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

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

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

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

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

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

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Heidi Løken

Styremedlem 
Helene Gautier 
Aarheim

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen
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Redaktøren har ordet
Snart har nok et år gått og jammen har det 
skjedd mye på puddelfronten. Vi er heldige som 
har så mange engasjerte medlemmer!  
Tusen takk til alle dere som har deltatt og bidratt!

Gruppe Nordenfjeldske, Gruppe Rogaland og 
utstillingskomiteen på Østlandet har arrangert 
utstillinger med godt besøk. KLAB har g jen-
nomført mentalbeskrivelse, lydighets- og rally-
stevne. Det har vært månedlige puddeltreff på 
Østlandet, med ulike aktiviteter, og vår trofaste 
og flinke g jeng har holdt rasestanden i gang på 
hele Dogs4All. Flere steder møtes puddeleiere og 
går turer sammen. Det har vært øyelysingsdag 
og kurs mange steder, både i klipping, agility, 
oppdrett og mere til. 

Dette har vært til glede for mange medlemmer 
og det har bidratt til at medlemstallet er stigende. 
Puddelposten har fått mye skryt også. Det er 
hyggelig for redaksjonen, når folk ringer og vil melde 
seg inn i klubben, utelukkende for å få bladet vårt. 

Og nå kommer jula. Nå kan vi ta en pust i bakken 
og samle krefter til et nytt spennende år, med 
minst like mange aktiviteter. 

På vegne av styret ønsker jeg alle våre medlemmer 
en riktig god jul, en nyttårsfeiring der ingen hunder 
blir skremt og rømmer, og et nytt år med mange 
fine puddelaktiviteter!
Eli 

Lederen har ordet

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

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

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB 
Leder Bente Tyrholm
postklab@gmail.com

Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen

Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby

MH 
Bente Tyrholm

Bruk
Mette Dahl

Hei hei

Da er vi klar for årets siste nummer for 2018. 
Vi er nå på det 5. bladet denne redaksjonen har 
laget, og nå begynner vi å få en slags rutine i det.

Vi er svært takknemlige for alt stoff vi får 
tilsendt av medlemmene, uten dere ville bladet blitt 
veldig slunkent! Hvis det er noe dere syns vi burde 
ta opp, vi vil skrive om det dere vil lese om, så om 
det er noen ønsker, er vi åpne for forslag!

Med ønsker redaksjonen alle våre medlemmer en 
god jul og et godt nytt år!

Mvh Tone
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Andejakt

Tekst og foto: Line Anette Thune

A        i rs Nova’s Indi Mallard, Hunter, lever opp     
  til navnet sitt. “Mallard” betyr Stokkand.

Andejakta er høstens store eventyr for Indi 
& meg. Allerede når endene kommer hit til 
våren, så får hun lov til å støkke de. Det er 
veldig fin trening for henne. 

Det som er mest vanlig å bruke puddel til un-
der jakta, er apportering. Hund & jeger sitter 
i skjul, & når anda er skutt, så skal hunden 
apportere.
Jeg gjør det ikke på den måten fordi jeg 
ønsker ikke å skyte når hunden sitter ved 
siden av meg. Jeg leier hunden i bånd ned 
til vannet. Når jeg har med hagla, da vet hun 

hva som skal skje. Finne gakk gakk sier jeg 
til henne, & da er sansene på :-) Jeg slipper 
henne, & hun drar av gårde.

Hun støkker dem, også er det bare å håpe på 
at dem flyr i retning meg. Indi kommer tilbake 
på skudd, også apporterer hun anda. Indi er 
3 år, men allerede når hun var 4mnd., så lot 
jeg henne få apportere Skarv.

Når hun var 6 mnd., så trente vi apportering 
av fuglevinger i skogen, & hun ble introdus-
ert for skudd med startpistol 6mm. Med den 
store jaktlysten som hun har, så er det bare 
helt fantastisk å ha henne med på jakt.

Line Anette Thune & Indi
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ARTIKLER   Andejakt
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ARTIKLER    Retrieverjakt/apportering

Tekst: Mette Dahl     Foto: Tonje Nore

Konkurrransen deles inn i 3 klasser:
PRØVEKLASSE,  BEGYNNERKLASSE (BK) 
og  ÅPEN KLASSE  (AK)

Av 53 påmeldte stilte 2 storpudler til start. 
Cathrine Kirkebø Samuelsen med Jade i 
BK-klassen og Mette Dahl med Mocca i 
AK-klassen.

Også i år ble prøven arrangert på Sundby 
Vestre Gård på Vinterbro i landlige 
omgivelser. Alle klassene skal gjennom 5 
poster og vanskelighetsgraden økes for hver 
klasse. På alle poster avfyres skudd. 

Det gis max 20 poeng på hver post. 
Det spennende er at vi ikke vet på forhånd 
hvordan oppgavene er sammensatt. 
Ufordringene kan være terrengskifte som 
skogsholt, åker, over steingjærer m.m.

Sporty stilte Cathrine som førstegangs-
startende med Jade, uten å ha noe særlig 
erfaring med skudd før apportering skulle 
gjøres. Jade apporterer fint, men ble litt 
ukonsentrert når det ble avfyrt skudd. Likevel 
gjennomførte hun alle 5 postene. Begge fikk 
de en god erfaring, og er allerede i full gang 
med treningen. Neste år er de vel forberedt.
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Mocca og Mette startet i AK som byr på noen 
flere utfordringer. I tillegg til markeringer på 
korte og lange avstander, fikk vi 2 poster med 
“blindsendinger”. Dvs. at fører fikk vite hvor 
dummiene lå, og så skulle fører dirigere 
hunden frem til stedet for å apporte og levere. 
Blir det mange kommandoer, så mister man 
fort mange poeng i en fei. Vårt mål var å ikke 
få noen “nuller”, og ikke minst, mer erfaring 
fra denne sporten.

I vår klasse startet 13 ekvipasjer og 12 av 
dem var retrievere. At vi skulle ende opp som 
nr. 3 i vår klasse, er jeg svært stolt av.

Jeg vil takke arrangørene: 
Ann Cathrin Hundeskole og Tonje Nore, for at 
vi med en annen rase fikk delta i denne artige 
hundesporten. Et flott arrangement.

Se flere bilder fra stevnet på neste sider...

ARTIKLER    Retrieverjakt/apportering

Folk gjør seg klare for stevne

Dyktig retriever
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ARTIKLER   Retrieverjakt/apportering

Cathrine og Jade - i full konsentrasjon

Jade apporterer og leverer flott til Cathrine 
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ARTIKLER   Retrieverjakt/apportering

Cathrine og Jade klar for ny post

Mocca en stolt apportørMocca gjør en flott markeringsøvelse

3. plass av 13 startende i Åpen klasse (AK)
Mocca og Mette. 
Meget stolte av 3. plass.
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A           itferdstimene våre på nyåret starter         
itypisk opp med hunder som har vært                
 redde på nyttårsaften. Redsel for lyd 

er det vanligste atferdsproblemet hos hund, 
og også det største velferdsproblemet. Det er 
ikke noe godt å gå rundt og være redd, heller 
ikke for hunder. 
Hunder har et svært følsomt nervesystem, 
og ukjente og fremmede sanseinntrykk kan 
fort føre til fryktreaksjoner. Noen hunder er så 
redde for raketter og nyttårsaften, at angsten 
starter allerede når julestria setter inn, og 
varer opptil flere uker etter nyttårsaften. Det 
dumme med lydredsel er at den så fort gener-
aliseres: det starter gjerne med at hunden blir 
redd for raketter, og så kan det utvikle seg til 
at den blir redd for alle skarpe lyder.

Så hva kan vi gjøre for å unngå at hunden blir 
redd i første omgang? Og hva kan vi gjøre 
for å hjelpe de hundene som allerede har blitt 
redde?

Alle hunder kan utvikle lydredsel.
Noen hunder er redde for skarpe og uventede 
lyder allerede som valper. Vi vet at genetikken 
påvirker, og at lydredsel har en grad av 

arvbarhet. Vi kan dermed starte allerede i avl-
sarbeidet, ved å ikke avle videre på de hun-
dene som har problematisk lydredsel. 
Sosialisering påvirker frykt, så en hundemam-
ma som selv er redd for skarpe lyder, vil fort 
kunne overføre redselen til valpene sine. 
Fordi mange hunder ikke viser lydredsel før 
de er godt voksne (helt opptil 4 år), ser ikke 
eieren alltid at hunden kommer til å få proble-
mer. Hvis vi kjenner igjen hvilke hunder som 
er i risikosonen, kan vi sette inn tiltak tidlig og 
dermed kanskje unngå at de utvikler lydred-
sel. Forebygging er alltid bedre enn repare-
ring, for lydredsel kan kan være vanskelig å 
trene vekk.

Alle hunder kan uansett alder utvikle 
lydredsel hvis de utsettes for kraftig nok 
stimuli: én traumatisk opplevelse er nok – for 
eksempel en rakett som smeller av for nært, 
eller som treffer vinduet hjemme. Dette er 
grunnen til at vi alltid skal ta forholdsregler 
rundt hunder på nyttårsaften, og skjerme 
dem så godt vi kan, selv om de tidligere aldri 
har vist lydredsel. Hvor mye vi må skjerme 
kommer an på hvor vi bor: trykket er ofte helt 
annerledes i byer og bynære strøk, enn det er 
ute på landet og langt oppe på fjellet.

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

Nyttårsaften med hund – 
fest eller mareritt?
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ARTIKLER   Nyttårsaften med hund     

Hvordan ser vi at hunden er redd?
Hvis hunden oppfører seg annerledes enn 
vanlig, eller hvis det plutselig blir mye av en 
type atferd, kan det være et tegn på stress. 
Dette er ofte lettest å se for eieren som kjen-
ner hunden best. I tillegg til de åpenbare 
tegnene på at hunden er redd, som for ek-
sempel at den har et bekymra uttrykk i ansik-
tet, med store, redde øyne og ørene bakover, 
peser, er tydelig skvetten, har halen mellom 
beina og kanskje bjeffer eller piper, har vi 
noen mer subtile tegn vi også kan se etter:

•  Den gjør normale ting i unormale setting-
er, eller unormalt mye av noe, for eksempel 
gjesper når den ikke er trett, eller klør seg 
konstant. 

•  Den kan være urolig, tasser rundt og klarer 
ikke å roe seg ned og hvile like mye som den 
pleier. 

•  Den kan bevege seg raskere, eller mer 
langsomt, enn vanlig.

•  Den vil ikke leke, eller den leker mer vold-
somt enn normalt. Riing på folk og andre 
gjenstander er ikke uvanlig.

•  Den vil helst være alene og kan forsøke å 
gjemme seg vekk, eller den vil være nær eier-
en sin og blir veldig avhengig. Hvis hunden 
tasser etter for å søke støtte og oppmerksom-
het, kan det fort oppfattes som mas. 

•  Den kan slutte å spise, kan få diaré, kaste 
opp, eller gjøre seg ut inne. Mange hunder tar 
godbiter hardere enn vanlig. 

•  Den kan forsøke å rømme 

•  Den kan røyte mer, og flasse i pelsen. Noen 
lukter faktisk redd hund.

•  Noen hunder kan, for oss mennesker, nest-
en virke glade når de er redde. Vi skal passe 
på å ikke misforstå signaler på stress hos 
hunden, med signaler på glede. 

Å forberede hunden til nyttårsaften 
Det er mye vi kan gjøre for å forberede hun-
den til nyttårsaften. Med en liten valp bør man 

starte slik trening allerede før oktober, for å 
være sikker på å komme i mål. Det vanlige er 
å kombinere desensitisering og motbetinging.

Desensitisering:
Desensitisering er gradvis tilnærming. Det vil 
si å utsette en hund for det den er redd for, 
men alltid «under terskel», altså på så stor 
avstand, eller med så svak trigger, at hun-
den ikke viser tegn til redsel eller stress. Da 
vil hunden oppleve mestring, og bli mindre 
redd for triggeren. Etter hvert som hunden blir 
mindre redd, kan vi redusere avstanden til 
triggeren. 
Vi må kunne styre triggeren når vi trener på 
desensitisering, og derfor bruker vi alltid en 
sikker og kontrollerbar lydkilde, heller enn ekte 
raketter når vi desensitiserer for rakettlyder. 
Det finnes mange fine CD-er med rakettlyder 
å få kjøpt, eller man kan laste ned fra internett. 
Det er viktig å få med så mange forskjellige 
lyder som mulig, både smellere, dundrere og 
hylere. Desensitisering med rakettlyder fra CD 
fungerer dessverre ikke for alle hunder, men 
det er uansett verdt å gjennomføre. 

Når man starter treninga, skal volumet på ste-
reoanlegget være helt på 0, husk at hunden 
hører lydene uansett. Poenget med treninga 
er at hunden ikke skal bry seg noe som helst 
om lydene – den kan gjerne ligge og sove – 
før du skrur opp til volum 1. Og slik fortsetter 
du, til du kan ha lyden så høyt som det trengs. 
Hvis hunden reagerer, kikker mot lydkilden, 
blir mer aktiv eller annerledes på noen måte, 
går du for fort fram. Det er viktig å holde seg 
på et nivå i treninga lenge nok, før man går 
til neste nivå, slik at man er man sikker på at 
hunden er klar for det. Du kan også spille av 
slike rakettlyder i bilen og på mobilen når dere 
er ute på tur, men aldri når hunden er alene.

Motbetinging:
Motbetinging vil si å endre assosiasjonen til 
en trigger, altså å gjennom systematisk tren-
ing sørge for at for eksempel skarpe, høye 
lyder gir hunden forventninger om at det skal 
skje morsomme og gode ting. Da vil den bli 
mindre redd.
Hvis det plutselig smeller av en rakett når dere 
er ute på tur, eller plutselig faller et grytelokk 
i gulvet, kan hunden skvette og se seg rundt. 
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Da står den og vurderer om dette var farlig 
eller ikke. Da kan du sikre at hunden tar det 
riktige valget, ved å tilføre noe hunden liker 
i situasjonen. Det beste er å bruke godbiter, 
fordi mat i seg selv har en beroligende effekt. 
Rett etter at hunden har oppfattet triggeren, 
men med en gang (eller til og med før) du ser 
at hunden reagerer, tar du en liten neve god-
biter og kaster foran hunden. 
Hunden vet allerede at godbit = bra. Nå lærer 
den at skummel lyd = godbit, skummel lyd 
= bra. På denne måten får vi fort redusert 
stresset etter smellet. 

Hvis triggeren er så kraftig at hunden blir for 
redd til å ta imot belønninga, klarer vi ikke å 
motbetinge, og vi kan ende opp med å faktisk 
sensitisere hunden, altså gjøre den mer redd 
i situasjonen. Å ha kontroll på triggeren så vi 
alltid kan sikre god nok avstand til triggeren 
(eller svak nok trigger), er derfor avgjørende.

Pass godt på hunden i romjula
I bynære strøk kan romjula være gan-
ske bråkete allerede fra salget av raketter 
begynner. Det er lurt å ha hunden sin i bånd 
i denne perioden, og spesielt etter mørkets 
frambrudd. Hvert år forsvinner det hundre-
vis av hunder som blir skremt av raketter 
og klarer å rømme, enten fordi de er løse i 
utgangspunktet, eller fordi de klarer å slite 
seg. Husk at redde hunder gjør ting de van-
ligvis ikke gjør, de smetter ut av dørsprekker, 
hopper over gjerder og vrir seg ut av halsbånd 
og seler.
Hvis du har en hund som allerede er redd, 
kan det være lurt å ta den siste lufteturen før 
det blir helt mørkt. En sliten hund har ofte min-
dre energi til å reagere på ting, så pass på at 
hunden også i romjula får den normale aktivi-
teten sin; da blir den ofte mer rolig og komfort-
abel når kvelden kommer.

Stressreduserende tiltak
Ved å redusere det generelle stresset til hun-
den, vil den kunne tåle mer før den får en fryk-
treaksjon. Å bruke hodet, og ikke minst nesa, 
er veldig stressreduserende for hunden. Siden 
det uansett er tryggest å ha hunden i bånd, 
kan man med fordel legge inn daglige økter 
med hode- og nesearbeid i romjula. Å snuse 

opp godbiter fra bakken gir tre stressreduser-
ende tiltak i en enkel oppgave: hunden bruker 
nesa, belønner seg selv for å være rolig, og 
spiser mat! Bruk gjerne deler av tørrforet til 
hunden, så slipper du at kaloriinntaket går i 
lufta. 

Det finnes flere produkter på markedet som 
kan hjelpe nervøse og stressa hunder. Hvis 
hunden er veldig redd er disse hjelpemidlene 
sjeldent effektive nok alene, men de kan godt 
brukes som et av flere tiltak. De har ingen bi-
virkninger, og er ikke sløvende eller vanedan-
nende. Begynn i god tid før stressituasjonen 
inntreffer, mellom 10-14 dager før nyttårsaf-
ten.

•  Adaptil er et kunstig framstilt feromon. Et 
feromon er et kjemisk signalstoff som skilles 
ut fra kjertler hos noen dyr, og som virker mel-
lom individer av samme art. Adaptil etterligner 
det beroligende feromonet en diegivende 
tispe utskiller, og skal kunne gi den samme 
beroligende effekten på alle hunder uansett 
alder. Adaptil finnes som halsbånd, spray og 
diffusor.

•  Thundershirt er en form for dekken som leg-
ger et mildt, konstant press på hundens torso. 
Dette trykket skal ha en beroligende effekt, 
og skal kunne redusere angst og stress, blant 
annet ved lydredsel og nyttårsaften. 

•  Ernæringsmessig støtte, i form av hundemat 
eller kosttilskudd, inneholder kombinasjoner 
av naturlige nevromodulerende næringsst-
offer, og kan legge forholdene til rette for at 
hunden skal takle stressituasjoner bedre. Vi 
har for eksempel hundeforet Royal Canine 
Calm, og kosttilskuddene iHarmoni, Zylkene 
og Serene-um calm. 

Å skjerme hunden på nyttårsaften
På selve nyttårsaften gjelder det å skjerme 
hunden så mye som nødvendig. Dette er for 
mange den enkle delen, for man vet akkurat 
hva som kommer og når det kommer, og kan 
planlegge godt i forkant.

Vær sammen med hunden på nyttårsaften.
Nyttårsaften er den ene dagen i året da hun-
der ikke skal være alene. Det følger mange 

ARTIKLER  Nyttårsaften med hund
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plikter med å være hundeeier, og det å være 
sammen med hunden sin på nyttårsaften, 
er en av dem. Hvis hunden blir bekymra, vil 
den se på deg som mentor om det faktisk er 
noe å være redd for. Hvis den er alene, har 
den ingen til å hjelpe seg. Det hender også 
flere ganger hvert år at hus blir skadet som 
følge av raketter, og det sier seg selv at dette 
vil være en veldig skremmende hendelse for 
hunden.
Mange ender opp med å ta med seg hunden 
på fest, men det er heller ikke alltid til det 
beste for hunden: å måtte forholde seg til en 
fremmed plass, med fremmede mennesker, 
som kanskje til og med er påvirket av alkohol, 
kan i seg selv være vanskelig for mange hun-
der. Tenk når det i tillegg skjer på en dag som 
nyttårsaften!
Å ha fest hjemme er et alternativ for mange, 
men da skal man alltid passe på å skjerme 
hunden for gjestene, og å være til stede for 
hunden hvis den skulle bli redd. 

Å skjerme hunden hjemme
Det er mange tiltak vi kan gjøre for å skjerme 
hunden hjemme også, ved å dempe san-
seinntrykkene. Å ha en lydkilde på inne, enten 
det er musikk eller rakettlyder som hunden 
allerede er vant til, kan være til god hjelp. 
Mange hunder reagerer like mye på sterke 
lysglimt som på selve lydene, og da kan det 
være greit å trekke for gardinene. Husk at 
hvis barn eller andre i husstanden reagerer og 
løper til vinduene hver gang det smeller av en 
rakett utenfor, vil dette kunne påvirke spesielt 
unge hunder. Pass på å aldri la en valp eller 
unghund være sammen med en redd voksen 
hund – redsel smitter fort, og en annen hund 
vil alltid være en mye sterkere kilde til infor-
masjon enn det vi er.

Det er lurt å avtale med naboene akkurat når 
og hvor rakettoppskytinga skal foregå. Inne i 
tunområder mellom blokker og rekkehus bør 
det unngås, da lyden blir mangedoblet av 
betongveggene rundt, og det ofte er mange 
potensielt redde hunder rett i nærheten.
Pass på at hunden har fått både nok aktivi-
tet på formiddagen og et godt måltid, da er 
den både sliten og mett. Ta siste tissetur ute 
i bånd, i god tid før rakettoppskytinga. Et 
griseøre å tygge på under selve oppskytinga 
kan distrahere litt. 

Coping
Hunder lager seg ofte strategier for å overleve 
skumle situasjoner. Dette kaller vi coping. 
Noen hunder ønsker å ligge under bordet, 
noen vil helst gjemme seg i kjelleren der 
det er mørkt og mer stille, mens andre igjen 
trenger å være i nærheten av eieren sin. 
La hunden gjøre slike ting hvis den ønsker 
det. Tilrettelegg gjerne ved å legge et teppe 
over buret eller bordet så den kan gjemme 
seg. La døra til kjelleren stå oppe.
Fra gammelt av hørte vi ofte at vi skulle 
overse hunden hvis den ble redd, men dette 
er et råd som vi nå har gått mer bort fra. Hvis 
man er annerledes overfor hunden sin på 
nyttårsaften enn ellers, vil det fort påvirke hun-
den negativt. Det beste er å være akkurat som 
du er til vanlig. Vær rolig og tilgjengelig, uten 
å trøste og forsterke usikkerheten. La hunden 
sitte inntil deg og søke støtte hvis den ønsk-
er det, og la den tasse etter hvis den trenger 
å være i nærheten av deg. Jo mer rolig og 
sikker du er selv, desto tryggere vil hunden bli. 
Oppmuntre gjerne til aktiviteter, som å snuse 
etter godbiter eller rolig lek. 

Ikke ta med hunden ut og se på rakettene
Siden hunder har sanser og nervesystem som 
er laget for å finne mus under snøen, er det 
lett å overstimulere og dermed traumatisere 
dem. Vi vet aldri på forhånd hvilke hunder 
som blir redde. 
Vi hører ofte om hundeeiere som tar med seg 
hunden ut på nyttårsaften «for å venne den 
til raketter». Tanken er god, men for hunden 
kan opplevelsen fort bli svært overveldende. 
Slik trening vil alltid være mer risikabel enn 
nyttig; vi kan ikke sosialisere eller habituere 
(tilvenne) hunden noe som skjer bare en gang 
i året. Siden vi ikke har ikke kontroll på raket-
tene, har vi dermed ingen garanti for at vi klar-
er å holde hunden under terskel, og det kan 
fort vippe over til å være sensitisering, altså at 
hunden blir mer redd.

Noen tror at hunden liker å være med ut, fordi 
den ser så glad ut – men husk at vi mennesk-
er gjerne misforstår, og at det vi oppfatter som 
glede hos hunden, ofte er stress. En stressa 
hund blir mye mer var for sterke inntrykk. Hvis 
du er så uheldig at en rakett kommer for nært, 
kan hunden fort vippe over i panikk, og da kan 
du ende opp med en hund som er livredd for 
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raketter og skarpe lyder resten av livet.
Det beste for hunden vil være at du er inne, 
sammen med den.

Alternativ nyttårsfeiring for hunden sin skyld
Det er mange hundeeiere rundt omkring som 
har ganske så alternative nyttårsfeiringer. 
Noen er heldige og har mulighet til å reise 
på hytta sammen med hunden, noen trekker 
ned i kjelleren, og noen sitter sammen med 
hunden sin i bilen i et garasjeanlegg under 
jorda. Det høres kanskje voldsomt ut å til-
bringe selveste nyttårsaften alene sammen 
med hunden i en bil under jorda – men har 
man først opplevd hunden sin i full panikk, så 
er det utrolig hva man gjør for å unngå at det 
skjer igjen.
I de senere årene har det kommet mange fine 
alternativer, blant annet hotellet på Garder-
moen, som ligger innenfor forbudssonen, leier 
ut til hundeeiere på nyttårsaften.

Hvis hunden er veldig redd
Trening med desensitisering og motbetinging 
tar ofte lang tid, og det kan hende at hunden 
likevel trenger skjerming livet ut. Nå er det for 
kort tid igjen til nyttårsaften, til å komme i mål 
med trening alene. Hvis man i tillegg får prob-
lemer med å skjerme hunden nok, bør man 
kontakte veterinær og få resept på medisiner 
som kan hjelpe hunden over i det nye året. 

Siden hunder kan reagere forskjellig på slike 
beroligende midler, bør man alltid teste det ut 
i god tid før nyttårsaften, så man ikke får seg 
en overraskelse med at hunden blir mer hyper 
og nervøs enn den var i utgangspunktet! 
Sileo er en reseptbelagt medisin for dyr, 
direkte rettet mot lydredsel. Sileo påvirker 
sentralnervesystemet, og «roer ned hunden 
innenfra». Sileo kan gis i flere doser utover 
kvelden.

Husk at en veldig redd hund ikke har styr-
ing på seg selv, så vær forsiktig rundt den. 
Etter panikk kan huden være påvirket og ha 
forhøyet kortisol-nivå i mange dager, og da 
kan dem være «rar» og gjøre ting den vanlig-
vis ikke gjør. Ta alltid kontakt med veterinær 
ved langvarige fryktreaksjoner, for det kan 
hende at hunden trenger medisinsk hjelp for å 
komme tilbake til normalen. 

Planlegg tidlig for neste år, og ta kontakt med 
fagfolk hvis du trenger hjelp. En atferdskonsu-
lent jobber ofte tett sammen med veterinærer, 
og kan hjelpe med å fastslå redselsnivå, 
skreddersy treningsprogram og komme med 
spesifikke råd til akkurat din hund og din 
situasjon. 

Jeg og Armani ønsker både to- og firbeinte et 
godt og fredfullt nytt år!

ARTIKLER  Nyttårsaften med hund

Foto Heidi Løken
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Sakset fra Hundesport  3/12
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POST   Nye Championer 

N UCH  broz Bells Of Love,“Elvis” 
Grå storpuddel, hann
Født: 10.08.2009
Far: Sicilka’s Laurence Oliver 
Mor: Leila Lizette Avrina.
Eier: Steinar Årdal
Oppdretter: Anette S. Audunsdatter

N UCH  Trønderkrøllans´s Brage
Hvit storpuddel, hann
Født: 06.03.2016
Far:DKCH SEUCH KLBCH DKV15 
DKKRACEV15 Vätten’s Flash In The Night
Mor: Casbana’s Black Zircon
Eiere: Brit Vanvik Skjøstad og 
Elisabeth Bugge Olsen
Oppdretter: Brit Vanvik Skjøstad 
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er

 

Regadog’s Don’t Worry 
Be Happy, “Niklas”
Sort dvergpuddel, hann
Født: 22.04.2016
Far: Ch Infocus Faithful Love 
Mor: Regadog’s Bambalina
Eier og oppdretter: Laila Godager

NORD UCH Abc Private Pavarotti,
Sort mellompuddel, hann
Født: 01.04.2016
Far: Mult CH Fidel Zanzibar
Mor INT NORD BALTV-16 BIS V Fidel St. Petri
Oppdretter: Laila Johansen
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POST GF

Møtedato for Generalforsamling og puddelkonferanse/oppdretterkonferanse: 
Helgen 11.- 12.mai 2019.
Sted: Høyskolen på Kjeller. Eksakt dag og tid for Generalforsamlingen blir annonsert senere. 
I.h.t. klubbens lover §3-3 skal det kungjøres dato for GF og hvem som er på valg med minimum 8 
ukers varsel. Innkalling til Generalforsamling 2019 kommer som vanlig i PP nr.1.

Informasjon / Klipp fra lovene:
- Styreleder for 2 år 
- Nestleder for 2 år 
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
Leder og nestleder på særskilt valg. Øvrig styre konstituerer seg selv. 
Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år 
- og det skal veksles mellom 2 og 1 styremedlem på valg annet hvert år.
- Revisor med vararevisor for 2 år.
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år.

Har du personforslag, nye eller gamle, til de valgbare postene, så send dine kandidater til NPK’s 
valgkomitè v/ Tone Bekkåsen Fischer, Korsmogutua 17, 2022 Gjerdrum
E-mail: eugenios@online.no  innen 1.februar 2019             
SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2019:
Har du saker/forslag som skal tas opp på NPK’s Generalforsamling 2019, 
må disse være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2019.
Sendes: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post.puddelklubb.no

Styret:
Leder Eli Hall Ikke på valg, valgt for 2 år 2018 (særskilt valg)      
Nestleder Tone Rognstad På valg for 2 år (særskilt valg)
Styremedlem Gro Bjørndalen Ikke på valg, valgt for 2 år 2018
Styremedlem Laila Vold Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018
Styremedlem Helene Gautier Aarheim På valg for 2 år
Varamedlem Heidi Løken På valg for 1 år
Varamedlem Laila Johansen På valg for 1 år

Valgkomite:
Leder/innkallende Tone Bekkåsen Fischer På valg for 2 år

Anne Myhrbraaten  På valg for 2 år 
Hjørdis Sævareid På valg for 2 år.

Vara Trine Schippers På valg for 1 år

Revisor Ingrid Haugen På valg for 2 år
Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg for 2 år

VALG  2019
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FASTE SPALTER  God gammel årgang           
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Vov der ute!
FOR en sommer vi hadde! Jeg lot meg 
ikke affisere av varmen. Elsket seleturene, 
lydighetstrening og alt det andre vi bedrev 
av sommeraktiviteter. Pelsen min var kort 
og behagelig. Til og med bading ble litt 
mer ok. Jeg har svømt noen tak etter fris-
been min, hi hi - litt morsomt i grunnen! 
Innimellom ble jeg også fuktet i dusjen 
- må si det faktisk var litt deilig. Før juliklip-
pen ble jeg sågar vasket i et vann - artig! 
 
Jeg er voksen og klokere nå, utvikler 
stadig mine kommunikative evner: 
Skjønner at mamma responderer på lyd. 
Når jeg er løs og får lov å komme løpende 
hjem fra tur, kaster jeg meg på døren med 
ett skrap og blir straks sluppet inn. Det 
funker hver gang! 
 
Rundt jobben vår er det stort sett bare 
asfalt. Jeg har oftest lunsjluftet meg på 
noen busker langs baksiden på bygget 
vårt, og sagt fra de få gangene jeg skulle 
noe mer. Det har gått helt fint. Plutselig en 
dag ville jeg liksom ikke opp på 
kantstenen lenger. Mamma ble streng. 
Jeg så på henne, bøyde hodet, ble 
stående stiv, men tisset motvillig til slutt. 
Det hørtes ut som strålen min traff asfalt. 
Hun lurte litt, tror jeg. 
Neste dag gjentok seg med akkurat 
samme mønster. Jeg trakk mamma forsik-
tig mot lufteplassen min, ba henne sjekke 
med foten oppå kanten. Og vet du hva? 
Buskene var fjernet, og partiet asfaltert. 

Ble liksom et ekstra fortau på fortauet. 
Ingen hadde fortalt noe til oss, men vi fant 
det ut selv, vi! 
 
Nå har jeg fått en 4 x 80 meter lufteplen-
kant med rufsete gress, mellom fortauet 
og en parkeringsplass. Der er det bare 
herlig! Når jeg skal noe mer, for det kan 
jeg jo tillate meg nå, går jeg ut i luftebån-
dets lengde, rister meg, nyseprater til 
mamma, beveger meg litt frem og tilbake 
og gjør det jeg skal. Jeg rister meg alltid 
og toucher hånden hennes med snuten 
når jeg er klar til å gå inn igjen. 
 
Det er ca. 50 personer som jobber i 
landskapet vårt. Jeg kjenner dem alle. De 
får selvsagt bevege seg fritt rundt som de 
vil, selv om jeg “overvåker” fra sengen i 
hjørnet mitt. I dag rykket jeg plutselig til, 
ga fra meg et høyt, skarpt bjeff og lå 
logrende på gulvet. Mamma spurte meg 
hva jeg holdt på med. Kollegene som har 
hatt pudler, forsto straks at jeg varslet om 
noen. De ble raskt oppmerksomme 
på en “fremmed” mann som gikk gjennom 
lokalene våre. Han hadde dog reelle 
oppdrag i huset. Lille meg klarte varsle 
lederen vår, som dermed også fikk 
snakket med han! 
 
Gleder meg til å cruise rundt i selen min 
på Dogs4All!
 
Labb fra Junior!

FASTE SPALTER  Juniors hjørne   
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Bildet er hentet fra boken “Robin og Zanto redder julen.” 
Skrevet av: Torhild Hansen.
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FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Vårt nye familiemedlem

Tekst og foto: Gro Fagerbakke Tesdal

Vår 10 årige gamle jente ønsker seg hund – 
prosess for å finne rett rase for oss

Alt starta med at vår 10 år gamle datter ønska 
seg hund. Ho har to brødre som er eldre enn 
henne og vår mellomste sønn hadde også 
masa på oss siden han var 6 år om å få hund.  
Då far og mor (meg) ikkje var einige om dette 
var noko me ville tilføra familien med, hadde 
alltid svaret blitt nei. Kampen var alltid retta 
mot meg som alltid hadde mest lyst på hund. 
Då Eva var 10 år var me ganske så sikre på at 
Eva alltid ville vera yngstejenta, og ho starta 
å bli stor og meir sjølvstendig. Då spørsmålet 
kom opp internt mellom mor og far, var svaret 
ikkje lenger nei, det var; «Viss eg slepp 
ansvaret med alle turane, så er det greitt for 
meg.»
Då det med turar aldri var det som skremte 
meg med å få hund, starta ein prosess i fam-
ilien. Eg og Eva fekk heile ansvaret og gleda 
med arbeidet med å finne den rette hunden til 
vår heim. 

Utseende var jo viktig, men ikkje det viktig-
ste. Det viktigaste var å få ein hund som ikkje 
røyter. Me kunne ikkje risikera å bli allergi-
karar, og då risikera å måtte gi hunden i frå 
oss. I tillegg ønska Eva og eg oss ein smart 
hund som lett forstod kva me meiner. Me øns-
ka oss ein roleg og snill hund, ein leiken hund. 
At det også skulle vera ein liten hund, var noko 
me seint fekk på lista. Dette fordi me ikkje er 
så begeistra for bjeffehundar, som jagar folk 
vekk. Det var kanskje vår uvitenheit, men me 
innbilte oss at det ikkje var mogleg å få i både 

pose og sekk, og at store hunder var snillare. 
Me trudde små hundar var meir kjeftete fordi 
dei er små. Ein anna fordel med ein liten hund 
er at dei er lettare å reise på tur med fly med 
ein slik hund. Den kan sitte i korg ved beina, og 
det blir ikkje så tøff reise for hunden. 

Brun toy puddel
Me bur i einebustad, har travle jobbar og travle 
ungar. Me er avhengig av at me har ein hund 
som tåler å vera aleine heime når me er på 
jobb og skule. I Stord kommune er det ein del 
som har fått seg vannhund. Nydelege hundar 
er det, men etter å besøkt nokon som hadde 
4 stykk og små born i huset, fann me ut at dei 
var veldig fine og kjekke hundar, men at dei 
var for store for oss. Viss far og sønn hadde 
vore med i denne prosessen, så hadde kanskje 
konklusjonen rundt dette blitt ein anna, men 
det var dei ikkje. Me hadde ikkje sett brune 
pudlar i det verkelege livet, men på Youtube 
er verkeleg brun puddel ein stor hit. Det er 
mange fine filmingar av denne rasen, og me 
falt pladask. Når me eigentleg hadde bestemt 
oss for kva type hunderase me ville ha, tok me 
også ein test på ei nettside for hund. Dette var 
det vår midtre son Jone som fann fram, for at 
me skulle bli sikrare. Puddel rasen vart ein av 
to raser som vart tilrådd oss. Den andre rasen 
huskar me ikkje lenger då me ikkje undersøkte 
den nærare. Me viste kva me ville ha: Brun toy 
puddel.     

 Artikkelen fortsetter...

  Pango, 8 uker gammel.

Puddel-
    stafetten 
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FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

  Pango, 6 måneder gammel. 
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Pango- Mocca Brown født 14.02.18
Oppdrettar Sonja Bjørnstad hadde lagt ut 
innformasjon om at ho hadde to nyfødde brune 
toy pudlar for sal. Dette var omtrent ei veke 
etter at me hadde bestemt oss kva me ville ha, 
og same dag som ho la det ut på nettsida til 
Norsk Kennel Klubb. Ho var veldig hyggeleg 
og me fekk straks god kontakt. Eg var første 
som ringe henne, og heldigvis strauk ho oss 
ikkje frå sine kratera for å selge oss ein kvalp. 
Me var også spent på om me ville greie op-
pgåva å oppdra ein liten kvalp til å bli slik me 
ynskjer ein hund. 
Mykje vart lest før eg reiste bort for å hente 
vår kvalp då dei var 8 veker gamle, men følte 
likevel at me ikkje viste kva me gjekk til. Det 
var godt at eg fekk tid til å bu hos oppdretter ei 
natt, og få sjå korleis mor og far og bror til vår 
kvalp såg ut og oppførte seg. Mor brun toypud-
del og far svart toypuddel. Dei hadde det godt 
saman med mor og far og kvalpane leika godt 
saman. Begge kvalpane var brune og vanskel-
eg å skilje frå kvarandre.
Det har vore ei reise å bli kjent med Pango. 
Han er så utruleg glad i alle han treffer. Han 
liker alle typer menneske og dyr. Han er venn 
med nabokatten som er litt større enn han. 
Han er venn med alle som kommer på besøk, 
og vil bli venn med alle han treffer på tur. Vil 
helse sjølvsagt. Han forstår mange komman-
doar; sitt, kom her, hopp, hopp over, gi labb, 
stå, bli, stå, snurr rundt bl.a. Me arbeider med 
slipp og stille. Det er litt vanskeleg.   
Han blei heldigvis husrein då han var 5,5 mnd 
gamal. Det vart han i vår sommarfeir då han 
fekk gå ut og inn som han ville, då me var på 
ei hytte langt frå folk. 
Før det, hadde han vore med meg på jobb i 

2 måneder. Eg hadde fått beskejed om at eg 
måtte ha han med meg i ein månad etter at 
eg overtok kvalpen, slik at han ikkje skulle bli 
engsteleg for å vera  aleine og for at han skulle 
knytte seg til meg som eigar. Trur det var eit 
godt råd for han er blitt ein trygg og glad hund. 
Det var også artig å ha med meg på kontoret. 
Han gjekk og la seg straks eg tok på datama-
skinen. Når eg tok meg kaffi, sleit han seg opp 
på beina og fulgte etter sjølv om han var aldri 
så trøtt. På møter, la han seg med mine føtter. 
Han hadde bleie på, då han var med meg på 
jobb.
No er det slik at me har tur før jobb, og tur kvar 
ettermiddag. Det er heilt greit for han med tur 
i all slag vêr. Det er ikkje alltid han ønsker tur 
når det er mørkt og regnvêr om morgonen, 
men når han kjem seg ut er han glad, og me er 
sikrare for at det ikkje blir uhell inne.  
Det kjekkaste for Pango er likevel å få treffe 
andre hundar helst utan band. Heldigvis har eg 
venner med hund som me kan møte. 
Me har blitt kjent med nye folk etter hund. Det 
er hovudsakleg andre hundeeigarar. Har slik 
også funnet ut at me er veldig heldig med vår 
hund, men at det er utruleg mange andre flotte 
hundar av andre rasar. Store hundar som ser 
skumle ut, kan vera verdas søtaste og snillaste 
mot vår litle lekne puddel. 
Pango har gitt vår familie ein ekstra dimensjon, 
som me setter stor pris på. Alle som bur heime 
i vårt hus setter pris på hans muntre vesen. 
Me unner alle, å kunne oppleva å få ein slik 
kjekk hund. Det gjer at me tenker på å revur-
dere dette med utstilling. Me vil gjerne at han 
skal kunne bli far til kommande toy pudler.

Eg utfordrar redaktør i Puddelposten,
Tone Rognstad, til å skrive om sin puddel.

  Pango med venninne i skogen, 7,5 mnd. gml.

  Pango med på kontoret, 10 uker. gml.

FASTE SPALTER   Puddelstafetten
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FASTE SPALTER  Kryssord

LODDRETT
1. Puddel på finsk
2. Oppdretteraktivitet
3. Skratte
4. Reklame
5. Hundesport (kortversjon)
6. Papegøye
7. Tror at gud finnes overalt
8. Show
9. Mat
10. Bruksaktivitet
11. Vil vi at forbeina til puddelen skal være
12. Utrenet
13. Hyl
14. Tillatt
15. Dyr
16. Utrop
17. Tallord
18. Forbindes med hornorkester
19. Plate
20. Bråk
21. Bemerk
22. Plate

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 10

5 6 11 7

8 12 9 13

10 14 11 12

13 14 15 15 16

16 17 17 18

19

20 18 21 19

22 20 23 21 24

25 22 23

26 27
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 VANNRETT
1. Utføres av familiens yngste firbeinte
2. Glød
3. Fugl
4. Et ord hunden forstår
5. To like
6. Strategi
7. Lur
8. Fjellkjede
9. Fra bil

10. Sagnfigur
11. Omdømme
12. Navn
13. Dyr
14. Uttrykke
15. Kan gensere gjøre
16. Varmekilde
17. Tøm
18. Går

19. Øvet
20. Stillhet
21. Slektningen
22. Vase
23. Lutetium
24. Påfunn
25. Vakrere
26. En gruppe puddelfarger
27. Støtte

Innsendingsfrist: 1. februar 2019
Klipp ut kryssordløsningen og send til:
Eli Hall, Greverudveien 11, 
1395 Hvalstad.

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

Løsning på kryssord i Puddelposten 2/18.
Hanne Eli Nordstrand har levert riktig løsning 
for forrige kryssord og er den heldige vinner av 
fire flakslodd.

Takk til Dogstuff ved Thore Holme og 
Britt Roxrud Holme for fin gave til vår 
Hovedustilling i Drammen. Beklager at 
dette ble uteglemt i forrige PP.

Mvh NPKs Utstillingskomitè, 
Tone B. Fischer
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SU  Von Willebrand sykdom

Von Willebrand sykdom/ 
Von Willebrand Disease 
(vWD)

Hva er vWD?
Von Willebrand sykdom er en arvelig bløder-
sykdom som forårsakes av reduserte nivåer 
av koaguleringsfaktoen kalt von Willebrand 
faktor (vWF). Noen individer kan være symp-
tomfrie, mens hos andre kan man se spontane 
blødninger, samt forlengede blødninger etter 
skade, operasjon eller fødsel. Noen hunder 
kan vise symptomer allerede fra de er valper, 
mens hos andre viser symptomene seg først 
senere i livet. Det er identifisert flere genetiske 
mutasjoner som forhindrer normal funksjon av 
vWF, og de ulike mutasjonene assosieres med 
tre varianter av vWD som kalles type 1, type 2 
og type 3.

vWD type 1 er den vanligste blødersykdom-
men hos hunder, og det er også denne vi finner 
hos storpuddel. Hunder med vWD type 1 har 
lavere konsentrasjon av koaguleringsfaktor-
en vWF i blodet. Sykdommen kan forårsake 
blødninger, men den er generelt mindre al-
vorlig enn de andre typene av vWD. 

Arvegang
Fra denne sykdommen ble oppdaget har man 
ment at nedarvingen er autosomal ressesiv, 
noe som betyr at foreldre til affisert hund er 
friske bærere. Nyere forskning har derimot 
vist at dette ikke er tilfellet. I 2018 ble vist at 
denne sykdommen nedarves dominant med 
ufullstendig penetrans, noe som betyr at ikke 
alle hunder som har mutasjonen i vWF, vil ha 
kliniske symptomer på sykdom. 

Det dette betyr er at hunder som tidligere 
har hatt status som friske bærere likevel har 
mulighet til å utvikle sykdommen. Disse hun-
dene har en kopi av vWF mutasjonen, og er 
altså heterozygote. Det at sykdommen har 
redusert penetrans betyr at selv om hunden 
genetisk har mutasjonen som fører til sykdom, 
betyr ikke dette at hunden blir syk. 

I forskningsstudiene var det ca 22 % av de 
heterozygote hundene som viste kliniske 
symptomer på blødersykdom, og altså 78 % 
som var symptomfrie. Fordi det er såpass få 
heterozygote hunder som viser symptomer 
omtaler mange fortsatt arvegangen som resse-
siv, men det er viktig å vite at disse heterozy-
gote hundene har mulighet for å bli syke, de 
får generelt mildere symptomer enn homozy-
gote hunder. Hunder som har to kopier av 
mutasjonen er homozygote, disse har tidligere 
blitt omtalt som affiserte. Heller ikke alle disse 
hundene vil vise symptomer i studien viste 60 
% av de homozygote hundene kliniske symp-
tomer på blødersykdom. 

Gentest
Det finnes flere laboratorier som tilbyr gentest 
av vWD, per dags dato blir ikke disse testene 
registrert i NKKs database dogweb, men dette 
vil det være mulig for raseklubben å søke om. 
Hvor mange hunder i Norge/Norden som har 
en eller to kopier av denne mutasjonen finnes 
det ingen data på, da det ikke er så mange hun-
der som er gentestet, og foreløpig finnes det 
heller ingen oversikt over testede hunder, men 
vetgen oppgir at av de hundene de har testet er 
ca 9 % heterozygote og 1 % homozygote for 
mutasjonen. 

Mulige resultater fra gentesten for 
vWD type 1 er :

N/N – Homozy-
got normal

Normal – Ingen kopier av 
vWF-mutasjon, hunden er frisk 
og vil ikke utvikle vWD type 1.

N/vWF- 
heterozygot

1 kopi av vWF-
mutasjonen. Hunden kan 
være affisert og kan utvikle 
vWD type 1. 50 % av hundens 
avkom vil arve mutasjonen.

vWF/vWF- 
homozygot 
affisert

2 kopier av vWF mutasjonen. 
Hunden kan være affisert og 
kan utvikle vWD type 1. 
100% av hundens avkom vil 
arve mutasjonen.
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SU   Von Willebrand sykdom/ Hannhunder i avl

Når det kommer til avl finnes det ingen klare 
retningslinjer til hverken gentest eller hvilke 
hunder som bør brukes eller ekskluderes fra 
avl. Som oppdretter har man et ansvar for å 
bidra positivt til utviklingen av rasen, og man 
har et ansvar ovenfor sine valpekjøpere både 
når det kommer til informasjon samt å gjøre 
sitt beste for å avle frem friske funksjonelle 
hunder. 

Kilder:  
UC Davis veterinary genetics laboratory; 
http://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/
vWD.php
Labokin; http://www.laboklin.co.uk/laboklin/
showGeneticTest.jsp?testID=80141 
Crespi JA, LS Barrientos, G Giovambattis-
ta. (2018) von Willebrand disease type 1 in 
Doberman Pinscher dogs: genotyping and 
prevalence of the mutation in the Buenos 
Aires region, Argentina. J Vet Diagn Investg 
30(2):310-314.

Hannhunder i avl
Her følger en oversikt over hannhunder som 
har hatt kull registrert etter seg i NKK i 
perioden 1.8.17 til 1.10.18.  Første kolonne 
«antall kull» sier hvor mange kull den enkelte 
hann har registrert i løpet av denne perioden, 
den neste «antall valper» forteller hvor mange 
valper de var til sammen i disse kullene. 
Kolonnen «totalt kull» er hvor mange kull 
denne hannen totalt har registrert i NKK, og 
«totalt valper» hvor mange avkom som er 
registrert i NKK. Listen tar ikke hensyn til kull 
registrert i utlandet. 

Grunnen til at noen hunder står med flere kull 
enn de som er født i denne perioden er at det er 
registreringsdato som avgjør, så kullene kan 
være født tidligere, men blitt registrert i denne 
perioden. På samme måte kan noen kull som var 

født, men ikke endelig registrert enda mangle.

Vi vil gjerne i denne sammenhengen minne 
om NKK savlstrategi som sier:
«For å bevare og fortrinnsvis øke det genet-
iske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett 
innavl unngås. NKKs grunnleggende anbefal-
ing er at en hund ikke bør ha flere avkom enn 
tilsvarende 5 % av antall registrerte hunder i 
rasepopulasjonen i en femårsperiode.»

Dette gjelder antall avkom hunden en hund 
får, i hele sin avlskarriere. Det er også viktig 
å tenke på at vi innenfor de ulike variantene 
gjerne har enda mindre populasjoner, da dette 
ikke tar hensyn til hundens farge. Det er både 
hannhundeier og tispeeiers ansvar å passe på 
at enkelt individer ikke blir brukt for mye.

De gjeldene anbefalingene for våre raser er altså, ut fra registreringstallene de siste fem år:

Antall registrerte
2013-2017

5 % av registrerte (matadoravlsgrense)

Storpuddel 1394 70
mellompuddel 865 43
Dverg og toypuddel 1340 67

Oversikt over antall registrerte pudler i perioden 2013-2017, 5 % av disse utgjør matadoravlsgrensen. 
Dverg og toypuddel ses på under ett da disse variantene avles om hverandre og fødes i samme kull. 
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SU  Hannhunder i avl   

Toypuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt valper Farge

1 Aedan Talk of the Devil 8 17 12 17 sort 
2 Swan Sensation Bis Or Nothing 5 13 5 13 sort
3 Aconite Terminator In The Ring 4 17 8 29 fawn
4 Sarahill Dare To Dream 4 13 16 40 sort
5 Escada Hug Me 4 13 9 23 grå
6 Saxe’s Big Ben 4 11 10 23 sort
7 Swan Sensation Afrodiziak 4 11 4 11 sort
8 Jamie Lee Of Loveley Children 3 9 19 50 sort
9 Charmant Chic’s Cæsar Balbinus 2 8 2 8 fawn
10 Sporrens Red Ace 2 6 4 13 fawn
11 Sandust Follow The Heart 2 5 7 19 brun
12 Arroyo Grande’s Beauty Black F 2 5 7 13 sort
13 Solnes Corona Rose 2 5 2 5 fawn
14 Eugenios Smoke Signal 2 5 2 5 grå
15 VESTKANTEN’s Shine like a 2 2 7 11 sort
16 Ten-sharp’s Show Man 2 2 4 7 sort
17 Domestic Silver Akito 1 6 1 6 grå
18 znak zodiaka 1 4 1 4
19 Solnes Hot and Spicy 1 4 1 4 brun
20 Sandust One Direction 1 3 1 3 sort
21 Stepping Stones Dancing Ikaros 1 3 1 3 sort
22 Sjarmtrollet’s Hjerteknuser 1 3 1 3 sort
23 Hollywood Mikado 1 2 3 5 sort
24 Everholms Roffe 1 2 1 2 sort
25 Nezhnost Ljubvi Ludwig 1 2 1 2 grå
26 True-Style Play-With-Fire 1 2 1 2 sort
27 Toy Fashion’s Black Pepper 1 1 3 7 sort
28 Wirothi’s Delambre Bergtjenna 1 1 1 1 brun
29 Vickys Edward 1 1 1 1 sort
30 Toy Fashion’s Born Cute 1 1 1 1 sort

Dvergpuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt valper Farge

1 Vestkanten’s Zico 4 7 10 23 brun 
2 Story Of Unmasked Son 3 13 5 19 sort
3 Snoopy vom Karolinenberg 3 12 3 12 ikke godkjent
4 Classy Key Point Crossfire 3 7 3 7 sort
5 Solnes Golden Delight 2 8 7 18 aprikos
6 Sjarmtrollet’s Livselsker 2 7 8 27 sort
7 Infocus Faithful Love 2 7 6 19 sort
8 Eugenios Power Kick 2 7 2 7 brun
9 Fidel Dragonfly 2 6 12 17 brun
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SU  Hannhunder i avl

Dvergpuddel 
Navn Antall kull Antall 

valper
Totalt kull Totalt 

valper
Farge

10 Black Mail’s Exciting 2 6 7 20 sort
11 Paul of Chanel Coco 2 6 2 6 sort
12 Toy Fashion’s Kenny For Penny 2 5 13 35 aprikos
13 Zoom The Dancer In Rain Von Ziethne 2 5 4 19 brun
14 Magic Shamrock Baccarat-N 2 5 2 5 sort
15 Fracasse Noir Vera Lynn 2 5 2 5 sort
16 Toyway Stewie Wonder 2 4 2 4 hvit
17 Kudos Absolut 2 4 2 4 sort
18 Afro 1 6 1 6 fawn
19 Twocolours Harlekin amarillo 1 5 1 5 ikke godkjent
20 Haldde Borealis Ironman 1 5 1 5 fawn
21 Vestkanten’s Timmi Make My Day 1 4 12 31 sort
22 Pizzicato’s Ninth Cloud 1 4 5 13 sort
23 Fashion Style Mano Perfektas 1 4 3 12 brun
24 BHANYANAN GITCHI GITCHI YA YA 1 4 2 9 fawn
25 Forever In My Heart A. mcqueen 1 4 1 4 sort
26 Casper 1 4 1 4 sort
27 Jedalins Prince Charming 1 4 1 4 fawn
28 Jasenak Opium Noir 1 4 1 4 sort
29 Aconite Golden Northstar 1 3 8 19 aprikos
30 Chic Charmings Elf Eros Enjoy Elvis 1 3 4 13 brun
31 Dulcamara’s Tomas O’ Maley 1 3 3 7 brun
32 Bella Ross the little angel 1 3 2 8 sort
33 Trico Michel’s Dennis 1 3 1 3 rød
34 Don Juan 1 3 1 3 aprikos
35 Jennyrose’s My Life My Style 1 3 1 3 sort
36 Xanadu X-Mas Special von der Salana 1 3 1 3 rød
37 Chiemma’s Over The Moon 1 3 1 3 sort
38 Falco Silver Nagato 1 3 1 3 sølv
39 Fantasires Zephyr Breeze 1 3 1 3 sort
40 Brittuvan’s Lorenzo 1 3 1 3 sort
41 Gaycoland’s Crush On Petanus 1 2 9 21 sort
42 Sjarmtrollet’s Love Of Style 1 2 8 22 sort
43 Kartanon Kruunu Energizer 1 2 6 16 aprikos
44 Myrgården Atlas 1 2 5 14 rød
45 EUGENIOS Super Trouper 1 2 5 11 grå
46 I’m Burning 1 2 1 2 rød
47 Acclaim You’LI See Ben Nevis 1 2 1 2 sort
48 Party-line’s Papi-raoul 1 1 12 28 brun
49 Umpah Pah Von Der Hutzelschweiz 1 1 4 8 sort
50 Tamarettos Anemone Blanka 1 1 1 1 sort
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SU  Hannhunder i avl

Mellompuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt 

valper
Farge

1 Now I’m Bazaar Starring Moravia 6 29 9 43 sort
2 Olymbinar’s Goleador Garboso 5 20 5 20 sort
3 Ballentine’s Robinson 5 15 11 34 sort
4 Cavalli L’AMore Sent Morten 3 15 3 15 sort
5 Madam Gautier’s Let The 

Wookiee Win
3 13 3 13 brun

6 Splash Da Capo 3 12 5 21 sort
7 Trudora’s Angel Of Joy 2 15 4 27 aprikos
8 Tixobambixo’s Nirius Of 

Est-Nor-Fin
2 13 2 13 fawn

9 Mon Charme Diamant Noir 2 10 16 80 sort
10 BERG & BLÅNES Christmas 

Secret
2 9 3 15 sort

11 Sandust Absolutely georgeus 2 9 2 9 brun
12 Bar King’s Fair Isle Rob Roy 2 8 5 17 hvit
13 BAZAAR’s Beauvais 2 7 5 22 sort
14 Skrivarbakken’s James Brown 2 5 2 5 brun
15 FIDEL Zanzibar 1 9 3 15 sort
16 MOLINEUX Flashdance 1 7 3 13 sort
17 Bazaar’s Xanadu 1 6 2 9 sort
18 Lenholl Dark Secret 1 5 29 120 sort
19 Kameo Sunny Day - 1 5 1 5 grå
20 Carann’s Gold Star 1 5 1 5 fawn
21 Lion Heart Starring Moravia 1 4 5 24 brun
22 Songbird Avalanche 1 4 1 4 hvit
23 Olymbinar’s Happy Happy Joy Joy 1 4 1 4
24 Splash Indiana Jones 1 3 11 39 sort
25 Engine Cousin Itt 1 3 2 11 aprikos
26 Obladis Flash 1 3 1 4 fawn
27 Delight Expression Masquarade 1 3 1 3 sort
28 Little Big Man 1 3 1 3 sort
29 Chic Bohemian Rapsody 1 3 1 3 sort
30 Twocolours Let It Be Harlekinboy 1 2 1 2 ikke 

godkjent
31 Nice Steps For Me Only 1 2 1 2 sort
32 Sandust freaky weekend 1 2 1 2 sort
33 Sandvollan’s Master Mind 1 1 5 14 brun
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SU  Hannhunder i avl

Storpuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt valper Farge

1 Triodames High Chapparal 5 36 6 42 sort
2 Bono 4 31 4 31 brun
3 Ankaru’s Crack The Code 3 21 21 127 sort
4 SHIRKUS Silvered Han Solo 2 17 3 25 grå
5 Håfveleds Gazpon 2 17 2 17 grå
6 Aaron Bohemia Best Black 2 14 16 106 sort
7 Sagan’s Texas 2 12 2 12 sort
8 Domestic Dark Dancing Devil 2 8 8 35 sort
9 Funny Feeling’s Eye Catching 1 12 2 22 sort
10 Baraline’s Silver Rain Dream 1 12 1 12 grå
11 Casbana`s Frozen Sculpture 1 10 1 10 hvit
12 La Marka Mason On The 

Bounce
1 9 2 17 brun

13 Robin 1 9 1 9 sort
14 Awesome Always Give And Take 1 8 1 8 hvit
15 Sol’s Amazing Mr. Pan 1 8 1 8 sort
16 Lammåsens Ognyan Odakota 1 8 1 8 fawn
17 Ars Nova’s Eonwe 1 7 1 7 brun
18 Shirkus Chrome Knife Thrower 1 7 1 7 grå
19 Rejoice Black On Black 1 7 1 7 sort
20 VINTELLI Called Charlie - 1 7 1 7 hvit
21 King Carnelian’s Jumjum 1 7 1 7 fawn
22 Happy Dancing Hug Jean 1 6 4 31 brun
23 Ninihill’s Reason To Life 1 6 1 6 hvit
24 Catwalk Marlboro Man 1 6 1 6 hvit
25 UTILES Askeladden 1 6 1 6 sort
26 Huffish Trailblazer 1 6 1 6
27 Shirkus Silver Samba 1 5 3 21 grå
28 Huffish Idolize Me 1 5 2 10 sort
29 King Lets Parti 1 5 1 5 ikke 

godkjent
30 Vätten’s Follow Me And My Star 1 5 1 5 sort
31 Servilia’s That`s My Boy 1 4 1 4 hvit
32 MEMORIES My New Collection 1 3 1 3 hvit
33 Montravia Stop N’Stare 1 2 1 2
34 Edward Black Prince 1 1 3 9 sort
35 Zeus Baltic Dream 1 1 1 1
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Avlsanbefalinger
Norsk Puddelklubb arbeider kontinuerlig med avl og helse, og oppfordrer våre oppdrettere til å 
følge våre avlsanbefalinger.

Sist endret 17. mars 2016

Storpuddel

Krav:
• 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
• Begge foreldrene skal være fri (A eller B) for HD.
• Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attesten skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
• Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

Anbefalinger:
• Det anbefales at storpudler AD – røntges, gjerne samtidig som HD – røntgen.
• Dersom HD – index er tilgjengelig skal gjennomsnitt av kombinasjons HD – index ikke være   • • 
• under 100 (summen ikke under 200).
• Karaktertest: Det anbefales at storpuddel mentalbeskrives eller karaktertestes.

Mellompuddel

Krav: 
• 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
• Begge foreldre skal ha kjent HD – status. Hund med diagnose C kan kun brukes mot hund med 
• A eller B. Hund med status D eller E skal ikke brukes i avl.
• Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den andre har 
• grad 0 (fri).
• Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
• PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
• Tispen skal være minst 24 mnd før den brukes i avl.

SU   Avlsanbefalinger
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SU   Avlsanbefalinger

Dvergpuddel og Toypuddel

Krav:
• 2 x excellent kvalitet for to forskjellige dommere etter fylte 9 mnd.
• Patellastatus skal være kjent hos begge foreldre, den ene kan ha grad 1 dersom den 
• andre har grad 0 (fri).
• Øyelysing: Alle avlsdyr skal øyelyses og attest skal ikke være eldre enn 2 år ved parring.
• PRCD-status: Minst et av foreldredyrene skal ha status normal / clear (A).
• Tispen skal være minst 18 mnd før den brukes i avl.

Diagnoser med ukjent arvegang bør ikke dobles på (gjelder alle størrelser).

Kombinasjon av størrelser

Det er kun følgende kombinasjoner som vil bli formidlet av Norsk Puddelklubb:
• Storpuddel med storpuddel
• Mellompuddel med mellompuddel eller med dvergpuddel fra mellompuddelforeldre
• Dvergpuddel med dverg- eller toypuddel, eller med mellompuddel fra dvergpuddelforeldre
• Toypuddel med toy- eller dvergpuddel
 

Kombinasjon av farger

Som hovedregel bør man pare lik farge med lik farge. Norsk Puddelklubb vil kun formidle valper 
med farge godkjent av FCI. Det er oppdretters ansvar å kombinere foreldredyr som vil generere 
valper med godkjent farge. Dersom i tvil, ta kontakt med Sunnhetsutvalget FØR parring.

Kun kombinasjoner etter foreldredyr som oppfyller avlsanbefalingene formidles gjennom NPKs 
valpeformidling.
Tispe- og hannhundeier er begge ansvarlig for at alle opplysninger om innmeldt kull og om avls-
dyrene er korrekte.

Ansvaret for avlen hviler på oppdretter.

 
Endring 17. mars 2016: Endringen vedrørende øyelysning til annethvert år istedenfor hvert 
er innført etter Nordisk Puddelkonferanse februar 2016. NPK har fremdeles de strengeste kravene, 
men ønsker en viss nordisk tilpasning og håper dette vil bidra til at det blir lettere å få godkjent kull 
ved bruk av utenlandske hanner og etc.
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Postboks 52 Holmlia 
1201 OSLO 

Sentralbord: 
 
 

21 600 900 
 
 

 
Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA  
Kontonummer: 1600.40.39983 

  

 

  

    

Deres Ref.:  Vår ref: NH 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

SU   Prcd-PRA
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Anette Saga Audunsdatter og Amberwings Amadeus
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Gruppe Rogalands utstilling,
    lørdag 15.september 2018
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Resultater

Gruppe Rogalands utstilling,
    lørdag 15.september 2018

BIR og BIM Mellompuddel: BIR NJV-17 Sandust Indy Angel eid av Janne Evertsen oppdrettet av 
Christina Johanson, BIM Sjarmtrollet’s My Perfect Valentine eid av Anne Mette Sletthaug og Ann-
Mari Hattmyr oppdrettet av Ann-Mari Hattmyr.

Mellompuddel

å var høstens vakreste eventyr 
over for i år, og nok en gang er 
vi fornøyde og stolte over vår lille 
utstilling, vi er velsignet med en 

dedikert skare av frivillige som i tillegg til styret 
alltid er klar og hjelper til med glede, noen av 
dem tar til og med kontakt selv for å tilby sin 
hjelp, Om vi trenger et ekstra sett med hender 
er det bare å spørre og jeg har enda til gode å 
få et nei.
Det er slike mennesker som gjør at vi fortset-
ter å arrangere utstilling og stadig være på jakt 
etter måter å bli enda bedre.

Det er rørende hvor mange som melder på til 
vår utstilling år etter år etter år og reiser langt 
for å komme til oss, dere er så takknemlige 
og positive, og inspirerer og utfordrer oss til å 
fortsette, tusen takk!
Til alle som bidrar med et vell av premier og 

lotterigevinster, vi er overveldet over deres 
gavmildhet og deres bidrag gjør at vi klarer 
oss fint økonomisk, uten disse bidragene ville 
vi slitt med å komme i havn på pluss siden, 
tusen millioner takk.

Det ble på utstillingen stilt spørsmål om ikke 
hallen var i minste laget og det var noen 
utstillere som ønsket seg tilbake til vår forrige 
hall. For en arrangør er det mange ting som 
spiller inn når man skal leie en hall, økonomi, 
tilgjengelighet, samarbeid med hallutleier osv 
og et samstemt styre i Gruppe Rogaland trives 
så godt med samarbeidet med Julabygda, at 
vi velger å fortsette samarbeidet fordi de gir 
oss en forutsigbarhet som er så viktig for alle 
aspekter ved et slikt arrangement. 
Styret har også kommet frem til at om vi 
flytter litt på ringen og tilrettelegger og merker 
grooming området bedre kan vi frigjøre mer 
plass, og hvem vet kanskje noen får anledning 
til å gå til scenen?

Tekst: Elisabeth Moody, Foto: Svein Erik Fylkesnes

S

UTSTILLING   Gruppe Rogaland     
           



PUDDELPOSTEN    3/201844

BIR og BIM toy puddel BIR Fidel Face Of A Devil eid av Bjørg Helene Sønvinsen og Eva Nygaard 
oppdrettet av Eva Nygaard, BIM Icefly Blooming Sahara eid/oppdrettet av Jorun Aukrust.

UTSTILLING   Gruppe Rogaland            

BIR og BIM dverg puddel ; BIR Curly Steps Shining Cruise eid av Bente Bjerkaas og Veronica Ko-
foed oppdrettet av Veronica Kofoed. BIM NSE UCH Fidel Lipgloss eid av Kari Nybakke Islann og 
Eva Nygaard oppdrettet av Eva Nygaard og Gro Staurheim.

Toypuddel

Dvergpuddel
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Rosetter fra utstillingen

BIR og BIM stor puddel: BIR Huffish Rave Master eid av Arild Thorvaldsen oppdrettet av Charlotte 
Sandell BIR NJV-17 Catwalk Covergirl eid/oppdrettet av Wenche Knudtzen.

BIS Junior også her ble bildet tatt speilvendt vi beklager det; BIS 1 Fidel SIoux eid/oppdrettet 
av Eva Nygård og Gro Staurheim, BIS 2 Molineux To Mountain Blizz eid av Kari Kindem Fedje 
oppdrettet av Kari Kindem Fedje og Hjørdis Sævareid, BIS 3 Fidel Face Of A Devil eid av Bjørg 
Helene Sønvisen oppdrettet av Eva Nygaard og Gro Staurheim. BIS 4 Black Mail’s Gold Digger 
eid/oppdrettet av Gro Elin Bjørndalen

Storpuddel

BIS Junior
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Rosetter fra utstillingen

BIS valp ; BIS 1 Casbanas White Ice Sculpture eid/oppdrettet av Elin Heide Teigland, BIS 2 Re-
gadog’s Olympia eid/oppdrettet av Laila Godager, BIS 3 Molineux Suit Your Self eid/oppdrettet av 
Hjørdis Sævareid, BIS 4 Zobiets Power Of Turzheze eid av Aina Tonerud og oppdrettet av Marie 

Best groomed 
Best Groomed sponet av Pet xxl dette er en konkurranse hvor den beste frisyren/finishen vinner så 
her tar vi bare med navnet på groomeren. Best Groomed 1 Eva Nygård , Best Groomed 2 Christi-
na Johanson, Best Groomed 3 Laila Godager, Best Groomer 4 Eva Nygård(hunden ble vist av Gro 
Staurheim)

BIS Valp
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Her er alle BIS hundene, dessverre ble bildet tatt fra høyre mot venstre vi får bare håpe at dere ser 
igjennom fingrene med det  : BIS 1 Huffish Rave Master, eid av Arild Thorvaldsen og oppdrette av 
Charlotte Sandell , BIS 2 NJV-17 Sandust Indy’s Angel, eid av Janne Evertsen og oppdrettet av 
Christina Johanson.BIS 3 Fidel Face Of A Devil eid av Bjørg Helene Sønvinsen og Eva Nygård, 
oppdrettet av Eva Nygård og Gro Staurheim. BIS 4 Curly Steps Shining Cruise, eid av Bente Bjer-
kaas og oppdrettet av Veronca Kofoed.

Et nydelig og helt typisk puddeløyeblikk, glede og begeistring fra BIS vinner og publikum fanget på 
kamera av vår fotograf Sven Erik Fylkesnes.

BIS vinner

BIS Voksen
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Resultater
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Helen Bakewells kommentar.
Dommer ved Gruppe Rogalands utstilling 15/9-2018

La meg først takke Gruppe Rogalands utstillingskomite for at de inviterte meg til å dømme i Norge. 
Fra det øyeblikket jeg steg ut av flyet, hele oppholdet og i samvær med dere alle kunne jeg føle 
varmen og gjestfriheten fra det norske folket.
Utstillingen var så nydelig satt i stand av en hardt arbeidende gjeng som jeg fortjener ros for sitt 
arbeid, utstillingen var også meget velarrangert og av høyeste kvalitet og for et vell av premier!  

Utstillerne burde være stolte av sine pudler, de var alle av god kvalitet. Jeg ble mektig imponert 
over den flotte sportsånden og vennligheten dere alle viste hverandre ringen. Jeg la også merke til 
hvor mye glede hundene deres viste i ringen, de var alle så glade for å være med og ville så gjerne 
glede sine eiere.

Utstillingen gikk som en drøm hele dagen og jeg vil gjerne takke Carsten Flo for hans vennlighet og 
effektive papirarbeid, min dommer elev Kine M Sletnes som var en meget kunnskapsrik dame som 
kunne sin anatomi, for hennes herlige håndlag da hun gikk over hundene, og for den fine måten hun 
snakket til utstillerene.

Kvaliteten på mine vinnere var fremragende og dere burde være stolte av deres pudler i Norge, jeg 
kommer til å følge deres fremtidige seire på Facebook.

Jeg vil gi utstillingen karakteren Extra Excellence og ønsker Gruppe Rogaland alt godt i fremtiden.

Helen Bakewell

overs E Moody
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Tekst og foto: Mette Dahl

D et er ingen tvil om at pudler har gode 
evner som brukshunder. For første 

gang arrangerer Puddelklubben i regi av 
bruks-gruppa en helg hvor vi tar for oss Norsk 
Brukshundforbunds program. En trenings-
samling hvor tema var SPOR, LYDIGHET 
OG FELTSØK.

Vi var så heldige at vi fikk leie idrettsarenaen 
på Modum ved Vikersund, hvor vi fikk dis-
ponere klubbhus, fotballbane og flott spor og 
felt-terreng.

Forutsetningene for å delta, var at hundene 
hadde en god ordinær lydighet, og at de også 
hadde litt erfaring fra å søke spor. Dvs gjen-
nomgått et kurs eller at fører hadde erfaring 
fra tidligere.

I tillegg til undertegnede, hadde vi med Rosita 
Johansen og Vidar Slaathaug som hjelpere/
instruktører.

Fredag: oppmøte. Gjennomgang på det som 
skulle skje i løpet av helgen. På kvelden ble 
server varm suppe og rundstykker m.m. Hyg-
gestund og naturligvis mye hundeprat.

Lørdag: Felles frokost og planlegging for 
dagen. Deretter inndeling i grupper, for 
lydighetsøvelser og feltsøk. Det var utrolig 
moro å se hvor dyktige og ivrige hundene var, 
og ikke minst, flinke førere. Flere hadde ikke 
erfaring fra feltsøk, men det var vanskelig 
å tro…. 
Til kvelden samlet vi oss til deilig middag 
utenfor Klubbhuset. Herlig sommervær.

Bruks treningssamling 
for pudler 
Modum, 3. til 5. august 2018
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Søndag: Felles frokost. Kl. 9.15 satte vi oss i 
bildene for å dra ut til terrenget hvor vi skulle 
gå spor. Ikke langt unna. Her var det endeløse 
området med furuskog og lett terreng for å 
drive trening. Åpent og fint for å kunne trene 
konstruktivt. Felles lunch ut i skogen. Da 
smakte matpakken godt.
Etter lunch ble det tråkket opp nye spor som 
hundene skulle spore etter.
Hjemreise kl. 17.00

For en herlig helg vi hadde. 12 fornøyde 
ekvipasjer. Sol fra vi kom til vi dro.
Vi håper denne helgen vil gi god inspirasjon 
til å fortsette treningen.

Bruksgruppa vil gjenta samme type trenings-
samling i 2019. Vi har allerede fått bekrefelse 
på at vi får leie stedet 2. til 4. August.
Nærmere opplysninger kommer.
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Lydighet- og 
rallylydighetsstevne 
Stange, 20. oktober 2018

Tekst: Bente Tyrholm

D var hele 97 påmeldte ekvipasjer til denne 
dagen. I LP startet det 33 og i RL 45. 

Arrangementet ble vellykket, til tross for 
rekordhøy deltakelse, takket være god 
organisering og stor smidighet fra dommere 
og ringpersonale.

Dommer i LP var Arild Berntsen, med Birgit 
Husom som ringsekretær, Jeanette Hvalby 
og Gro Johnsen som skrivere.

Dommer i RL var Taran Juvet med hjelp av 
Nina Berg, Kristin Hodne, Ellen Sigtun og 
Monica Husom. 

Kafeteriadrift, utregning og til stor hjelp med 
rigging og rydding var Erik Hvalby og Erik 
Tyrholm.

Stor takk til alle hjelpere og deltagere for at vi 
fikk dette til i en litt for liten, kald hall.
Mvh KLab V/ Bente. 

Styret i NPK vil også rette en stor takk til 
Bente Tyrholm og Jeanette Hvalby som har 
organisert og administrert alt rundt stevnet, 
og selv både sjauet og ordnet i tillegg. 
Uten Bente hadde stevnet neppe latt seg 
gjennomføre.

Resultater Lydighet (LP):

KL 1  
Nr. 1 Lotte Nordli med Tinka. 
Nr. 2 Synnøve E. Solum med Dunder 

skogen`s Innnertier Leia, 
Nr. 3 Valerie Solum med Luke

KL 2
Nr 1. Astrid B Willersrud med River Fox 
Rockabilly Av Fira, 
Nr. 2 Trine Røykaas med Spot,
Nr. 3 Anita Ness med Mac Link`s Monsun

KL 3 
Nr. 1 Solgunn Roarsen med Super Kopi, 
Nr. 2 Liv-Anine Brandsgård med Benzelias 
Heartbreaking Henny, 
Nr. 3 Nina Berg med Shining Mrs. Kleo
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FCI 3 
Nr. 1 Vivi Ann Sneve med Milas Hepp,
Nr. 2 Ann-Karin Isaksen med Myrullen`s Min 
Karma.

Resultater Rallylydighet (RL):

KL 1
Nr. 1 Sissel Ekhougen med Smooth X-clusive 
Darrel Of Torrosly, 
Nr. 2 Ingvill Brenden med Eimunas Cb Fryd 
Fantejente, 
Nr. 3 Hege Kristiansen med Pudellykans 
Amazing Pia.

KL 2 
Nr. 1 Charlotte Bjørno med Raumerrikets 
Ranja Bling, 
Nr. 2 Siv Tandberg Svendsen med Cirtap`s 
Prins Odin V Wera-z, 
Nr. 3 Britt Weium med Never Stop`s Sweet 
Licorice.

KL 3
Nr. 1 Silje Tellefsen med Sia, 
Nr. 2 Linda Haugvik med Revefotens Missis-
sippi Queen,
Nr. 3 Kjersti Søyset Holmestrand med Diesel.

Elite 
Nr. 1 Frøydis Anita Edvardsen med Good 
Graciouss Break On Through, 
Nr. 2 Ellen Alexander med Gnizt De La Vie 
Pastorale, 
Nr. 3 Patricia Risopatron med Cool Love av 
Lee Armand
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Lydighet (LP):

KL 1: Kristin Hodne med Shirkus Chrome The 
Juggler (stor)

KL 2: Mette Nilsen med Stribukkens Giggs (stor)

KL 3: Nina Berg med Shining Mrs. Kleo (stor)

Rallylydighet (RL):

KL 1: Hege Kristiansen med Puddellyckans 
Amazing Pia (mellom)

Elite: Mette Nilsen med Stribukkens Giggs 
(stor)

Beste puddel, 
klasse 1 RL

Beste puddel, 
klasse 1 LP

Beste puddel, klasse 3 LP Beste puddel, 
RL elite, LP klasse 2

Det ble kåret «Beste puddel» og vi gratulerer vinnerne. 
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Toy NO39086/09 Mirisch Darling Lady Sort
NO41105/15 Ankarus Wicked Wonderland Sort

Dverg NO36195/13 Ballentine's Black Coffee Sort
07528/06 Trico Michel's Nicki Fawn
JR81876PUD Diamond Starlight Yessica Fawn
SE55862/2014 Kattgubbens Xan Tia Fawn
NO35251/17 Ankaru`s Wired Up Sort

Mellom NO38244/11 Ballentine's Brown Boy In The Ring Brun
NO30685/12 Madam Gautier`s Verdens Beste Mira Brun
NO34283/12 Molineux After Eight Brun
NO30683/12 Madam Gautier`s Jimi Løvehjerte Brun
NO30684/12 Madam Gautier`s Pernille Langstrømpe Sort
NO30681/12 Robin I Bråkermakergaten Brun
NO56113/12 Micane's Danish Dynamite Sort
NO35969/13 Madam Gautier`s Fenris Røversønn Sort
NO38780/09 Bazaar's Name Of The Game Brun
NO45162/14 Madam Gautier's Honkeytonk Man Sort
NO45163/14 Madam Gautier's Space Coywboy Sort
NO37522/14 Bazaar's Mocca Marble Brun
SE46581/2012 Staedline's Wild Romance Sort
CMKU/P/18161/14 Lion Heart Starring Moravia Brun
NO45849/14 Stribukkens Il Lille Venn Sort
 NO30682/12 Madam Gautier`s Trico I Lønneberget Brun
SE17379/2012 Se Upp Hit And Run Sort
SE32005/2014 Se Upp Full I Fan Sort
NO44809/15 Molineux Hairspray To Madam Gautier Brun
NO45164/14 Madam Gautier`Dirty Harry Brun
NO51530/14 Imagecopy Got Swag Sort
NO51529/14 Imagecopy Goog Girl Gone Bad Sort
NO51526/14 Imagecopy Gone Fishing Sort

KLAB   MH  

Gjennomført MH

NO51527/14 Imagecopy Great Pretender Sort
NO51528/14 Imagecopy Getting Jiggy With It Sort
NO51703/17 Days Of Greys Day Dreamer Grå
NO40717/17 Days Og Greys Bertines Cecar Grå
NO35483/17 Madam Gautier`s Orkelbogen Omg Brun
NO53305/17 Madam Gatier`s Two Shots Of Happy Brun
NO53306/17 Madam Gautier`s Happy Feet Sort

Stor NO40117/10 Shameera's Bullion Bergenia Grå
21107/08 Regadog's Snoop Dog Sort
NO38771/12 Far Away's Cosmos Sort
NO50879/13 Shirkus Graystone Zaphire Grå
NO43732/12 Shirkus Grace From Neptun Grå
NO34161/11 Shirkus Silver Samba Grå
NO34165/11 Shirkus Silver Milonga - Grå
NO39836/12 Schpindel' The American Dream Sort
NO43297/12 Ars Nova's Eonwe Brun
NO43729/12 Shirkus Grace From Mercury Grå
NO41882/12 Sinita's Peggi Sue Sort
22045/08 Molineux The Name Of The Game Sort
NO32094/12 Molineux Let Me Entertain You Sort
NO45886/11 Dajmens D'izzie Dancer Sort
22042/08 Molineux Waterloo Sort
S21820/2009 Sagan's Nebulosa Sort
SE31776/2012 Amazing Art King In Kansas Grå
NO45911/11 Shameera's Cinzento Corona Sort
NO30829/10 Shirkus High Five Sort
NO30831/10 Shirkus High Energy Sort
NO30833/10 Shirkus High Fashion Hvit
NO30830/10 Shirkus High Tech Hvit
 08281/04 Mydele's Aura Brun
NO34162/11 Shirkus Silver Moonwalk Grå
NO50878/13 Shirkus Graystone Cantilla Grå
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NO51527/14 Imagecopy Great Pretender Sort
NO51528/14 Imagecopy Getting Jiggy With It Sort
NO51703/17 Days Of Greys Day Dreamer Grå
NO40717/17 Days Og Greys Bertines Cecar Grå
NO35483/17 Madam Gautier`s Orkelbogen Omg Brun
NO53305/17 Madam Gatier`s Two Shots Of Happy Brun
NO53306/17 Madam Gautier`s Happy Feet Sort

Stor NO40117/10 Shameera's Bullion Bergenia Grå
21107/08 Regadog's Snoop Dog Sort
NO38771/12 Far Away's Cosmos Sort
NO50879/13 Shirkus Graystone Zaphire Grå
NO43732/12 Shirkus Grace From Neptun Grå
NO34161/11 Shirkus Silver Samba Grå
NO34165/11 Shirkus Silver Milonga - Grå
NO39836/12 Schpindel' The American Dream Sort
NO43297/12 Ars Nova's Eonwe Brun
NO43729/12 Shirkus Grace From Mercury Grå
NO41882/12 Sinita's Peggi Sue Sort
22045/08 Molineux The Name Of The Game Sort
NO32094/12 Molineux Let Me Entertain You Sort
NO45886/11 Dajmens D'izzie Dancer Sort
22042/08 Molineux Waterloo Sort
S21820/2009 Sagan's Nebulosa Sort
SE31776/2012 Amazing Art King In Kansas Grå
NO45911/11 Shameera's Cinzento Corona Sort
NO30829/10 Shirkus High Five Sort
NO30831/10 Shirkus High Energy Sort
NO30833/10 Shirkus High Fashion Hvit
NO30830/10 Shirkus High Tech Hvit
 08281/04 Mydele's Aura Brun
NO34162/11 Shirkus Silver Moonwalk Grå
NO50878/13 Shirkus Graystone Cantilla Grå
NO41825/15 Shirkus Silvered Master Yoda Grå
19502/07 Qveenteam Caramel Crispo Fawn
SE32447/2014 Domestic Dark Don`t Stop Dreaming Sort
NO53272/11 Nita Sort
NO53155/14 Ars Nova`s Hector Hefcistos Sort
NO37663/14 Minadas My Hometown Sort
NO45612/17 Vinellis Gabriella Fawn
NO45787/17 Ar Somebody To Love Sort
NO39762/16 Shirkus Chrome Cycling Zagan Grå
NO39764/16 Shirkus Chrome Knife Thrower Grå
NO39767/16 Shirkus Chrome The Juggler Grå
NO39768/16 Shirkus Chrome Ring Master Grå

Stor

KLAB   MH

Denne gangen var vi i Nittedal`s skoger 
på Slattum.

På start var det 1 dverg, 5 mellomer og 
6 storpudler (+ 2 hvite gjeterhunder og 1 
aussie) Dette er kun en beskrivelse av den 
hunden du har, ingen konkurranse!
Det er gøy å se så mange flotte pudler i 
action. 

De flinke figurante våre Ellen Sigtun, Jean-
ette Hvalby, Camilla Vaarli og Bente Tyrholm 
gjorde en flott innsats.
Stor takk til testleder Merete Greaker som 
leder alle bestemt gjennom runden, og dom-
merene Heidi Lernæs, Hans-Petter Gamborg 
og Marianne O. Njøten som gjorde det mulig 
å gjennomføre.

Tekst og foto: Bente Tyrholm, 
Bildetekster: Tone Rognstad
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Aktivitet – ved dette momentet skal hund og 
hundefører stå rolig i 3 minutter. Fører skal ikke 
snakke eller gjøre noe med hunden. Det er lov 
til å surre ut hunden av båndet om nødvendig, 
bortsett fra det skal hundefører være helt rolig. 
Det er vanskeligere enn en skulle tro!

Dommer og gruppa (figuranter og tilskuere)

Aktivitet – navnet kan virke misvisende, men 
poenget er å se hvordan hunden reagerer når 
man går fra aktivitet (forrige moment er “Jakt”, 
der hunden får jage en fille) til stillestående.

Lek – her ser man siste del av momentet, 
hvordan hundens lekelyst er med en fremmed 
person (testleder).

Spøkelser – her kommer to “spøkelser” gående 
i mot hund og hundefører i et utypisk tempo. 
Hensikten er å beskrive hundens reaksjon 
ovenfor truende, beveglige objekter som lang-
somt nærmer seg. Her er momentet på slutten, 
hunden er sluppet, har gått frem til spøkelse og 
tar/får kontakt.

Spøkelser – begynnelsen av momentet, hunden 
har akkurat fått øye på spøkelsene som nærmer 
seg.
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Lek – siste lekemomentet. Her ser vi om hun-
den har samme lekelyst som i begynnelsen 
av beskrivelsen, noe som kan fortelle oss noe 
om hvordan hunden har blitt påvirket i løypa. 
Samme eller mer lek gir en pekepinn på at hun-
den har vokst gjennom løypa eller ikke er særlig 
påvirket, mindre lek kan bety at hunden har blitt 
litt påkjent av tidligere momenter.

Lydfølsomhet – også kalt “skrammelet”. Her 
dras kjetting over bølgeblikk, hundefører stop-
per og slipper hunden, så ser vi hvor lang tid 
hunden bruker på å sjekke ut lyden. Her og ser 
vi hvordan avreageringen er i etterkant.

Spøkelser – på vei mot hunden.

Aktivitet - her er hundefører veldig 
flink til å være “stolpe”!

Overraskelse – også kalt “kjeledressen”, naturlig nok. Her 
spretter kjeledressen opp fra “intet” ca 4 meter foran hunden, 
og da skal hundefører stoppe og slippe båndet og stå rolig 
til videre beskjed blir gitt. Så ser vi om hunden vil gå bort og 
sjekke ut kjeledressen, og om den klarer å avreagere. Det er 
lov til å bli skremt, men det er greit å komme over det også!

Overraskelse – her går 
hund og hundefører det 
vi kaller “kontrollrunde”, 
man passerer kjele-
dressen to ganger etter 
at hunden har vært 
borte og snust på den, 
for å se om den fortsatt 
er skremt av kjele-
dressen eller om den 
har klart å avreagere.

Lydfølsomhet – her har hunden 
gått nesten helt bort til skrammelet 
for å sjekke ut hva som lagde lyd.

Spøkelser – spøkelsene stopper 4 meter fra hunden og snur 
seg slik at de ikke lenger virker truende. Så slippes hunden, 
og man ser på hvor lang tid det tar før hunden går bort til 
spøkelsene og sjekker ut.
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Norsk Puddelklubb inviterer til uoffisiell bedømming på 
Ramstadsletta (nær Høvik) den 31.1.2019

Dette er en mulighet til å få bedømt eksteriøret på puddelen for dere som av ulike år-
saker ikke ønsker å “gå i ringen”. Vi vet at mange ikke har pudler i utstillingspels, fordi 
de driver aktiviteter som gjør dette krevende, og at andre synes det er ukomfortabelt å 
vise fram blant mange mennesker. Dere vil nå kunne bli kjent med hva en bedømming er, 
og få vite om hundens eksteriørmessige styrker og svakheter i forhold til rasestandarden.

For dere som er oppdrettere vil dette kunne være et nyttig verktøy i avlen, med en 
mulighet til å få bedømt avkom som ellers ikke ville fått noen bedømming siden det vil 
være enklere for flere valpekjøpere å ta hunden til slik bedømming selv om de ikke har 
kunnskap om og trening i utstilling. 

Et annet mål med tiltaket er å få flere gode hunder ut i avl, slik at vi ikke mister bred-
den i genbasen vår i samme tempo som det skjer i dag. (Skal vi bevare rasen sunn og 
frisk bør de beste 50% av individene gå i avl.)

Hundene vil få en kritikk og en kvalitetsbedømming (ex, vg, osv.) som på utstilling, 
men dette vil kun være til eget bruk og til godkjenning for klubbens valpe- og 
hannhundliste (avl i henhold til klubbens avlskrav). For å oppnå godkjenning må begge 
dommerne vurdere hunden til minimum excellent. I tillegg må hunden naturligvis også 
oppfylle klubbens helsekrav.

Bedømmelsene vil bli gjort av to dommere som er godkjente for puddel, uavhengig av 
hverandre. Det stilles ikke krav til frisyrer, men hundene må være minst 9 mnd gamle 
og møte rene og velstelte.

Av hensyn til betaling av dommere osv gjennomfører vi dette, kun dersom vi får minst 
fem deltakere. Det vil også bli tatt initiativ til en tilsvarende bedømming hos Norden-
fjeldske senere på våren.

Dommere er ikke bestemt ennå, men vil bli sendt deltakerne, så snart avtaler er 
bekreftet.

Påmeldingsfrist 10. 1. 2019.
Prisen for medlemmer av NPK kr 375,-
For ikke medlemmer kr 600,-
Betales til kontonummer 16450851063 innen påmeldingsfristen.
Meld på til Laila Vold
Skriv registreringsnummer i NKK, fødselsdato, størrelse og kjønn på puddelen.
Lailavold@hotmail.no
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Klistremerker
Merkene er i sorthvitt. De 
leveres med lim på forsiden 
(for bilvinduer) eller lim på 
baksiden (til alt annet)
Pris kr. 10,- pr.stk.+ porto

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Disse kan bestilles fra: Lailavold@hotmail.no

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

ANNONSER
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Puddelposten oppfordrer medlemmene til å sende 
inn fine bilder i god oppløsning til neste vinter- 
og vårnummer!

Dog Stuff
SPESIALVERKSTED FOR SLIPING AV SKJÆR OG SAKSER

REP. AV KLIPPEMASKINER

Roxrho@online.no        www.dogstuff.no
  69 33 44 82        92 41 14 96 

  Torpelia 8, 1623 Gressvik    
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B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


