 
seg vekk, stakk av om han fikk muligheten når vi 
skulle laste de inn i bobilen.  Så etter en tid fikk han 
bare være med som turist.

Aconite Terminator In The Ring, Pontus, var en liten 
kosegutt og han hadde vi store forventninger til, men 
på en av de første utstillingene han var, så var det en 
stor hund som sto i et stoffbur like ved bordet i ringen 
og da han med høy haleføring var på vei bort for å 
stille seg for dommeren, klikket den stor hunden og 
hele stoffburet flyttet seg mot ringen og for Pontus var 
dette ikke bra.  På hver utstilling etterpå,  begynte han 
å kikke seg rundt og nektet å gå bort til dommeren.  
Tok en pause, men da vi  prøvde igjen ble det ube-
hagelig for han og vi sluttet å stille han.

På våre reiser rundt om traff vi masse hundefolk og 
for ca. 10 år siden kjøpte vi oss hus på østkysten i 
Sverige, mellom Uppsala og Gavle. Her har jeg bodd 
fra mai – sept./okt. og Henning har pendlet mellom 
Bergen og Arlanda. En helt annen verden for pudler å 
bo, enn på Askøy med alt regnet.

I 2011 tok vi tilbake en valp etter Charmant Chic`s 
Stylish Aurora, INT NORDV-12 DK SE FI N uch 
Merubas Rona Goes To Charmant Chic. Da hun 
flyttet hjem til oss, følte jeg at jeg hadde fått litt mer 
svong på klippingen. Hadde 3 kull på henne og 
beholdt 1 fra 2 av kulla. CIB N SE uch Charmant 
Chic`s Take The Stage, Sophie og CIB DK FI SE N 
uch Charmant Chic`s Secret For Ever, Sally (navnet 
fikk hun etter en i Amerika som ville kjøpe henne, 
men ombestemte seg og så ombestemte hun seg igjen, 
men da satte jeg foten ned og hun ble boende hos oss). 

Underveis traff vi mange utstillere og fine hunder.  
Heiet enn tid på en brun tispe som hadde fått samme 
navnet som meg «Conny» og etter en tid så jeg på FB 
at den hadde fått valper og sendte da en melding om 
jeg kunne få kjøpe en tispevalp. Slik fikk vi en brun 
mellompuddel.  

LIMBO og SUSSI (kullsøsken), NKK Bergen 2018

CIB NO SE DK FI uch Charmant Chic`s Golden Limbo

NO DK uch DK-vinner 18 Charmant Chic`s Take It All,  
SUSSI
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I 2016 hadde vi et kull på Sophie og vi beholdt 2 
valper, Sussi og Limbo. Limbo bare ble jeg forelsket i  
da han ble født, mange ville kjøpe han, men 
«mammas LIMLIM» kunne IKKE flytte. 
 
Helsa mi hadde streiket over mange år, men jeg haltet 
rundt i ringen (bra at ikke handlerne dopingtestes). 
7 april 2018 skulle det være NKK utstilling i Bergen 
og jeg hadde meldt på Limbo og Sussi. Så fikk jeg 
innkalling til Hagavik for hofteproteseoperasjon, skitt, 
ringte og løy på meg at jeg fikk langveisfarende på 
besøk helga etter operasjonen og ba om å få det flyttet 
en uke og det gikk i orden. Jeg har vel aldri løpt så bra 
som den helga. Sammen med Henning så løpte Lim-
bo og Sussi om BIR og BIM. Kan vel trygt si at dette 
er vårt stolteste øyeblikk, 2 fra vårt oppdrett BIR og 
BIM på NKK.

På dagen 3 mnd etterpå var jeg av sted til Vestnes med 
dem og reiste hjem derfra med BIR og BIM. Begge 
ble da Norsk Champion (hofta mi skreik høyt på 
rettferdighet, men ble ikke hørt)

CIB N SE DK FI uch Charmant Chic`s Golden Lim-
bo og N DK uch DKV-18 Charmant Chic`s Take It 
All, Sussi. Så må bare si at jeg jeg som oppdretter har 
hatt mange utstillingsturer som sitter dypt i minnet, 
de fleste med positivitet, men dessverre ikke alle.

Da det igjen trengtes nytt blod på linjene våre fløy 
Henning til Tyskland og hentet N FI DK uch Zeus 
from Melody-mountains, han er en rolig harmonisk 
hanhund som raskt fant sin plass i flokken.

Lea vår brune mellom, CIB FI DK SE Molineux 
Atlanta Return Charmant, har hatt 2 kull og vi har 
beholdt en fra hvert kull. Har ikke blitt særlig mange 
utstillinger på de pga at de fleste utstillinger har blitt 
avlyst i over 1 år.

Vi kjøpte oss en brun mellom hanne i fjor (født 9.jan-
uar 2020). Han var koronafast i Finland til juli.

Fikk stilt han som valp i september 2020 på NPK`s 
sine 2 utstillinger på Myrbø. 

Da Damocan Icaros var da 9mnd og 1 dag og fikk sitt 
første cert og ble BIM i Naustdal.  

Fikk også stilt han på NPK`s dobbel utstilling 
på Myrbø, 15.mai 2021 og der fikk han med seg 
storcertet.

Hunder fra vår kennel har vært høyt oppe på SAR 
MESTVINNERLISTEN i mange år.
Toppet det med Limbo i 2018, da ble han Beste SAR 
og 3 Beste av alle dverger.

Utrolig trist for oss som liker å dra rundt på utstill-
inger at koronaen inntok verden, men nå er vi godt på 
gang med vaksinering og vi håper at vi i løpet av som-
meren begynne å leve litt mer normalt. Lengter over 
til huset vårt i Sverige. Henning har satt opp ferien 
seint og også sørget for mye fri i forbindelse med jula, 
så håper på 2 turer over dit i år.  

Har ca. 4 mål flat tomt, som er inngjerdet og når vi 
er der så har vi ringtrening  og har da kaffefika etter 
treningen. Dette er noe vi håper å kunne ta opp igjen 
SNAREST!

Har også store håp om turer med  bobilen og håper at 
det er utstillinger vi skal på.

Har fått montert trønderbur til alle våre hunder så vi 
er klar.

Vi bor like utenfor Bergen på Askøy. Håper å få avde-
ling Vestland opp å gå, slik at vi kan få være med å 
jobbe videre for den rasen som vi har forelsket oss i.

Stafettpinnen gis videre til: Edgar Nilsen.

NO FI DK Zeus From Melody-mountains, ZEUS

Damocan Icaros

FASTE SPALTER   Puddelstaffetten
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FASTE SPALTER  Juniors hjørne

Vov der ute!
Når du leser dette, er jeg blitt 11 år gammel. Det føles 
helt ok. Jeg henger med på alt! Elsker dagene og even-
tyrlivet mitt!

Korona herjer visst ennå, forstår jeg. Våren er så kald, 
men det gjør at jeg nyter tilværelsen og de herlige 
turene/seleturene mine!

Mamma og pappa har fått noe som kalles «vaksine». 
De er tilsynelatende liksom ikke så opptatte av disse 
Covid-greiene lenger, snakker iallfall ikke med meg 
om det. Men, vi er fortsatt her på det deilige hjemme-
kontoret.

For tiden går vi mange lange turer og stadig på nye 
steder. Det er så morsomt! Jeg fører sikkert overalt. 
Har jo rutinen nå. De snakker om at vi skal til Trond-
heim i juli – gå pilegrimsvandring fra Stiklestad. Vi 
skal gå over 2 mil flere dager på rad. Hm, jeg lurer på 
hva en slik vandring er for noe? De har bestilt flybil-
letter til seg selv og meg – dvs. jeg får jo lov til å være 
med gratis inn i kabinen – superheldig puddel!

Jeg får fortsatt bra stell og nydelige godsaker i maven 
min!

Alderen gjør meg verdig. Jeg drar ikke i båndet lenger, 
går heller oftest rett bak dem nå og slapper av. – Når 
jeg er løs, holder jeg meg helt inntil menneskene mine! 
- Plasserer meg bak når vi møter noen. Jeg vet hva som 
forventes av meg. Det er lurt å gjøre riktig. Da blir det 
mindre mas, smil og blide stemmer! Da smiler jo jeg 
også!

God sommerlabb fra Junior!

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

Hege Norseth Blichfeldt
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UTSTILLING  i Bergen

Utstillingen skulle etter planen være 17. og 18. april, 
men det satte koronaen en stopper for. Så da satte vi 
ny dato og trykket til med å kjøre dobbelutstilling på 
samme dag.  

Det var Conny W. Jensen sin ide at vi måtte få til å ha 
utstillingene. Hun tok kontakt med klubben for å få 
det på plass, med undertegnede som utstillingsleder 
og de lokale til å ta for seg det meste praktiske.

Royal Canin stilte velvillig opp og sponset oss, men 
Bring hadde sikkert mange på fri pga himmelspretten 
og 17. mai, så pallen med sponsorpremiene hadde de 
satt på lager og ville utlevere først 18. mai. Her måtte 
Conny og til slutt hive hengeren på bilen og kjøre å 
hente selv.

Jeg tok turen østover for et koselig besøk hos moren 
min og hentet kasser med sløyfer til premieringen og 
alle remediene som vi trengte for å kunne legge ut 
resultatene på nett.

Pga. koronaen hadde vi ikke gått ut og bedt om gave-
premier i miljøet.

Conny hadde lagd noen keramikkfat, et par mun-
nbind og forklær. Alt Conny hadde lagd, var det 
selvfølgelig pudler på. Det gikk litt hett for seg på 
slutten, men Conny tror hun har rett når jeg sier at 
alle som var i BISene i de forskjellige klassene fikk noe 
med seg hjem.

Utstillingen måtte vi ha ute under åpen himmel og vi 
var kjempeheldige. Temperaturen var slik at vi slapp 
å fryse eller svette (ser helt vekk i fra hun som hadde 
påmeldt 5 hunder og måtte det dobbelte og vel så det 

i ringene). Solen tittet også fram litt og satte en ekstra 
stemning på dagen.

Alle som jobbet i ringene var kjempefornøyd med 
dagen og fra sidelinjen kunne alle se at de utførte en 
kjempebra jobb.

Vi hadde Emilie Paulsen som fotograf og hun fikk vir-
kelig kjørt seg der hun løpte fram og tilbake mellom 
ringene for å forevige de som fikk BIR og BIM. Til 
slutt også alle BIS plasseringene. Hun sneik litt rundt 
og knipset også noen rundt om ringen.

Bobilen til Conny og Henning Fauskanger sto plassert 
ved ene ringen og var sekretariat, Henning overnattet 
og tok seg av parkeringen. Nina Sæbøe var med han 
i den jobben og var igjen til slutt for å rydde. Randi 
Sagen og Baker Brun sørget for at ringpersonellet fikk 
en fantastisk lunsj. Tusen takk!

Da utstillingen var over ble det raskt pakket sammen 
og plassen var ryddig og fin da vi forlot stedet.  
Utstillingsleder tok med seg en dommer og Conny 
kjørte den andre til Flesland.

Puddelfigurene og nettbrettene fikk Hilde Fiskerstrand 
med seg, så nå krysser vi fingrene for at vi kan møtes i 
Skien til ny utstilling 31.juli og 1.august. 

Vi vil takke alle som var flinke å overholde smitte-
vernreglene våre, med å bruke munnbind og holde 
avstand. Det var en hyggelig tone rundt ringene.  
Fantastiske kjekke utstillere!!!!!!!

Norsk Puddelklubbs dobbeltutstilling på Myrbø, 
like utenfor Bergen, 15. mai 2021

 Ann Kristin L. Sletnes

Fotograf Emilie Paulsen
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UTSTILLING  i Bergen

Dvergpuddel valp

Dommer: Kine Sletnes

Madam Gautier’s Stjernestøv
Eier: Ann-Mari Hattmyr 
Oppdretter: Helene Gautier Aarheim

Dvergpuddel 

Dommer: Kine Sletnes

BIR Sjarmtrollet’s Livselsker   
Eier: Anne Mette Sletthaug 
oppdretter: Ann-Mari Hattmyr

BIM Ulfeng’s Trollèri 
Eier/Oppdretter:
Hanne Norberg- Schultz, Kai Brevik

Storpuddel valp

Dommer: Kine Sletnes

Stronger With You Rokcie
Eier: Stian Fredrik Valdersnes 
Oppdretter: Marit Elin Valdersnes

Storpuddel

Dommer: Kine Sletnes

BIR Dajmens Moon Vision  
Eier: Dina Ingeborg Lie
oppdretter Tove og Grete Byrløkken
  
BIM Casbana’s White Norwegian Design
Eier/oppdretter: Elin Teigland
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UTSTILLING  i Bergen

Storpuddel

Dommer: Kine Sletnes

BIR Dajmens Moon Vision  
Eier: Dina Ingeborg Lie
oppdretter Tove og Grete Byrløkken
  
BIM Casbana’s White Norwegian Design
Eier/oppdretter: Elin Teigland

Toypuddel valp

Dommer: Kine Sletnes

Omicus The Illusion To Puddelås
Eier: Åshild Nerholm 
Oppdretter: Inger Halle Skagen

Toypuddel

Dommer: Kine Sletnes

BIR Wirothi’s Quisckstep 
Eier/oppdretter: Hilde Fiskerstrand
 
BIM Ulfeng’s Dans Med Meg
Eier/oppdretter: Hanne Norberg- Schultz,
Kai Brevik

Mellompuddel valp

Dommer: Kine Sletnes

BIR valp Completely Half Moon – Misty  
Eier/oppdetter. Siri Skogen Knutsen

Mellompuddel

Dommer: Kine Sletnes

BIR Voulez Vous Mr. Topscore
Eier: Edgar Nilsen 
Oppdretter: Anita Byklum
     
BIM Completely Easy To Keep 
Eier/oppdretter Siri Skogen Knutsen
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Toypuddel valp

Dommer: Jari Partanen

BIR Omicus The Illusion To Puddelås
Eier: Åshild Nerholm 
Oppdretter: Inger Halle Skagen

Toypuddel

Dommer Jari Partanen

BIR Wirothi’s Quisckstep
Eier/oppdretter: Hilde Fiskerstrand

Mellompuddel valp

Dommer Jari Partanen

BIR valp 
Completely Half Moon – Misty  
Eier/oppdetter. Siri Skogen Knutsen

Mellompuddel

Dommer: Jari Partanen

BIR Voulez Vous Mr. Topscore 
Eier: Edgar Nilsen 
Oppdretter Anita Byklum 
 
BIM Garboso Voladora Casbana
Eier: Elin Heide Teigland 
Oppdretter: Diane G. Nikolaisen

UTSTILLING  i Bergen
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Toypuddel valp

Dommer: Jari Partanen

BIR Omicus The Illusion To Puddelås
Eier: Åshild Nerholm 
Oppdretter: Inger Halle Skagen

Mellompuddel valp

Dommer Jari Partanen

BIR valp 
Completely Half Moon – Misty  
Eier/oppdetter. Siri Skogen Knutsen

Mellompuddel

Dommer: Jari Partanen

BIR Voulez Vous Mr. Topscore 
Eier: Edgar Nilsen 
Oppdretter Anita Byklum 
 
BIM Garboso Voladora Casbana
Eier: Elin Heide Teigland 
Oppdretter: Diane G. Nikolaisen

Dvergpuddel valp
 
Dommer: Jari Partanen

BIR Madam Gautier’s Stjernestøv
Eier: Ann-Mari Hattmyr 
Oppdretter: Helene Gautier Aarheim

Dvergpuddel

Dommer: Jari Partanen

BIR Sjarmtrollet’s Gledesspreder
Oppdretter Ann-Mari Hattmyr

BIM Sjarmtrollet’s Livselsker 
Eier Anne Mette Sletthaug     
Eier/oppdretter  Ann-Mari Hattmyr

Storpuddel

Dommer: Jari Partanen

BIR Dajmens Moon Vision  
Oppdretter Tove og Grete Byrløkken
Eier Dina Ingeborg Lie

BIM Casbana’s White Norwegian Design
Eier/oppdretter: Elin Teigland

Finaler på neste side

UTSTILLING  i Bergen
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BEST IN SHOW SAR

BIS ZEUS From Melody-Mountains, 
Dvergpuddel

BIS2 Back Lærkegård Navajo Nena,
Storpuddel  

BEST IN SHOW VETERAN

Sjarmtrollet’s Livselsker,
Dvergpuddel  

Dajmens Egotrip,
Storpuddel 

BEST IN SHOW

BIS - Dajmens Moon Vision  
BIS2 - Wirothi’s Quisckstep
BIS3 - Sjarmtrollet’s Gledesspreder
BIS4 - Voulez Vous Mr. Topscore  

UTSTILLING  i Bergen

BEST IN SHOW FINALER – 
DOMMER JARI PARTANEN
 

BEST IN SHOW VALPER

BIS  Completely Half Moon – Misty
BIS2 Madam Gautier’s Stjernestøv
BIS3 Omicus The Illusion To Puddelås
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BEST IN SHOW SAR

BIS ZEUS From Melody-Mountains,
Dvergpuddel

BIS2 Back Lærkegård Navajo Nena,
Storpuddel

BEST IN SHOW VETERAN

Sjarmtrollet’s Livselsker,
Dvergpuddel  

Dajmens Egotrip,
Storpuddel  

BEST IN SHOW

BIS - Dajmens Moon Vision  
BIS2 - Wirothi’s Quisckstep
BIS3 - Voulez Vous Mr. Topscore  
BIS4 - Sjarmtrollet’s Livselsker  

UTSTILLING  i Bergen

BEST IN SHOW FINALER –
DOMMER KINE SLETNES

BEST IN SHOW VALPER

BIS - Completely Half Moon – Misty
BIS2 Madam Gautier’s Stjernestøv
BIS3 Omicus The Illusion To Puddelås
BIS4 Stronger With You Rokcie

BEST IN SHOW FINALER – 
DOMMER JARI PARTANEN
 

BEST IN SHOW VALPER

BIS  Completely Half Moon – Misty
BIS2 Madam Gautier’s Stjernestøv
BIS3 Omicus The Illusion To Puddelås
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Best in show begge dommere: N Uch Dajmens Moon Vision “Balder” 

UTSTILLING  i Bergen
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Tusen takk for at jeg fikk komme til Bergen å dømme enda en puddelspesial. Setter stor pris 
for alle som meldte på, og stor applaus til alle som har jobbet med pelsene til tross for de 
tidene vi er i med mange avlysninger. Skryt til arrangør er også på sin plass for vel avholdt 
utstilling. 
Det er lenge siden sist jeg var på en utstilling, og jeg var spent på hvor godt trent hundene var. 
Heldigvis ble jeg overrasket over supre puddeltemperament som tar en utstilling på strak arm, 
akkurat som vi kjenner rasen! 
Det er veldig morsomt å få lov å dømme så mange vakre hunder, og spesielt i mellom så var 
det jevnt over utmerket kvalitet. Jeg gjorde det ikke lett for meg selv med en vakker BIS line 
up, men som best in show (BIS) fikk jeg en vakker storpuddel, som også ble BIS for meg i 
Trondheim i fjor. Det er en hund med godt konstruert kropp, eleganse og holdning som en 
puddel skal ha, i tillegg har han skikkelig puddel temperament. BIS 2 ble en vakker toy pud-
del som har en overraskende god konstruksjon og en absolutt glede å få dømme. BIS 3 ble en 
rasetypisk mellompuddel, som har utstråling og et veldig vakkert hode. BIS 4 ble en dverg-
puddel veteran som er absolutt verdig sine titler.

 
Gratulerer så mye med championat til alle som fikk dette denne helgen! 
Gleder meg til å se dere igjen. 
 
Kine Sletnes 
 

Jeg var bedt å skrive noe ord om puddelspesialen i Bergen. 
 
Man merket at det hadde vært en pause med reising og ting har blitt annerledes, det kriblet 
godt i maven når jeg nærmet Værnes og kriblingen ble ikke mindre når jeg ikke fikk sjekket 
inn men måtte ta kontakt med skranken for å gjøre det. Der fikk jeg beskjed at flyet er over 
booket men jeg står som stand by så det er bare å ta gå til gate og da får jeg beskjed hva som 
skjer. Heldigvis var jeg den siste som kom på flyet, men litt unødig spenning i lufta for liten 
stund kan jeg si, men det er jo akkurat dette man har savnet! Oi så godt det var å komme i 
gang igjen! 
 
Det var jo ikke blant de største utstillingene med begrenset påmelding, men når man må 
vurdere de spesielle tilstander vi lever i, er det mye bedre å ha litt mer intim utstilling. All ære 
til utstillingskomiteen med medhjelpere for flott innsats med utstillingen. Utrolig hyggelig 
atmosfære og flere fine hunder. Jeg var så heldig å hadde så bra ringpersonal, tusen takk! 
 
Etter min meining fikk jeg dømme mange hunder av utmerket kvalitet spesielt gjennomsnitts 
kvaliteten i mellom var etter min meining meget høy! I andre størrelsene var det også bra 
kvalitet men litt mer varierende. Jeg var super fornøyd med mine BIR vinnere, flotte hunder 
altså, men jeg måtte velge en vinner og den ble stor puddelen som etter min meining har det 
aller meste på plass; proporsjoner, flott front konstruksjon, utstråling og hele puddelsheten, 
men ikke minst HELT fantastisk pels kvalitet i tipp-topp utstillingskondisjon! Vakker vakker 
hund! 
 
Jeg vil takke for utrolig hyggelig invitasjon å dømme på deres spesial. Puddel er en av mine 
absolutt favoritt raser å dømme. Trivelige, vakre velstilte hunder av høy kvalitet hva kunne 
man ønske mer. Tusen takk for meg og masse lykke til alle puddel entusiaster for sommerens 
arrangementer. 
 
Jari Partanen

UTSTILLING  I Bergen

Noen ord fra dommerne
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Vi ønsker hjertelig velkommen til dobbel Puddelspesial  
Herkules idrettspark 31.07.2021 og 01.08.2021.  

 
DOMMER LØRDAG: Leif Ragnar Hjorth– vanlig cert 

DOMMER SØNDAG: Arild Thorvaldsen – Storcert 

 STED: Herkules Idrettsforening, Sondre Norheims veg 20, 3734 Skien - 
Fotballbanen 

PÅMELDING: Via min side på www.nkk.no 
FRISTER: Manuell:   05.07.2021 
 Elektronisk påmelding: 
 Ordinær:   05.07.2021 
 Utsatt:   10.07.2021 

 
På grunn av gjeldende regler i forbindelse med Covid-19 forbeholder vi oss retten til å stenge påmelding FØR 
fristen dersom det blir for mange påmeldte. 
PRISER: Voksen 400,- Valper 300,- Manuell + 100,- 
Prisen inkluderer katalog (elektronisk). 
 
Utstillingene vil bli avholdt etter gjeldende Smittevern-regler og vi henstiller eiere/handlere til å etterkomme 
alle krav og henstillinger som følge av dette. Det blir ikke anledning til å ha publikum. Det blir ikke kiosk. 
Munnbind blir obligatorisk i ringen for utstillerne. 
Smittevernregler kan endres sett i forhold til FHI anbefalinger på gjeldene tidspunkt. 
 
Vi vil ikke gjennomføre spesialkåringer eller Barn&Hund. Vi vil selvsagt ha BIS VALP, BIS Veteran, BIS SAR og 
BIS.  
Vi vil gjerne ha spesialpremier fra våre oppdrettere og andre sponsorgaver til vår utstilling, så send gjerne 
mail til: Hilde Fiskerstrand wirothi@hotmail.com så får vi en oversikt. 
 
Du kan kun delta om du er frisk, ikke har luftveissymptomer, er i karantene eller i isolat i forbindelse med 
COVID-19. Er du usikker – bli hjemme slik at du ikke risikerer å smitte noen. 
Husk god håndhygiene, og hold til enhver tid minst 1 meter avstand til øvrige deltakere. 
Skulle du bli syk og få påvist COVID-19 etter at du har deltatt på et av våre arrangementer under utstillingen, 
ber vi deg gi umiddelbar beskjed til utstillingsleder Ann Kristin L. Sletnes 916 40 639 eller på e-post 
ann@snownice.no.  
 
Katalogene legges ut elektronisk på hjemmesiden www.puddelklubb.no og på Facebook arrangementet 
under Norsk Puddel klubb (www.puddelklubb.no), sammen med link til Resultatservice like før utstillingens 
start. 
Det vil bli 75% tilbakebetaling ved avlysning pga. Covid-19  
 
Når det gjelder bobilparkering så må Hilde Fiskerstrand, 915 67 628 e-post wirothi@hotmail.com kontaktes 
for bestilling. 
Vedrørende bobiler -3 meter avstand på anviste plasser, og hver enkelt skal holde seg til sin Kohort. Ulike 
kohorter skal ikke blandes.  Må da eventuelt møtes ute, med minst 1 m avstand. Det er ikke lov og feste eller 
drikke seg synlig beruset v/bobilparkeringen.  
Det er lov å sette opp telt, men telt må settes opp på anvist plass ved ringen.  
Dersom utstillere ikke forholder seg til utstillings- og smittevernstiltakene, kan de bli utvist eller i verste 
tilfellet så blir utstillingene avlyst på stedet.  
Kontroll fra kommunelegens kontor kan forekomme.  
Telt /bobil kan settes opp/parkeres etter kl. 19, og senest kl. 20 på fredagen den 30.07.21    NB! Når det 
gjelder overnatting så har Hotell Fritidsparken i Skien kun få rom hvor hund er tillatt. 
 
Kontaktpersoner: Hilde Fiskerstrand 915 67 628 og Ann Kristin L. Sletnes 916 40 639 

UTSTILLING   Utstillingsinvitasjon
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Vintellis Flotte Fiona, “Bella”, eier Tone Gjerde Larsen
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MESTVINNERE  KLAB

RLI RLII Ars Nova’s Jade Fortuna J

Jeg og Jade har det veldig gøy med rallylydighetstrening! 
Året 2020 var jo litt annerledes, også med tanke på 
stevner. Vi hadde vår debut i klasse 2 på sommeren, da var 
det endelig mulig å arrangere litt stevner igjen! Vi gikk tre 
ganger i klasse 2 i juni, og var heldig med 1. premiering på 
alle startene. Planen var å stille i klasse 3 seinhøsten 2020, 
men alt har som kjent vært avlyst. Vi krysser fingrene for 
utesesongen som kommer nå, og at det blir mulighet for 
masse moro! Vi koser oss uansett med masse trening og gøy 
i Drammen Hundepark :) 
 
Mvh 
Cathrine Kirkebø Samuelsen

Bazaar`s Chivas Regal  SM1

Norsk Smellerklubb ble startet i Mai 2014. Vi begynte med 
smeller i 2015. I august 2017 ble Smeller godkjent av NKK.

NM uoffisielle stevner:
Nov 2016 ble vi nr 9 og nr 12 i Nov 2017.
Offisielle stevner:  
1 premie okt 2018, Des 2019 og August 2020 med opprykk 
til kl 2.

Smeller konkurransen består av 4 baner med 6 bokser med 
ett funn i hver bane. Kassesøk med 16 kasser med ett funn 
og romsøk med 4 funn. Hundene søker på skinn som er 2,5 
x 5 cm. Smeller er en fin sport der hunden får brukt nesen 
og jobbe selvstendig og de elsker det .

Chivas og Anneli

Øvrige Mestvinnere fra 2020
KLAB

Rallylydighet Klasse 2

Smeller
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NUCH Escada Entertain Me 

Her er den vakre sølvprinsen min Arthur. Guttungen er 
like vakker inni som utvendig. God mot alt og alle, myk og 
nysgjerrig på samme tid. Han bor sammen med en del av 
den vakre slekta som består av mor (Pippi - NUCH Escada 
Rock Me), bestefar ( Jazz - NUCH Escada All That Jazz), 
grandonkel (Oscar - N UCH NVV-18 NORDVV-18 Es-
cada Brilliance) og storebror (Tore -C.I.B N SE DK UCH 
NJV-15 DKJV-15 DKV-15 Escada Hug Me), så guttungen 
har litt å slekte på. Stor takk til oppdretter Elisabeth Sørens-
sen for fantastisk hunder og som alltid stiller opp , klipper 
og klargjør dem til ringen.

Arthur ble champion på rekordtid, han har fått flere BIR og 
BIM plasseringer og liker seg veldig godt i ringen. 

Med vennlig hilsen Marit Fallang og mine firbente skatter 

Pia (Bach Lærkegård Pawnee Paula) 

Vi har vært på noen utstillinger. Vi synes at det er en fin 
måte å få gitt tilbakemelding til oppdretter på det avlsarbeidet 
hun gjør. Spesielt siden avstanden mellom Danmark og 
Vesterålen er stor. I hverdagen setter vi pris på Pia som 
familiehund, turvenn, som trekkhund og på Rallybanen.  
 
mvh 
Nina Fjellstad

Jeg fikk NVV19 NVV20 Vestkantens Donna Fruit Of Ni 
til 10-års dagen min. Jeg var helt i skyene da vi hentet den 
lille valpen hos Svanhild Kjenner og Kåre Kleivane i Bergen. 
Jeg begynte med en gang å bade, føhne og barbere Donna 
selv. Når hun var til hundefrisøren, fulgte jeg godt med på 
hvordan det skulle gjøres og begynte litt etterhvert å klippe 
henne selv. Vi gikk fast på ringtrening/utstillingstrening en 
dag i uken. Da Donna var 4 mnd begynte jeg å stille henne. 
Det gikk veldig bra. Vi vant mye. Da Donna var ca 3 år 
klippet vi henne ned og hun hadde 3 valpekull over en del 
år. Donna og jeg trente agillity en periode også. Det likte vi 
veldig godt. Da Donna var 8 år «børstet vi støv « av henne 
og entret ringen igjen. Det var virkelig gøy. Donna elsker 
å vise seg frem. Hun har blitt Best In Show veteran flere 
ganger. I 2019 og 2020 ble Donna Norsk Veteranvinner og 
mestvinnende Veteran. Pga Covid19 og langvarig pause med 
utstillinger er Donna nedklipt og pensjonert fra ringen. Hun 
er “sprek som ei loppe” og koser seg med andre aktiviteter.

Mvh Ingerid Moe

MESTVINNERE  Utstilling

SAR toypuddel

SAR storpuddel

Veteran dvergpuddel

Øvrige Mestvinnere fra 2020
Utstilling



PUDDELPOSTEN   2/202136

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

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

ANNONSER

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

Snow´n Ice´s Silver Days Of Greys, Aurelia, eier og foto Eli Hall
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B-Post
Returadresse:
Inger Halle Skagen 
Grodalsåsen 16 A 
1389 Heggedal


