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

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

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

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

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

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

Lederen har ordet
Om få dager går vi inn i et nytt tiår.
For puddelrasenes beste kan noen ønsker for 
årene som kommer være:
-  At vi  i enda større grad får vist frem hvor 
allsidige pudlene er, slik at flere velger puddel 
fremfor blandinger.
-  Større bredde i avlen, slik at vi unngår at 
sykdomsmutasjoner sprer seg. Herunder at 
anbefalte, øvre grense for bruk av hannhunder 
overholdes, slik at vi unngår «flaskehalser».
-  Og naturligvis mange, gode arrangementer og 
kurs for puddeleiere.

Men aller først er det jul og nyttår.
Ta godt vare på de firbente i alt ståket. Hvert år 
stikker redde hunder av under nyttårsfeiringen, 
og ikke alle kommer til rette i god behold. La oss 
sørge for at ingen pudler blir med i denne statis-
tikken!
Fet julemat er heller ikke noe vi bør dele med 
bestevennene våre. For mye fett kan blant annet 
trigge bukspyttkjertelbetennelse hos hunder. En 
vond og slitsom tilstand å leve med.
Da er det bedre å benytte fridagene til fine, lange 
turer med pudlene. Godt for dem og godt for oss 
tobeinte. Ha en riktig god jul og ett herlig nytt 
puddelår!
Eli Hall
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Redaktøren har ordet
Dette nummeret er fylt med referater fra flere 
arrangementer i regi av klubben vår, og vi er 
stolte av at det er det er så mange aktive 
medlemmer i så mange forskjellige grener! 
Puddelen er virkelig en allsidig rase! 
Denne redaksjonen har nå levert sitt tredje 
juleblad, og selv om det har vært både morsomt 
og interessant å jobbe med medlemsbladet, tenker 
jeg at det nå er på tide at redaktør-pinnen blir 
sendt videre. Så, dersom du eller noen du kjenner 
kunne tenke deg å være redaktør for 
Puddelposten, vennligst send en mail til 
ppredaksjon@gmail.com. Vi har en utmerket 
grafisk designer i Eli Skomsø som setter bladet 

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Ingrid Halle 
Skagen

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Gro Bjørndalen

Varamedlem
Laila Johansen

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

sammen, vi har nytt fra gruppene og KLAB, så 
jobben består stort sett av å samle inn stoff nok 
til rett tid.  Vi ser frem til å høre fra dere! 

God jul og godt nytt år! 

Tone Rognstad
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Hund og bil og bur

Hund og bil og bur
Første del av denne artikkelen handler om en 
helt enkel og hverdagslig sak, nemlig hund og 
bilkjøring. Hvis vi har en hund som trives i bil 
tenker vi nok ikke så mye over hvor viktig det er 
at dette fungerer greit i hverdagen. Har vi deri-
mot en hund som vegrer seg for å kjøre bil, blir 
det veldig tydelig, og påvirker alt fra hytteturer til 
hundetreninger.
Den andre delen handler om bruk av bur. Bur er 
den absolutt beste måten å sikre hund i bil, og – 
brukt riktig – kan det være til god hjelp når man 
må sikre valpen sin, og i trening av hund.

Bilen som «verktøy»
Vi kan ikke motsi at det er praktisk å ha bil 
når man har hund. Ikke bare for å få med seg 
hunden fra A til Å, men også som «treningsver-
ktøy». Når vi trener, kan hunden ha pauser 
i buret sitt i bilen. Dette er lurt fordi hunder 
prosesserer det de har lært når de har pauser, 
og da kan vi stykke opp treninga i flere økter, 
og «lagre» hver enkelt økt. Det er en fordel med 
et tynt teppe over buret, slik at hunden ikke 
ser ut av bilen. Da slipper vi at den begynner å 

vokte, og at den stresser seg opp fordi den ser 
triggere utenfor. Dette er spesielt viktig hvis du 
bruker bilen din som pauseplass når du trener, 
for du får mye mer ut av treningen når hunden 
slapper godt av i pausene.
Bilturer kan være en stor berikelse for hunden. 
Bilen skal være en trygg og god plass, nest-
en som et lite «rullehus», som tar den med til 
spennende steder, og som den kan slappe av i. 
Etter en lang tur, skal det føles godt for hunden 
å finne bilen sin. 
Mange valper har sine første erfaringer med å 
være alene i bilen. Vi ser at til og med hunder 
som sliter med å være hjemme alene, ofte fint 
kan slappe av alene i bilen.
Det kan vel aldri sies nok at det fort blir farlig 
varmt i en bil om sommeren, også når den står 
i skyggen, så ikke gå fra hunden i bilen når det 
kan bli varmt ute. 

Bilsyk
Det er ikke uvanlig at hunder, og spesielt valper, 
blir bilsyke. En bilsyk hund kan være kvalm og 
kaste opp, kan pese og sikle masse, og kan-
skje til og med tisse seg ut. Bilsyke er vanlig 

Tekst: Aina Synnøve Andersen             
Foto bildet ovenfor: Kari Wæhler
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hos valper og voksne hunder som ikke er vant 
med å kjøre bil, og hos hunder som er redde 
for å kjøre bil. Det finnes remedier som hjelper 
mot bilsyke, men hvis årsaken er at hunden 
er utrygg eller uvant, vil disse ofte bare gjøre 
situasjonen verre. Da er det bare mer og riktig 
trening som hjelper.
Noen hunder blir bilsyke om de har spist mat 
rett før bilturen, mens andre blir bilsyke hvis 
de skal ut og kjøre på tom mage. Her må man 
kjenne sin hund, og vite hva som fungerer best 
for akkurat den. Det kan hjelpe å stoppe etter 
kort tid, og la hunden få komme ut av bilen og 
få luft og bevege seg litt før man kjører videre. 

Sikring i bil
Det finnes flere måter å sikre hunden i bil: 
gitter, bur, hundeseler, sitteputer og bokser – 
til og med en variant som fester hunden til 
seteryggen med borrelås. Det kan virke koselig å 
ha hunden i fanget eller i baksetet i sele, men det 
vil dessverre aldri bli like trygt som å ha den i bur. 
https://www.naf.no/forbrukertester/test-av-utstyr/
test-av-hundebur-for-bil/
Kollisjonstester, som den i linken over, viser 
at selene ikke holder, og at hunden ved kol-
lisjon kan bli kastet framover i kupeen og kan 
treffe føreren eller gå gjennom frontruta. Dette 
overlever ikke en hund. Selv en liten hund får 
masse som en baby-elefant ved en bråstopp. 
Når det gjelder borrelås-sela, skal vi huske at 
ryggsøylen til hunder ikke er laget for at de skal 
sitte slik oppreist over tid, og at det å sitte helt 
fast på denne måten kan gjøre den mer utrygg.
Hvis vi er så uheldige å oppleve en kollisjon 
med hunden, vil vi i alle fall ikke at den skal 
være løs i kupeen. En panisk og kanskje til og 
med skadet hund som kommer seg ut av en 
ødelagt bil, er ikke lett å finne igjen. Står det om 
liv for menneskene, har ikke nødetatene alltid 
mulighet til å sikre en panisk hund på fornuftig 
måte. Hvis hunden er så redd at den blir ag-
gressiv, kan det fort ende med at den blir hånd-
tert hardt i forsøket på å få den under kontroll.
Sitter hunden derimot i et kollisjonssikkert 
hundebur, har den en mye bedre sjanse til å 
komme fra kollisjonen med liv og helse i behold. 
Husk også at hund regnes som last, og at det 
dermed er påbudt å sikre hund i bil. Det er dyrt 
å bli stoppa av UP med hunden på fanget!

Hvilket bur
Det finnes mange ulike bur på markedet, men 
ikke alle er like sikre eller egnet til bruk i bil: 
•   Stålbur kan klappe sammen, eller stikke        

    hunden hvis de blir klemt sammen i en 
    kollisjon. De lager også en del knirk under  
    kjøring, noe hunder liker dårlig.
•   Tøybur holder ikke hunden ved kollisjon, og  
    hindrer heller ikke at hunden blir klemt.
•   Transportbur i plast kan splintre ved en 
    kollisjon. De som er godkjent for transport i   
    fly er mer solide. 

Eksempler på bur som er spesiallaget for bruk 
i bil, er «Herkules» og «Variocage». Disse er 
solide og kraftige, og skal holde hunden trygg 
ved en kollisjon. Noen av burene har til og med 
flere utganger, i tilfelle man ikke får hunden ut 
den vanlige vegen. 
Uansett hvilket bur man velger, skal det alltid 
være fastspent. Spesielt transportburene kan 
trille rundt, noe som er veldig skremmende. Et 
fastspent bur kan ikke treffe andre passasjerer, 
og oppleves som mer stabilt og trygt for hun-
den. Bilburet skal i – forhold til inneburet – ikke 
være for stort, slik at hunden ikke blir kastet 
rundt inni der ved en bråstopp eller kollisjon. 
Men hunden skal kunne ligge og sitte behagelig 
i buret. Et sklisikkert underlag gir god støtte.
En annen fordel med bur, er at hunden er trygg 
samme hva som skjer i og rundt bilen. Den er 
skjermet for kranglende barn, løse gjenstand-
er, «spiselige» ting og «uhøflige» passasjerer. 
Den kan heller ikke komme seg ut når vi åpner 
dørene av andre grunner. Noen bur kan låses, 
og da kan vi sette opp mer lufting når det 
trengs. 

Når hunden ikke vil inn i bilen
På valpekurs dukker det stadig opp valper med 
bilvegring. Det disse valpene har til felles, er 
at de vanligvis ikke har kjørt bil hos oppdretter, 
sammen med mor og søsken. Spør gjerne om 
oppdretter kan kjøre noen småturer med 
valpen før du henter den, da går biltilvenning 
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mye lettere.
Eierne blir fortvilte når en så enkel ting som å ta 
hunden inn i bilen er tidkrevende og vanskelig. 
Noen hunder vegrer seg allerede når eieren 
snur seg mot bilen; de stopper opp, setter seg 
på bakbeina og nekter å bli med. Bilvegring 
under trening skjer ikke nødvendigvis for at 
hunden ikke liker å være der inne, men for 
at det er mer spennende å være ute. Likevel 
mister man da muligheten til hyppige pauser i 
bilen, og uansett hvor flink hunden har vært på 
trening, så blir treninga avslutta med en liten 
«kamp». Den gode nyheten er at bilvegring er 
mulig å fikse. Den dårlige nyheten er at det kan 
kreve en del trening. 

Noen hunder synes det er helt OK å kjøre 
bil, men de liker ikke å sitte i bur. Da må man 
trene inn buret først, slik at den er komfortabel 
med å gå inn i og være der inne mens det står 
på bakken, før man setter det inn i bilen. Når 
hunden kan gå effektivt inn og ut av buret mens 
det står på bakken, får den ofte mer «bursug» 
også når det står i bilen. Et smart triks er å alltid 
legge igjen en ekstra god godbit inne i buret når 
man tar hunden ut; da husker den at det ligger 
noe godt der inne, det lukter godt, og den får en 
umiddelbar og automatisk belønning når den 
går inn igjen. 
For å løse bilvegring når hunden ikke liker selve 
bilen, må vi jobbe med at bilen skal være et hy-
ggelig sted. Dette kan vi gjøre ved å gå innom 
bilen hver gang vi passerer den, og bare sitte 
rolig sammen der inne, og kose og spise litt 
godbiter. Hvis hunden ikke liker at bilen beveger 
seg, kan vi kjøre korte, korte turer til trivelige 
steder. Kjør ofte nok, og heller flere, korte turer, 
enn få og lange turer. Hunden bør alltid få lufte 
seg litt før en biltur, det er ikke noe godt å sitte i 
bil med full blære.
Hvis man er så heldig å ha en gammel bil som 
man ikke er så redd for, kan innkalling gjennom 
bilen og enkle lydighetsøvelser eller triks på 

setene ta brodden av mye misnøye. Man kan 
også kjøre små søk både rundt og inne i bilen. 
Øvelsen «finn bilen», der hunden skal søke opp 
bilen sin på en parkeringsplass, kan også bedre 
«forholdet».
Hvis hunden må løftes inn og ut av bil, enten 
fordi den er liten, eller for at den ikke skal ha 
påkjenningen på kroppen, kan man likevel la 
hunden ta initiativet til å gå inn i bilen, slik at 
den føler at den har kontroll. Det kan vi gjøre 
ved å vente med å løfte den inn til hunden ent-
en står på to bein eller strekker seg mot buret. 

Innebur
Å bruke bur i bil er fornuftig, mens å bruke bur 
innendørs kan være mer problematisk. Her skal 
vi huske at det er ikke om man bruker bur eller 
ikke som bestemmer om velferden til hunden 
er god – det er hvordan vi bruker bur, og ikke 
minst hva hunden får være med på og oppleve 
resten av dagen. Det finnes hunder som til-
bringer for mye tid i bur: Å være i bur hele natta, 
for så å være i bur hele dagen mens eier er på 
jobb, blir 2/3 av døgnet innestengt i bur – det er 
ekstremt mye burtid! I Sverige er det ikke lov å 
ha hunder i bur innendørs. I Norge har vi ikke 
en slik lov, men vi har retningslinjer og tilsyns-
veileder. 

Mattilsynet sine retningslinjer for bruk av bur:
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/
kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/er_det_lov_
aa_ha_hunden_i_bur.16453
Kort går disse retningslinjene ut på at man kan 
ha hunden i bur, men at buret må være stort 
nok, og det skal ikke være hundens primære 
oppholdssted. Hunden skal kunne ligge utstrakt, 
stå oppreist og snu seg i buret, og den skal 
kunne skifte liggeplass for å regulere temper-
atur. Bilburet kan være mindre enn dette, fordi 
hunden skal ligge stødig, og ikke skal oppholde 
seg i det lenge av gangen. 

I «Tilsynsveileder – hund», kapittel 2, paragraf 
23, settes det krav til minimumsmål til størrels-
en på innendørs oppholdssted:
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/
gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveiled-
er__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20
-%20hund
For hunder under 40 cm, det vil si dvergpud-
ler, toypudler, og noen mellompudler, skal 
oppholdsstedet være minst 2 kvadratmeter; 
sidene skal være minst 1 meter, og høyden skal 
være minst 80 cm. 
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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 hunde-
sporten Nosework. 

For hunder over 40 cm, skal det være minst 1,2 
meter lange sider, minst 1,2 meter høyde, og 
minimum 3 kvadratmeter å gå på. Dette uteluk-
ker bruk av standard kjøpebur som oppholdsst-
ed for større raser, blant annet for en del mel-
lompudler og storpudler.

I perioder av hundelivet kan man ha behov for 
å begrense plassen hunden har til disposisjon. 
Selv når man tilrettelegger, trener og er masse 
sammen med valpen sin, er det ikke mulig å 
passe på den absolutt hele tida, og innimellom 
trenger man ekstra kontroll. Flere ganger i året 
dør valper fordi de har tygget på ledninger og 
fått i seg strøm, spist noe farlig, kommet seg 
ut av døra og blitt påkjørt, eller rett og slett satt 
seg fast og blitt klemt i hjel. Vi skal ikke glemme 
at valper er forskjellige; noen er rolige og sover 
mye så eieren får både spist og dusjet – mens 
andre er rene destruksjonsmaskiner og freser 
seg gjennom tepper og møbler bare man snur 
ryggen til. Minimumsmålene i tilsynsveilederen 
er laget for å sikre velferden til hunden når den 
er innestengt.

Ei valpegrind, et avgrenset område i huset eller 
et sikret hunderom, er gode alternativ til bur. 
Bare pass på at det settes opp slik at hunden 
ikke klarer å komme seg ut – det kan bli farlig 
på sikt. De hundene som har klart å komme seg 
ut av bur/rom/grinder får en helt annen drive på 
å komme seg ut, slik at de kan ende opp med å 
skade seg i senere forsøk. De kan også bli mer 
utrygge når de blir forlatt, fordi de heller enn å 
slappe av jobber med å komme seg ut av huset, 
nettopp fordi de har klart å komme seg ut av 
andre steder før. 

Mange hunder er tryggere i mindre rom enn 
om de har store områder å bevege seg på, så 
å avgrense plassen hunden har, kan lette blant 
annet hjemme alene-trening. Men ingen hunder 
skal leve livet sitt verken i bur eller bak ei grind. 
Hunder er sosiale dyr, og ønsker å være sam-
men med oss. Hunder lærer heller ikke sosiale 
regler av å være stengt inne. I enkeltsituasjoner 
kan dette være en bra ting, hvis alternativet 
til at hunden ikke lærer noe som helst, er at 
den lærer feil og farlig atferd. Men vi skal ikke 
stenge vekk hunden som en lettvintløsning 
framfor å trene den til å mestre hverdagen. 
Husk også at selv om buret står ved siden av 
sofaen, er hunden teknisk sett fortsatt «i et 
annet rom» når den er der inne. 

Burtilvenning
Selv om mange hunder har ikke behov for å 
være i bur i hverdagen, anbefaler vi uansett at 
absolutt alle hundeeiere lærer hundene sine å 
slappe av i bur. Få hunder kommer gjennom 
livet uten et kortere eller lengre opphold i bur, 
for eksempel etter en operasjon, hos veter-
inæren, eller på reise. Vi ser tydelig at de 
hundene som er vant med bur fra før, har en 
stor fordel i slike situasjoner. 

Vi skal aldri ukritisk putte hunden i bur! Hunden 
må lære å være trygg og slappe av i bur, og den 
må være vant til og komfortabel med buret FØR 
vi kan stenge den inne. Hvis den ikke er det, kan 
den få panikk. Det er ikke god dyrevelferd å 
stenge inne en hund i bur, som ikke er vant til det.
 
Vær også sikker på at hunden er helt trygg der 
den skal oppholde seg, om det er i bur, bak en 
grind eller på et eget rom, FØR du begynner å 
trene på at den er hjemme alene i tillegg.
Når oppdretter tilvenner valpene bur allerede 
før de leveres til nye eiere, er dette er en kjem-
pefordel. Da har valpen med seg den trygge 
hula si inn i sitt nye hjem. Når valpen allerede 
er komfortabel i bur, er det lettere å starte med 
biltilvenning også.

Mange hunder liker å være i buret sitt, og velger 
det gjerne som hvileplass. Da er det flott om 
buret kan stå framme med døra oppe, så kan 
hunden velge om den vil være der inne. Innred 
gjerne buret som ei «hule», med et skjermende 
teppe over. Underlaget skal være behagelig, og 
ikke for varmt, og det skal være god ventilasjon 
i buret. Tenk på hvor buret står, det skal ikke 
komme til å stå i direkte sollys, eller i nærheten 
av støykilder. Hunden alltid skal ha tilgang til 
vann.

Nyt turen!

Hilsen Aina og Armani 
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Mitt eventyr med Flash (LP1 Vintelli Called-
Cæsar) startet i 2014. Jeg hadde akkurat mistet 
min første hund som jeg fikk når jeg fylte 11 år. 
Hun blei bare 3 år og døde brått. Dagen etter 
tok mamma en samtale med oppdretter og 
dermed var vi i bilen på vei for å hente 3,5mnd 
gamle Flash. Han var den eneste igjen av 
brødrene sine. Jeg husker så godt oppdretter 
sa at han alltid logret når han spiste, dermed 
ble navnet Flash.

Jeg og Flash startet i vår første lydighet-
skonkurranse når han var 9mnd, det blei flere 
nuller enn poeng og mer trening måtte til. 
Mange konkurranser måtte til for å oppnå resul-
tater, jeg var vandt til å komme på sisteplass, 
men Flash var uansett like blid. 

Allerede når Flash var 17mnd tok han sitt første 
opprykk til klasse 2 med 160 poeng.
En uke senere tok vi gull i Norgesmesterskapet 
for juniorer!

Flere pallplasseringer kom på rad og rekke og 
Flash fikk LP1 tittel til navnet sitt. 
2017 tok Flash sølv i Junior Norgesmesterska-
pet og gullet gikk til min border collie. 
I år tok Flash bronse i Norgesmesterskapet.

Gjennom disse årene har Flash også vært ustill-
ingshund med gode resultater, men dette ble 
fort for mye pelsstell og for lite trening. Jeg ville 
satse fult på lydighet og vise hva Flash og vår 
fantastiske puddelrase er god for!
Det bor så mye arbeidsglede, motivasjon og 
motor i Flash. Jeg føler meg så heldig som fikk 
en puddel med så mange flotte egenskaper og 
en utrolig mentalitet. 

Jeg gleder meg til mange treninger og konkur-
ranser framover med verdens beste puddelgutt! 
Håper det er flere der ute som vil bruke sine 
pudler til det de er best på, nemlig å jobbe!

Elina & Flash

Eventyret Flash

ARTIKLER  Eventyret Flash
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ARTIKLER  Eventyret Flash
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POST  Nye Championer 
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NUCH Haldde Borealis In Time    
Toypuddel, fawn tispe
Født: 31.08.2016
Far: Paul McCartey Earl’s Legend
Mor: Haldde Borealis Bloody Mary
Eier og oppdretter: Linda Arild
           

N UCH  Escada Entertain Me
Toypuddel, grå hann
Født: 04. 07. 2016
Far: C.I.B. N SE DK UCH NJV-12 NV-14 Evak’s 
Dress Code
Mor: N.UCh Escada Rock Me
Eiere: Marit Fallang og Elisabeth Sørenssen
Oppdretter: Elisabeth Sørenssen 

N SE UCH NEW HEADLINES 
Killer Queen
Storpuddel, sort tispe
Født: 23.12.2016
Far: Domestic Dark Don’t you Dare 
Mor: Catwalk Bonanza
Eiere: Martha Strand og 
Hege Mortensholm
Oppdretter: Hege Mortensholm
Handler: Emilie Strand
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POST  Generalforsamlingen

 VALG  2020

Møtedato for Generalforsamlingen: En helg i april 2020 i.f.m.
 puddel-/oppdretterkonferansen.

Sted: Høyskolen på Kjeller. Eksakt dag og tid blir annonsert senere.

I.h.t. klubbens lover §3-3 skal det kunngjøres dato for GF og hvem som er på valg med
minimum 8 ukers varsel. Innkalling til Generalforsamling 2020 kommer som vanlig i PP nr.1.

Leder:              Eli Hall      På valg for 2 år (særskilt valg).                                                                                                              
Nestleder:             Tone Rognstad                Ikke på valg, valgt for 2 år 2019 (særskilt valg).                             
Styremedlem:              Gro Bjørndalen                På valg for 2 år.                                                                                                                                           
Styremedlem:              Laila Vold                         På valg for 2 år.          
Styremedlem:              Heidi Løken                     Ikke på valg, valgt for 2 år 2019.
Varamedlem:             Inger Halle Skagen         På valg for 1 år. 
Varamedlem:             Laila Johansen                På valg for 1 år. 

Valgkomite:
Tone Bekkåsen Fischer (leder/innkallende)     Ikke på valg, valgt for 2 år 2019.
Anne Myhrbraaten         Ikke på valg, valgt for 2 år 2019.
Hjørdis Sævareid       På valg for 2 år (ekstraordinært).
Trine Schippers (vara)            På valg for 1 år.
  
Revisor: Ingrid Haugen                                         Ikke på valg, valgt for 2 år 2019.
Vararevisor: Hjørdis Sævareid       På valg for 2 år (ekstraordinært).

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 2020           

SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020:
Har du saker/forslag som skal tas opp på NPK’s Generalforsamling 2020, må disse være Norsk 
Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2020. Sendes: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo 
eller: post@puddelklubb.no
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Anne Lise Toresen,
 Kennel Ballentine

Ballentine´s Pandanus

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

🐩
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Mitt hundeliv startet med Norsk buhund i slutten 
av 1960 åra. På denne tiden bodde jeg i Bærum.

I 72 var jeg så heldig å få lære hundefrisering hos 
Astrid Giercksky og da ble interessen for puddel 
vekket. Min første puddel, ei mellomtispe, kjøpte 
jeg av henne. Hun het Topscore Pardon Me og 
var etter Ch Frenrise Prince Kristoff. I 1975 kom 
ei hvit tispe inn i flokken, Grayco Celestine. 
Fremdeles var det buhund som var «rasen». I 
1979 fikk jeg godkjent kennelnavnet Ballentine 
og etter hvert ble det bare pudler igjen. De var 
fantastisk lærenemme med masse humor, og så 
røytet de ikke!

Ingeborg Utness, senere kennel Mulegård, flyttet 
på denne tiden fra Rykkinn til Trondheim. Hun 
lokket med røkterjobb på et gårdsbruk hun arvet. 
Gale meg flyttet etter med 2 pudler, 1 buhund og 
1 katt. Hadde aldri før tatt i en kupupp eller kjørt 
traktor, men du verden hvor fint det gikk. Dermed 
ble jeg i Trøndelag.

Nå ble det beholdt ei sort tispe etter Pardon Me, 
Ballentine`s Surfer Girl og fra Ingeborg kjøpte 
jeg Ch Mulegårds Caprice, men hun viste seg å 
bli dverg. Hun ble starten på Ballentine dverg og 
toypudler. Etter henne beholdt jeg en sort hann 
Int.nord.ch Ballentine`s Black Mail og ei sort 
tispe Ballentine`s Blackbird. Blackbird ble mor 
til 4 champions. En av disse en sort hann NoSuch 
Ballentine`s Pandanus hadde et utrolig omg-
jengelig vesen som han ga videre til mange av 
sine avkom. Han ble 14 år og hadde som oppgave 
å være lekeonkel for valpene.

På denne tiden kom en mellom hann ch Ankaru`s 
Dark Topaz i hus som en brun tornado.

Fra 1991 kom en periode hvor melkekyr og 
gårdsdrift tok nesten all min tid. Kuavl er like 
spennende, og i disse årene lærte jeg en masse 
om de forskjellige egenskapers arvbarhet. I 1995 
kjøpte jeg gårdsbruket, så hundeavl og utstilling 
lå nå litt i dvale. Men mine linjer ble godt ivare-
tatt av kennel Saxe, Randi Rønning. 

Fritiden ble brukt til lydighetskurs, spor og turer 
med hest og hund.

Hundegalskap er uhelbredelig og abstinensen 
ble for stor. I romjula 98 ble jeg deleier på ei sort 
dverg tispe, ch Saxe`s Missing Link. Hennes far 
var ch Topscore Paparatso og på mors side var 
Pandanus og Dark Topaz. Dermed var Ballentine 
i gang igjen.

Saxedyret Missing Link, ble parret med ch Kudos 
Another Level. Det resulterte i to hanner og siden 
jeg elsker hanner ble begge beholdt. Den ene ble 
mellom Ballentine`s Duracell, den andre dverg, 
Ballentine`s Desibel. Begge ble champion. Dura-
cell døde i sommer nesten 17 år gammel.  

I neste kull fikk hun to tisper ch Saxe`s Airbag og 
Saxe`s Beautybag (2cert). Far til disse var ch Su-
per Sonic`s Cool Attitude. Denne gangen ble også 
begge valpene beholdt.  Airbag hadde til sammen 
10 valper, hvorav 6 champions og 1 cert vinner: 
Ch.Ballentine`s Quick Step , ch Ballentine`s Air-
line, ch Ballentine`s Love Is In The Air, Int.nord 
ch Saxe`s Ballentine Boy, Saxe`s Mira-Cle, multi 
ch Saxe`s Elleville Sjarmtroll og Ballentine`s 
Estrella (2 cert)

Beauty fikk 3 valper hvorav en champion, Bal-
lentine`s Boil`d In Bag. Etterkommere etter disse 
to tispene er ikke bare vakre men også dyktige 
agility-, spor- og elg/hjortejakt hunder. De ligger 
også på mange stamtavler til toy og dverg i dag 
da flere av deres avkom er avlshunder hos andre 
oppdrettere. Må nevne lille toy tispa  Ballentine`s 
Fly High som er en racer i agility. Hun og hennes 
dyktige eier er et team det står respekt av. De ble 
nr 2 på pallen i et agilitymesterskap for puddel i 
Tyskland, representerer Norge i Nordisk, er nr 3 
på rankinglista over 110 hunder kl 3 liten i 2019 
og selvfølgelig agch.

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Ballentine´s Duracell som veteran

Ballentine´s Fly High (Lilly), eier Camilla Sandbakk
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Ch Airline er mor til 2 Ballentine kull. 6 valper 
hvorav 3 champions: nuch Ballentine`s Black 
Coffee, CIB no se ch Ballentine`s Flying Elvira 
og AGch Ballentine`s Fly High.

Ch Ballentine`s Mocca Master (Pandoran`s Cov-
er Girl – Pizzicatos  Little Brown Romo) er far til 
ei brun tispe, Stepping Stone`s Fairytale . En valp 
etter henne, ch Ballentine`s Annelise flyttet til 
Sunline på Gjøvik og etter henne fikk vi tilbake 
Sunline Sunflower med multich Kudos Firework 
som far. Hun igjen ble parret med Ballentine`s 
Gentleman og to av disse valpene er nå klare for 
utstillingsringen.

Så til mellompudlene. I 2005 kom en langbeint 
sort mellomhann til gards med det blideste og 
mest nysgjerrige vesen, ch Cathlormar Cuchu-
lainn «Corny». Han er en herlig hund. Elsker å 
ligge på ryggen i armkroken å se på TV. Er nå 
14,5 år og har sluttet å hoppe gjerder. Han ble far 
til et kull med Skrivarbakken`s Ballentines Back. 
Hun hadde Duracell som bestefar på morsiden og 
Dark Topaz som oldefar på farsiden. Der beholdt 
jeg ei tispe Ballentine`s Be Happy. Hun ble ingen 
utstillingsstjerne, men har et godt eksteriør og 
sin fars gode gemytt og er superflink i spor. Alle 
blir glade i Happy. Som far til hennes første kull 
valgte jeg ch Bazaar`s Moyen Caniche og der 
beholdt jeg selvfølgelig en hann ch Ballentine`s 
Brown Boy In The Ring. Han ble plassert hos 
fòrvert og er ifølge henne verdens mest perfekte 
hund. 2 cert ble det også på hans søster Ballen-
tine`s Go Happy. Som far til Happys neste kull 
falt valget på ch Splash Indiana Jones. Problemet 
var at jeg hadde ingen mulighet til å reise til 
Stavanger. Kunne jeg spørre Janne om hun ville 
sende sæden med fly? Hun driver jo med hest og 
var sikkert vant med inseminering. Jeg tok mot 
til meg og det var ja med en gang. Blodprøve ble 
tatt og frakt bestilt. Indi trodde vel Janne 
hadde klikka og var ikke helt med på notene med 
det samme, men med ei løpsk dvergschnauzer 
tispe skjønte han poenget, og til Værnes kom en 
termos med «egg og fløte».  4 valper ble det, 3 
tisper og 1 hann. Ei tispe ble værende her, 
Ballentine`s Happy Days «Semine». Ei søster ch 
Ballentine`Jet Pack flyttet til Skrivarbakken.

Omtrent samtidig hadde jeg et kull på ei deleid 
tispe i Moss. Et barnebarn av ch Fidel Praha. Far 
til dette kullet er ch Fidel c/o Pique. En av disse 
valpene ch Ballentine`s Robinson ble solgt her i 
Trondheim. En staselig hann med et særdeles av-
balansert gemytt, flotte bevegelser og et nydelig 
hode. Han er ingen liten mellompuddel, men har 
gitt mange fine avkom, 7 er allerede champions 

og flere er underveis. Mange lovende barnebarn 
er det også blitt.

Robinson ble far til Semines første kull. En av 
disse tispene Ballentine`s Happy Face ble 
presentert for ei ivrig dame i Haugesund. Hun har 
ei tispe fra meg fra før Ballentine`s India. Hun 
ble tidlig nedklippet og koser seg på agilitybanen. 
Happy Face startet sin karriere med BIS valp på 
gr.Rogaland sin utstilling. Siden har det gått slag 
i slag med flere gruppe- og BIS plasseringer i inn 
og utland. Nordic No Se Dk champion er hun 
allerede. I tillegg er målet for begge tispene 
agilitychampionat og dit er de et stykke på vei.

Ballentine´s Robinson

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Ballentine´s Happy Face BIS i Ålesund,
med eier Annette Kallevik
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FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Nå har Semine to nye håpefulle som blir juniorer 
på nyåret, en hann Ballentine`s Happyness og ei 
tispe Ballentine`s Happy Feet. Far til disse to er 
ch Olymbinar`s Goleador Garboso

Opp gjennom årene har det også vært en del 
andre hundeaktiviteter. De fleste av mine hunder 
har gått agility eller lydighetskurs. Vi har trent 
spor og blodspor. Mange mil i marka sommer 
som vinter er det blitt. Var med på MH et år 
også. Det er aldri blitt til noen konkurranser, kun 
for moro og hjernetrim. Stolt var superflinke 
sporhunden Duracell da han en sommer fant igjen 
en gammel dvergpuddel tispe som hadde kommet 
bort under en tur i marka.

I 2014 flyttet vi en kilometer inn i skogen i 
Tilleråsen, da bebyggelsen krøp for nære på 
Spongdal. Gården ble solgt og hus med 3 dekar 
tomt kjøpt, så nå er det rett ut i skogen på tur.

Har hele veien vært opptatt av god helse og 
følger NPK`s avlanbefalinger. Er også fasinert 
av et livlig og våkent gemytt uten stress og med 
«avknapp». Vil at de skal være ivrige arbeidere, 
men samtidig fungere som flotte familiehunder. 
Det hyggeligste er når valpen du leverer blir det 
den nye eieren har ønsket seg og holder seg frisk 
i mange år. Men dette hadde ikke vært mulig uten 
alle dere fantastiske eiere. Det har vært en glede å 
levere dere en liten kompis.  

Staffettpinnen sendes videre til Solfrid Rønning 
kennel Lyngmoen.        

🐩

Anne Lise Toresen og Unni Toresen på skogstur. 
Foto Nils Kristian Gimseng
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Vov der ute!
Høsten har kommet, med masse regn i år, men 
det gjør ikke noe. Jeg ivrer uansett med overalt! 
Heldigvis slapp jeg unna sanksjoner og den 
mystiske sykdommen.

Utenlandsferie igjen! Sommeren ble forlenget 
nå med 2 nye uker i det spanske eventyret 
vårt sammen med meget gode venner. Fly-
vertinnene kjempet for- og fikset at vi fikk sitte 
foran, med god plass, begge veier. Det er jo 
bare rett og rimelig når man er ”kongelig”! 

Den elskelige puddelvennen min der nede er 
dessverre blitt syk og kuttet som førerhund. 
Jeg koste meg likevel. Hadde fortsatt friheten 
ved å løpe over taket, mellom leilighetene våre 
når jeg ville. Og nå fikk jo JEG all den kosen 
og oppmerksomheten jeg ønsket meg av alle 
de tobente. Måtte dog konkurrere litt med kat-
ten, men hun skygget banen da jeg viste meg i 
hennes område.

Det var ca. 30 grader og sol hver dag. Jeg nøt 
vannkanten, løpe/rulle i sanden, gode turer 
i by og parker (mye løs), naturreservater og 
klippesafari. Nøt å være med på ulike besøk, 
på restauranter, flamencoshow, improvisasjons-
samlinger og marked. På markedet var det su-
pertrangt, men jeg lot meg ikke affisere av sånt.

J
un

io
rs hjørne

FASTE SPALTER   Juniors hjørne

Jeg tok stadig min egen spa – på de varme 
flisene ved siden av mammas solseng.

Mamma hadde forespeilet meg lydighetstrening 
i San Pedro. Det ble det imidlertid for varmt for. 
Jeg har jobbet med øvelsene i underbevisstthe-
ten min – nå forstår jeg ”ruta” - Jippi!

Mamma er kjempeflink til å forberede/fortelle 
meg om alt vi skal delta på. Det er så artig. Da 
går jeg inn i oppgavene med trygghet og glede!

Akupunktur holder meg frisk og i vigør!.

Vi sees på LP-stevner og Dogs4All!

Glad labb fra Junior! 
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Hvilken farge (fenotype) en hund har bestemmes 
av en rekke ulike gener (genotype), flere av disse 
genene kjenner vi til, mens andre er foreløpig uk-
jente. Genene er plassert på kromosomer, og hvert 
gen har sin bestemte plass, dette kalles locus (loci 
i flertall). Alle hunder har alle de samme genene, 
grunnen til at de likevel blir ulike er at de har ulike 
varianter (alleler). Man arver alltid et allel fra mor 
og et fra far. Dersom man for et gen har to like allel-
er kalles det homozygot, mens to forskjellige kalles 
heterozygot. Et allel er dominant dersom man kun 
trenger en kopi for at egenskapen skal komme til 
uttrykk, må man ha to like alleler for at egenskapen 
skal vises er den recessiv. Enkelte gener kan også 
blokkere eller skjule effekten av andre gener, dette 
kalles epistasis. Det spiller for eksempel ingen rolle 
hvilken pelsfarge hunden har om den har en genvari-
ant som hinder hårcellene i å lage pigment. 

Pigmenter gir hvert hårstrå sin farge. Det finnes 
to typer pigmenter som er med på å lage pelsfarge 
hos hund: Eumelanin og feomelanin. Alle farger og 
mønstre hos hunder kommer fra disse to pigment-
ene. Hvert pigment har sin standard farge, som igjen 
kan bli modifisert av ulike gener. Eumelanin gir sort 
farge, mens feomelanin gir rødt, disse vil så kunne 
modifiseres (fig 1). Eumelanin gir også farge til hun-
dens snute, mens feomelanin kun påvirker pelsfarge. 

Figur 1: Eumelanin gir sort pigment. Dette kan også 
gi brunt pigment. Både sort og brunt kan videre 
modifiseres. 
Feomelanin gir rødt pigment, som kan modifiseres 
til alt fra hvit til mørk rød.

Fargegener sitter på mange forskjellige loci, og når 
man snakker om fargegener nevnes ofte disse som 
for eksempel B-locus som bestemmer om en hund er 
sort eller brun, og E-locus som bestemmer om hun-
den kan danne mørk eller lys pelsfarge.

B-locus styrer som nevnt om hundens pigmentceller 

danner sort eller brun farge. Alle hunder har enten 
sort eller brunt pigment i utgangspunktet.  I B-locus 
finnes to varianter B som er dominant og gir sort 
pigment og b som er recessivt og gir brunt pigment. 
En sort hund kan derfor være bærer av brunt, da med 
genotypen Bb, mens en brun hund kan ikke være 
bærer av sort.

Figur 2: Viser forventet 
fargefordeling dersom 
to sorte hunder som 
bærer brunt parres.

Det finnes flere gener som kan modifisere sort og 
brun farge. Noen av dem er kjente og kartlagt slik at 
de kan gentestes for, noen vet vi at finnes selv om de 
ikke er kartlagt, og flere er foreløpig ukjente. 

Et av genene vi vet finnes, selv om det ikke finnes 
noen gentest for dette har blitt kalt G-locus, og er det 
som sannsynligvis er hovedansvarlig for at en sølv/
grå puddel bleker ut. G-locus viser en ufullstendig 
dominans ved at hunder som er homozygote GG 
bleker ut til sølv/grå, mens en hund som er heteozy-
got Gg blir mørkere grå. Hunder med en eller to G i 
G-locus vil være født sorte, og gradvis bleke ut med 
alder. En brun puddel vil blekes på samme måte og 
bli silverbeige. 

Et annet gen som modifiserer sort farge sitter på 
D-locus, og kalles dilute, dette gir en pelsfarge som 
kalles blå, og må ikke forveksles med hunder som er 
Gg som er mørkegrå, men gjerne kalles blå. D-locus 
påvirker både pelsfarge og snutefarge, det er reces-
sivt og hunder som er DD eller Dd vil ha sort farge, 
mens dd gir blå. En hund som er dd er født blå. 

Det finnes flere gener som er med på å endre fargen 
hos sorte og brune hunder, vi vet at en del hunder 
bleker ut med alderen og blir såkalt dårlig sort og 
dårlig brun, men disse genene er foreløpig ikke kjent. 

E-locus bestemmer om hundens pels skal ha lys eller 
mørk farge. E-locus består av mange ulike alleler, 
men de viktigste for puddel er E og e. E er dominant 
og en hund som er enten EE eller Ee vil ha mørk 
(sort/brun/grå) pelsfarge, mens en hund som er ee vil 
ha lys pelsfarge. Den lyse fargen kan variere fra hvit 
til mørk rød. En sort, brun eller grå hund kan derfor 

SU  Fargegenetikk hos puddel

Fargegenetikk hos puddel – 
en kort oppsummering  
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være bærer av hvitt, og dersom to bærere parres kan 
man få hvite valper (figur 3).

Figur 3: Viser forventet 
fordeling dersom to 
sorte hunder som bærer 
hvitt parres

Som nevnt vil en hund arve et allel av ALLE gener 
fra hver av sine foreldre, ofte ser man bare på arv av 
et gen om gangen, men det er viktig å huske på at det 
ikke så enkelt. Ser vi på nedarvingen av B-locus og 
E-locus sammen vil det med en gang ser mer kompli-
sert ut (figur 4). 

Det er sannsynligvis mange gener som er med på 
å modifisere den lyse pelsfargen, den varierer som 
nevnt fra hvit til aprikos og mørk rød. Det er viktig å 
huske på at en hvit puddel ikke egentlig er hvit genet-
isk, men en gul som har bleket ut. Det finnes et kjent 
blekende gen, som ligger på I-locus, men vi vet det 
må være mange flere gener som spiller inn og er med 
på å avgjøre pelsens farge. 

Figur 4: Viser forventede genotyper og fenotyper på 
avkom dersom man parrer to sorte hunder som begge 
er bærere av brun og hvit. Det vil da bli fleste sorte 
avkom, like mange brune og hvite avkom med sort 
pigment, men det kan også produseres hvite avkom 
med brunt pigment, genotype bbee

Det finnes også gener hos puddel som gjør at pels-
en ikke blir ensfarget. De mest vanlige variantene 
av flerfarget er phantom (black and tan) og pieball 
(particolor). Genvariantene i A-locus og K-locus 
avgjør om hunden kan få phantom tegninger, mens 
S-locus gir pieball. 

K-locus har flere alleler. KB er dominant og gir 
ensfarget pels, så lenge hunden har minst en KB 
vil den altså være ensfarget. De andre allelene i 
K-locus kbr og ky. Men selv om en hund ikke har 
KB i K-locus og dermed mulighet for flerfarget er 
vil dette avgjøres av hvilke varianter som finnes i 
A-locus. 

A-locus har fire aleler  Ay (sobel), aw (ulvegrå) , at 
(tan-points) og a (recessiv sort). For puddel er at og 
a de mest relevante. En hund som er atat eller ata i 
A-locus kan ha phantom tegninger, forutsatt at det 
ikke har KB i K-locus. Gener i A-locus kommer 
kun til uttrykk dersom hunden har en av følgene 
genotyper i K locus: kyky, kykbr eller kbrkbr. 

Pieball eller paricolor styres av S-locus. Dette er 
flekker uten pigment som derfor blir hvite. Huden i 
de pigmentløse områdene er gjerne rosa. Dette kan 
oppstå på alle bunnfarger; sort, brun, grå, fawn og 
hvit, men vil naturlig nok ikke vises like godt på 
de hvite. S-locus har to alleler S er dominant og gir 
ensfarget og s er recessivt og gir pieball. 

Det hender også at man får noen valper som har 
litt hvit pels på haken, en hvit flekk i bryset, på 
haletuppen eller en hvit tå. Disse hundene er ikke 
flerfargede, hvite flekker som dette kan oppstå i 
fosterutviklingen når pigmentcellene fordeles. Noen 
slike hvite flekker er arvelige andre er ikke, det er 
ikke mulig å vite før hunden evt får valper. 

Dersom man ønsker å avle frem gode farger er det 
sikreste å avle på hunder som selv har god farge, og 
ikke å blande fargene. Selv da kan man ikke være 
sikker fordi det finnes mange ukjente modifiserende 
gener. Det er likevel viktig å ikke kun ha farge som 
fokus, da det kan føre til at man glemmer å se hele 
hunden, og at man lager for mange små populas-
joner. Det er viktig å huske at det tross alt bare er 
en farge, og at helse, gemytt og øvrig eksteriør er 
viktig å tenke på. 

Det finnes også gener hos puddel som gjør at pels-
en ikke blir ensfarget. De mest vanlige variantene 
av flerfarget er phantom (black and tan) og pieball 
(particolor). Genvariantene i A-locus og K-locus 
avgjør om hunden kan få phantom tegninger, mens 
S-locus gir pieball.

SU  Fargegenetikk hos puddel
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I perioden 1.10.18 til 1.10.19 har det blitt registrert 
108 kull med toy og dvergpuddel, disse kullene er 
fordelt på totalt 73 ulike hannhunder. For mellom-
puddel er det registrert 54 kull og det er brukt 37 
ulike hanner, og for storpuddel er tallene 41 kull 
og 35 ulike hanner. Sannsynligvis er det benyttet 
omtrent like mange ulike tisper som antallet kull, 
da de fleste tisper ikke har mer enn ett kull i året. 
Disse tallene viser likevel at det er færre hanner 
som har fått veldig mange kull i denne perioden 
enn det vi har sett for rasene tidligere, og at bruken 
av hanner som har svært mange kull har gått ned. 

Ideelt sett bør det brukes like mange hanner og 
tisper i avl for å opprettholde den genetiske vari-
asjonen i en rase. Selv om dette i praksis ikke 
vil skje, bør man likevel både som hannhund og 
tispeeier være bevisst på hvor mange avkom hun-
dene har etter seg. Dersom en hannhund blir brukt 
svært mye, og mange av hans avkom igjen går 
videre i avl vil denne hunden etter hvert ligge bak 
store deler av rasen, og det kan bli vanskelig å ikke 
doble denne senere. 

En annen ting som er viktig å tenke på er hvor 
mange av en hunds avkom som også går videre i 
avl. Mange av valpene som selges er «familiehun-
der» som aldri hverken kommer på utstilling eller 
går i avl. Om en hund har mange avkom, men få 
eller ingen som går videre i avl, vil ikke det få den 
samme betydningen som en hund som kanskje har 
færre avkom, men hvor de aller fleste avkommene 
avles videre på. 

Her følger en oversikt over hannhunder som har 
hatt kull registrert etter seg i NKK i perioden 
1.10.18 til 1.10.19.  Første kolonne «antall kull» 
sier hvor mange kull den enkelte hann har regis-

trert 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 regis-
treringsdato 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 
ferdig registrert enda mangle.

Vi vil gjerne i denne sammenhengen minne om 
NKK savlstrategi som sier :

«For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske 
mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett in-
navl unngås. NKKs grunnleggende anbefaling 
er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tils-
varende 5 % av antall registrerte hunder i rase-
populasjonen i en femårsperiode.»

Oversikt over antall registrerte pudler i perioden 
2014-2018, 5 % av disse utgjør matadoravls-
grensen, tallet er rundet opp til nærmete hele tall. 
Dverg og toypuddel ses på under ett da disse vari-
antene avles om hverandre og fødes i samme kull. 

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 ti-
speeiers ansvar å passe på at enkelt individer ikke 
blir brukt for mye.

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

Antall registrerte

2014-2018

5 % av registrerte (matadoravlsgrense)

Storpuddel 1382 70
Mellompuddel 939 47
Dverg og Toypuddel 1397 70

Hannhunder i avl

SU  Hannhunder i avl
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SU  Hannhunder i avl   

Toypuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt valper Farge

1 Sarahill Dare To Dream 3 10 19 50 sort 
2 Charmant Chic’s Cæsar Balbinus 3 9 4 12 fawn
3 Arroyo Grande’s Beauty Black Flash 3 8 9 18 sort
4 Sjarmtrollet’s Hjerteknuser 3 6 4 9 sort
5 Schpindel’ Titanium Infocus 2 7 2 7 sort
6 Lunnertoppens Le Petit Garcon 2 6 19 49 sort
7 True-Style Play-With-Fire 2 5 4 7 sort
8 Aconite Terminator In The Ring 1 5 9 34 fawn
9 Sunny Love Fahrenheit 1 5 2 6 fawn
10 Saxe´s Big Ben 1 4 10 25 sort
11 Kasper 1 4 1 4 fawn
12 Escada Hug Me 1 3 10 25 grå
13 Red Rose Marius 1 3 5 9 fawn
14 Swan Sensation Afrodiziak 1 3 4 11 sort
15 Sporrens Red Ace 1 3 4 13 fawn
16 Eugenios Smoke Signal 1 3 3 8 grå
17 Kudos Kaktus 1 3 2 4 hvit
18 Ansvel Tango Mango 1 3 2 4 fawn
19 Ballentine´s Gentleman 1 3 1 3 sort
20 Jamie Lee Of Loveley Children 1 2 20 52 sort
21 Vestkanten´s Shine Like A Diamond 1 2 8 13 sort
22 Sandust Sunrise Celebration 1 2 2 5 brun
23 Fidel Face Of A Devil 1 2 1 2 brun
24 Sandust Mr. Tee 1 2 1 2 sort
25 Memorie´s Red Moon 1 2 1 2 fawn
26 Aedan Talk Of The Devil 1 1 13 28 sort
27 Evak´s Dress Code 1 1 8 17 grå
28 Escada Silver Sky 1 1 7 18 grå
29 Ten-Sharp´s Show Man 1 1 4 7 sort
30 Lucky Rider 1 1 1 1 fawn

Dvergpuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt valper Farge

1 Paul Of Chanel Coco 4 11 6 17 sort
2 Eugenios Power Kick 4 9 5 12 brun
3 I´m Burning 4 6 5 8 fawn
4 Classy Key Point Crossfire 3 12 6 19 sort
5 Sjarmtrollet´s Love Of Style 3 9 11 30 sort
6 Gently Born Zhermano 2 12 2 12 Ikke Godkjent
7 Haldde Borealis Ironman 2 9 3 14 fawn
8 Zoom The Dancer In Rain 

Von Ziethne
2 8 6 18 brun
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Dvergpuddel 
Navn Antall kull Antall 

valper
Totalt kull Totalt 

valper
Farge

9 Chocolat Love Too Sinita 2 8 6 23 brun
10 Eugenios Super Trouper 2 6 8 18 brun
11 Chic Charmings Elf Eros Enjoy Elvis 2 6 6 19 grå
12 Waldemarsros Touched By Bolt 2 6 2 19 brun
13 Zeus From Melody-Mountains 2 6 2 6 fawn
14 Toy Fashion´s Kenny For Penny 2 5 15 40 fawn
15 Arion S Izjuminkoi Juliany 2 4 3 11 ikke godkjent
16 Solnes Rose Othello 2 3 2 3 fawn
17 Myrgården Atlas 1 6 6 20 fawn
18 Sandvollan´s Obelix 1 5 3 12 sort
19 Domestic Silver Jeffersson 1 5 1 5 grå
20 Racketeer Up Pops The Devil 1 5 1 5 sort
21 Nova Black 1 4 2 8 sort
22 Havapuchi´s Edmund The Silver Stone 1 4 1 4 grå
23 Fidel Poker Face 1 3 16 47 brun
24 Aconite Golden Northstar 1 3 9 22 fawn
25 Infocus Faithful Love 1 3 7 22 sort
26 Hoku The Boy From Oz 1 3 2 5 grå
27 Fantasires Zephyr Breeze 1 3 2 6 sort
28 Jasenak Opium Noir 1 3 2 7 sort
29 Silver Victori Cozy Boy 1 3 1 3 grå
30 Regadog´s Don´t Worry, Be Happy 1 3 1 3 sort
31 Auditions´s Unique Zambo 1 3 1 3 brun
32 Mr. Handsome De Vida Alegre 1 3 1 3 sort
33 Vestkanten´s Zico 1 2 11 25 brun
34 Black Mail´s Exciting 1 2 8 23 sort
35 Magic Shamrock Baccarat-N 1 2 3 7 sort
36 Chiemma´s Over The Moon 1 2 2 5 sort
37 Solnes Burn By T´Sun 1 2 1 2 fawn
38 Giulfo Iracondo-M 1 2 1 2 brun
39 Eugenios I Want Candy 1 2 1 2 brun
40 Fracasse Noir Vera Lynn 1 1 3 6 sort
41 Kudos Absolut 1 1 3 10 sort
42 Smart Connection Heartbreaker 1 1 2 2 sort
43 ABC Private Alpha 1 1 1 1 sort
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Mellompuddel
Navn Antall kull Antall valper Totalt kull Totalt 

valper
Farge

1 Olymbinar’s Goleador Garboso 5 22 9 38 sort
2 Skrivarbakken’s James Brown 4 16 6 21 brun
3 Cavalli L’AMore Sent Morten 3 16 6 31 sort
4 Ninjia Kamui-N Deigini 3 12 4 16 sort
5 Avatar The Patriot 2 13 2 13 sort
6 Ballentine’s Robinson 2 7 13 41 sort
7 Tixobambixo’s Khamfer Of El-Zanz 2 7 2 7 fawn
8 Regadog’s White 4 Fun 2 6 4 10 hvit
9 ABC Private Cannes 2 6 2 6 sort
10 Fidel Apache 2 5 2 5 sort

11 Now I’m Bazaar Starring Moravia 1 7 10 50 sort
12 Molineux Flashdance 1 6 4 19 sort
13 Memories Mr Indy 1 6 1 6 sort
14 Lion Heart Starring Moravia 1 5 6 29 brun
15 Ballentine’s Brown Boy In The Ring 1 5 5 20 brun
16 Tixobambixo’s Nirius Of Est-Nor-Fin 1 5 3 18 fawn
17 Carann’s Gold Star 1 5 2 10 hvit
18 Sandust Absolutely Georgeus 1 5 2 9 brun
19 Kameo Sunny Day 1 5 2 10 grå
20 Splash Indiana Jones 1 4 12 43 sort
21 Bazaar’s Beauvais 1 4 6 26 sort
22 Obladis Flash 1 4 2 7 fawn
23 Morning Glory 1 4 1 4 fawn
24 Sjarmtrollet’s my perfect valentine 1 4 1 4 sort
25 Se Upp Skruven Är Lös 1 4 1 4 sort
26 ABC Private Pavarotti 1 4 1 4 sort
27 Fieldman’s Marshmallow Fluff 1 4 1 4 hvit
28 Asa’s Undercover Secret 1 4 1 4 brun
29 Splash Da Capo 1 3 6 24 sort
30 Nubian Prince Nordic Heartbeat 1 3 1 3 sort
31 Halcyon High Road 1 3 1 3 sort
32 Sandust flash back in history 1 3 1 3 brun
33 Curly Cookie VonQuattro’s Quecksilber 1 3 1 3 grå
34 Veni Vidi Vici 1 3 1 3 sort
35 Happy Life Ziggy Stardust 1 3 1 3 fawn
36 Auldaviam Bombadier 1 2 1 2 hvit
37 Fidel C/o Piqou 1 1 4 16 sort

SU  Hannhunder i avl   
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Storpuddel
Navn Antall kull Antall 

valper
Totalt kull Totalt 

valper
Farge

1 Bono 5 34 8 62 brun
2 Ankaru’s High Style 2 14 6 41 sort
3 La Marka Mason On The Bounce 2 10 5 28 brun
4 Oline Silver Oscar 1 13 1 13 grå
5 Bar-None Avatar Shoot The Moon 1 11 1 11 sort
6 Dreamboy Willi von Heike’s Beauty P 1 10 1 10 ikke godkjent
7 Håfveleds Gazpon 1 9 2 17 grå
8 Trollplassens Siko 1 8 2 13 sort
9 Darling Sawyer 1 8 1 8 sort
10 Gino Omne Trinum Perfectum 1 8 1 8 fawn
11 Karajan On Stage 1 8 1 8 sort
12 Frihamras Brown Prosperity 1 8 1 8 brun
13 Topscore Contradiction 1 7 7 41 hvit
14 Triodames High Chapparal 1 7 7 48 sort
15 Fidel Muscat 1 7 6 24 brun
16 Bar-None Lock And Load 1 7 2 15 sort
17 Esswalds Play The Game 1 7 1 7 sort
18 Trollplassens Sir Gollum 1 7 1 7 sort
19 Art Attack Tajm Out 1 7 1 7 sort
20 Shirkus Silvered Han Solo 1 6 4 31 grå
21 Catwalk Marlboro Man 1 6 2 12 hvit
22 Ars Nova’s C Capra 1 6 2 11 brun
23 Stardesign Absolute True Ambassador 1 6 1 6 grå
24 Wirothi’s First Level 1 6 1 6 sort
25 Bach Lærkegård Kandju Kojo 1 6 1 6 fawn
26 Barbian Queen Of Diamonds 1 6 1 6 sort
27 Sagan’s Texas 1 5 2 12 sort
28 Edward Black Prince 1 4 4 13 sort
29 Gullpuddelen’s Edisto Castor Varg 1 4 1 4 fawn
30 Abroz Bells Of Love 1 4 1 4 grå
31 Pompano Texas Hold’ Em 1 4 1 4 grå
32 Aaron Bohemia Best Black 1 3 18 117 sort
33 Memories Mr Ferdinan 1 3 1 3 sort
34 Molineux Ment To Be King 1 2 9 44 sort
35 Triodames Floyd De Felicia 1 1 1 1 sort

SU  Hannhunder i avl
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Medlemstilbud 2020 helse!

NPKs styre ønsker å bidra til at flere av våre medlemmer bidrar til økt informasjon på dogwebs data-
base. For å stimulere til dette vil klubben tilby våre medlemmer at NPK sponser:

•   Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK via ”min side”:
    Patellaundersøkelse (toy/dverg/mellom) kr 125

•   Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK for registrering av:
    DM (degenerativ myelopati, stor-, mellom- og dvergpuddel) kr 125

•   Rekvisisjoner som bestilles/betales til NKK via ”min side”:
    Gentest (Prcd-pra på toy/dverg/mellom) kr 140
 
•   Rekvisisjon som bestilles/betales til NKK via ”min side”: 
    HD (mellom/stor) AD (stor) kr 255

•   Gentest (toy/dverg/mellom) med kr 350 (forutsatt at resultatet registreres i dogweb). 
    Viktig! Bruk et laboratorium som NKK godkjenner, f.eks. Labogen. 

Fremgangsmåte for refusjon: Når rekvisisjon kjøpes, får man denne tilsendt i mail. Videresend 
mailen til post@puddelklubb.no, og husk å skrive på ditt eget kontonummer og navn om det ikke 
fremgår av mailen. I mailens emnefelt skriver du ”refusjon reg.nr. xxxxxx” NPK vil deretter overføre 
utlegget etter at resultatet er registrert i dogweb. Du kan alternativt sende oss en e-post og be om 
refusjon, etter at resultatet er kommet inn i Dogweb. Skriv da registreringsnummeret til hunden, 
hvilke(n) test(er) det gjelder, ditt navn og ditt kontonummer. OBS! Utbetaling vil bare skje hvert kvartal, 
og det er kun hovedeier som kan søke refusjon.

Videre har vi hatt felles sponset øyelysing i Oslo og i Trøndelag med svært godt oppmøte og det er 
veldig bra. NPKs styre ønsker i midlertidig at alle våre medlemmer skal ha tilsvarende tilbud og tilbyr: 
NPK sponser ordinær øyelysing utført hos NKK godkjent øyelyser, med 150kr. Scann regningen 
du har fått hos øyelyser, påfør ditt kontonummer og navn om det ikke fremgår av mailen, og send det 
inn til klubben, mrk emnefeltet ”refusjon øyelysing reg.nr. xxxxxxxxx” NPK vil deretter overføre 
utlegget etter at resultatet er registrert i dogweb. Om du ikke har skanner så ta bilde med mobilen og 
bruk det som vedlegg. Da håper vi mange av medlemmene våre vil benytte seg av tilbudet!

SU  Medlemstilbud



                    PUDDELPOSTEN    3/2019 27

Timon
 Foto: Tina Skorven Høysæter
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NPK Nordenfjeldskes sommerspesial 

i Trondheim 29. juni 2019  

Til tross for at været ikke var med oss denne 
junidagen, fikk vi gjennomført en flott utstilling i 
Nordenfjeldske.
Vi var så heldig å få dommer Istvan Csikos Csik 
fra Tyskland som selv er oppdretter av mellom-
puddel (kennel Attila-Laki) til å dømme for oss. 
Han kunne dessverre ikke dømme mellom da 
han skal være dommer for mellompuddel på 
verdensutstillinga i 2020. Jari Partanen fikk der-
for æren av å dømme disse.
Vi ønsker å takke for alle de flotte spesialpre-
miene som kom inn. En stor takk rettes til Kennel 
Ballentines, Bjelke’s Bela, Lyngmoen’s, Madam 
Mim, Micane’s, New Headlines, Snow’n Ice og 
Stomeltoy.
Takk også til vår eminente ringsekretær Ann 
Kristin Sletnes som loset oss gjennom utstillinga 
på en flott måte.
Til neste år skal vi igjen ha vinterspesial, og 
ønsker utstillere og publikum velkommen tilbake 
den 09.02.2020.

Vi startet med mellompuddel der vakre N DK SE 
UCH Ballentine’s Happy Face, eid av Annette 
Kallevik ble BIR. BIM med cert ble tildelt SE CH, 
DK CH, FI CH Attila-laki Black Northern Light 
som hadde tatt turen fra Sverige med sin eier 
Frida Nordlander. New Headlines Diamonds And 
Pearls, eid av Hege Mortensholm fikk tispenes 
cert.
BIR Junior ble Micane’s Englefjes som eies 
av Martina Pallokat. BIR valp ble Bjelke’s Bela 

Someone Like You., eid av Bente Olden. C.I.B 
NORD UCH Micane’s Catching a Dream ble BIR 
og BIS veteran.

Etter mellompudlene var det dvergpudlene sin 
tur. BIR ble NORDJV-18 NORDV-18 Blackmail’s 
Gold Digger som eies av Gro Bjørndalen. BIM 
ble N SE DK GI UCH Infocus Self Esteem, eid 
av Inger Berit Oland Scheen.
Beste junior ble Lyngmoen’s Atilla, eid av Solfrid 
Rønning. BIR valp ble Ballentine’s Sunshine 
som også eies av Annette Kallevik.

BIR toypuddel og beste junior ble stilige Elsto 
Winnie The Pooh. Han eies av Elsa Storesund. 
BIM ble NJV-18 NV-18 NORDJV-18 NORDV-18 
Black Mail’s Glorious Miss Molly, eid av Trine 
Hoel. Beste valp ble Ballentine’s Silva Pan, eid 
av Tone Groeggen. Certvinnere ble Havapuchi’s 
Fairytale Of Fiona, eid av Helga H. Bjørnevik og 
Remaro’s Art For You, eid av Silje-Iren Storheil.

Til slutt var det storpudlenes tur. Her var det 
også flest påmeldte hunder. Flotte Catwalk 
Performance, eid av Wenche Knudtzen ble BIR 
foran Dajmens Neverending Story, som eies av 
Oddbjørg Risa Gunnes. Cert ble tildelt Dajmens 
Cherokee som eies av Grete og Tove Byrløkken.
Beste junior ble Gwen, eid Jorid Sjem Malmo, 
mens BIR valp ble Mountain Blizz All For Love, 
eid av Kjell Ole Sperrevik og Nina Pedersen.

Nytt fra gruppene  Referat fra Nordenfjeldske     
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Barn og hund

Noen bilder fra finalene:

Beste bevegelser: NORDJV-18 NORDV-18 
Black Mail’s Gold Digger

Beste Hode: 
N DK SE UCH Ballentine’s Happy Face

BIR og BIM Dverg

BIR og BIM Mellom

Nytt fra gruppene  Referat fra Nordenfjeldske     
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BIR og BIM Storpuddel BIR og BIM Toypuddel

BIR Dvergpuddel Valp BIR Junior Storpuddel

BIR Mellom Valp

BIR Toy Valp

Nytt fra gruppene  Referat fra Nordenfjeldske     
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BIR Veteran Mellompuddel BIS BIM
NJV-18 NV-18 NORDJV-18 NORDV-18 Black Mail’s 
Glorious Miss Molly
BIS BIM 2: Dajmens Neverending Story
BIS BIM 3 N SE DK GI UCH Infocus Self Esteem  
BIS BIM 4: SE CH, DK CH, FI CH Attila-laki Black 
Northern Light

BIS SAR 1 og 2
Havapuchi’s Fairytale Of Fiona og -
Remaro’s Art For You

BIS 1 og 2
Elsto Winnie The Pooh og -
N DK SE UCH Ballentine’s Happy Face

Nytt fra gruppene  Referat fra Nordenfjeldske     
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BIS 3 og 4
NORDJV-18 NORDV-18 Blackmail’s Gold Digger og 
Catwalk Performance

BIS Junior
Elsto Winnie The Pooh

BIS Valp
Moutain Blizz All For Love og 
Bjelke’s Bela Someone Like You

BIS Veteran
C.I.B NORD UCH Micane’s Catching A Dream

Nytt fra gruppene  Referat fra Nordenfjeldske     

Utstillingen ble sponset av
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Cindy Pettersson er oppdretter av blant annet Skotske 
Terriere. Hun jobber også som hundefrisør med et veldig 
godt rykte. Hun har trent handling for de beste i England 
og USA, inklusive Peter Green. 

Cindy er en meget anerkjent og godt likt eksteriørdommer, 
ikke bare for puddel, men nærmere hundre raser inkludert 
hele terriergruppen. 

Puddel-interessen har alltid vært stor på grunn av Cindys 
vennskap med avdøde Tommy Östman.

Cindy er ofte brukt som foreleser i anatomi. Hun har også 
jobbet mange år med juniorhandling, for å fremme 
ungdommers interesse for hundesport. Cindy sitter, i 
tillegg til alt dette, også i Utstillingskomitéen hos Svensk 
Kennelklubb.

Dommerpresentasjon Cindy Petterson
NPK Nordenfjeldske Vinterspesial, Søndag, 9. februar 2020

Nytt fra gruppene  Dommerpresentasjon      
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                Norsk Puddelklubb Gruppe Nord innkaller til årsmøte 

                20.01.2020  Klokken 19.00 i Gidsken Jakobsensvei 28-30 

                i Bodø

DAGSORDEN: 

1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, og to til å underskrive protokollen.

2.            Godkjenning av innkalling

3. Styrets årsberetning.

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.

5. Aktivitetsplan.

6. Innsendte forslag.

7. Valg.

1. VALG AV OVENNEVNTE.

2. GODKJENNING AV INNKALLINGEN

3.  ÅRSBERETNING.

Styrets sammensetning fra 21.01.2019 – 20.01.2020. har vært:

   Leder:                                                 Diane Nikolaisen             (ikke på valg)

Kasserer:                 Bente Eilertsen               (på valg)

Styremedlem/Sekretær:               Anna Aurora Wiig (på valg)

Styremedlem:   Elisabeth Grønås (ikke på valg)

Styremedlem:   Monica Gansmoe (på valg) 

Varamedlem; valgt for 1 år:  Cathrine Myklevold (på valg)

Varamedlem: valgt for 1 år:  Helga Helen Bjørnvik      (på valg)

Valgkomitè: alle valgt for 1 år

     Aina Andersen               alle på valg

     Roger Nikolaisen  

     Else Marie Pedersen 

 Revisor: begge valgt for 1 år          Birgitte Svendsen   begge på valg

   Oddbjørg Pedersen

Nytt fra gruppene  Gruppe Nord      



                    PUDDELPOSTEN    3/2019 35

4. REGNSKAP OG BUDSJETT. 

Regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.

5.  AKTIVITETSPLAN 2020

  Vil bli publisert på gruppens hjemmeside og side hos NPK og fremlagt på årsmøtet.

6.  INNSENDTE FORSLAG.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

7.  VALG.

Forslag til kandidater ved valgene sendes valgkomiteen poststemplet senest 4 uker før årsmøtet.

Valgkomitéen ved  

   Aina Andersen Mobil: 97593006 
   Roger Nikolaisen 
   Linda Arild

Kitty, 
foto: Ulf Dahlslett J  og eier: Linda Arild

Nytt fra gruppene  Gruppe Nord      
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KLAB  Bruks treningssamling

Tekst og foto: Mette Dahl

På andre året arrangerte KLAB/ 
Puddelklubben treningssamling 
for pudler.
Som instruktør for helgen, er 
jeg imponert over alle ekvipas-
jene. Totalt deltok 10 SP, 1 MP 
og ikke minst 2 SP-valper på ca. 
4,5 mnd. som også fikk litt 
innføring.

Også denne gangen var vi heldig med været. 
Plassen vi leier egner seg yppelig for trening 
av hund. Stor gressfotballbane ligger til rette 
for lydighetsøvelser. I enden av banen er det 
terreng for feltsøk, og i nærheten (med bil) 
ligger det et utmerket terreng for spor og da 
så langt øynene rekker.
På idrettplassen leide vi også klubbhuset 
som har oppholdsrom, kjøkken og WC.

Noen overnattet i campingvogn, og noen fant 
seg en plass i klubbhuset. Ellers er det også 
mulighet for å leie campinghytte eller hotell-
rom i Vikersund (5 km unna).

Bruks treningssamling 
for pudler 

Modum, Vikersund 2. til 4. august 2019
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KLAB  Bruks treningssamling  

Fredag, oppmøte og info
Oppmøte kl. 18.00. Senere på kvelden 
ble det servert nydelig suppe med tilbehør.  
Naturligvis mye prat og hygge utover 
sommerkvelden.
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KLAB  Bruks treningssamling lydighet

Lørdag, lydighet
Etter felles frokost møtte vi på gressbanen for 
lydighetstrening. Frem mot lunch hadde vi  
fellesøvelser samt trening en og en. Lineføring, 
innkalling, dirigering, hopp, apportering, 
fellesdekk m.m.
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KLAB  Bruks treningssamling lydighet
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KLAB  Bruks treningssamling lydighet
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KLAB  Bruks treningssamling feltsøk 

Feltsøk
Etter lunch var vi klar for feltsøk. Sammen 
tråkket vi opp et felt på 30x50 mtr. Samtidig 
ble det lagt ut 6 gjenstander. Pudler er 
generelt løpsglade hunder, som finner det 
spennende å søke og bringe gjenstanden 
inn til sin eier. Øvelsen består av mange 
momenter og som må trenes på. Med feltsøk  
ønsker vi at hunden løper ut mot grensen til 
50 mtr, og så søker seg innover for å gjøre 
funn. Flere var vant med øvelsen, og andre 
ville trenge mere trening. Å ha en god 
innkalling på hunden er en fordel her.

På kvelden ble grillen tent opp i det fine 
været, og vi alle koset oss med deilig mat.  
Praten gikk om hund, ulike fortellinger, og 
ikke minst fikk vi oss mang en god latter.
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KLAB  Bruks treningssamling feltsøk
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KLAB  Bruks treningssamling feltsøk  
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Søndag, spor
Etter frokost satte vi oss i bilene med kurs mot 
skogen for å gå spor.
Først på programmet var at en og en skulle gå 
et motivasjonsspor.
Hunden får se eier gå sporet og forsvinner 
inn i skogen. Så blir hunden satt inn i bilen og 
må vente (litt frustrerende for noen..). Ble så 
hentet av en annen enn eieren, mens eieren 
sto klar for å gå sporet. Ingen tvil at dette had-
de satt igang mye av nysgjerrighet og energi. 
Flott å se hvor stor interessen for å gå spor 
satt i hundene.

Mange av hundene hadde god erfaring fra 
spor, mens noen trengte mere rutine. Også 
hensikten med slike samlinger er å inspirere til 
å fortsette treningen. 
 
Valpene fikk også prøve seg med et lite spor. 
Ingen tvil at det lå litt evner i
i de to småjentene.

Vi kan alle være stolte av hundene og rasen 
vår. Vi avsluttet helgen ved 17-tiden, og dro 
hjemover både fornøyde og slitne. Eier som 
hund.

KLAB  Bruks treningssamling spor



                    PUDDELPOSTEN    3/2019 45

KLAB  Bruks treningssamling spor
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KLAB  Bruks treningssamling spor
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Generelt
Ingen tvil at vi hadde en flott og trivelig helg. 
Uhemmet hundeprat og hyggelig fellesskap.

Undertegnede har bestilt idrettsarenan også 
for neste år på samme helg. Annonseringen vil 
komme rundt april/mai 2020.

KLAB  Bruks treningssamling spor
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KLAB  MH

Mentalbeskrivelse ( MH) 
28. og 29. september 2019
Årets MH hadde vi på Hvalstjern/ Fetsund.
Der er det ikke oppbygget bane, så denne 
gangen måtte vi ha med alt av utstyr selv. Det 
var påmeldt 16 hunder, men grunnet sydom fra 
en dommer ble det 12 som fikk starte. Det var 9 
pudler som deltok.

Testleder var Merete Greaker. Dommere var 
Hans-Petter Gamborg-Nilsen og Marianne Ono 
Njøten. Disse ledet oss trygt gjennom banen, og 
kom med konstruktive tilbakemeldinger. 
Tusen takk..

Vi fikk også besøk av TV2 som ville lage en 
reportasje om gjennomføring av arrangementer 
etter hundesykdommen som stoppet alt en stund.

Det var en hyggelig og litt våt helg.



                    PUDDELPOSTEN    3/2019 49

KLAB  MH 
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KLAB  MH
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KLAB  MH 
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NPK`s LP stevne 
26. oktober 2019
ble avholdt i Drammen Hundepark.
Det var 41 påmeldte, herav 7 pudler.

Vi takker dommer i kl.1 og 2 Arild Berntsen, kl 
3 og FCI3 Stein Feragen for god dømming og 
hyggelig samarbeid. Takk også til Birgit Husom 
og Ellen Sigtun som gode ringsekritærer, og til 
alle andre som hjalp til.

Beste puddel i KL 1 ble Stor Puddel Ars No-
va`s Jade Fortuna med Cathrine Samuelsen
I KL 2 var det Stor Puddel Stribukken Giggs 
med Mette Nilsen, og Mellompuddel Splash 
Indiana Jones med Janne Evertsen i KL 3.
GRATULERER!

KLAB  NKP´s LP stevne

Cathrine Samuelsen med
 Ars Novas Jade Fortuna

Mette Nilsen med 
Stribukkens Giggs

Dommerbordet
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NPK`s RL stevne 
27. oktober 2019
ble avholdt i Drammen Hundepark.
Her var det 93 påmeldte, herav 10 pudler.

Stor takk til dommere Christine Røkaas og 
Hilde A Nysether. Takk også til alle frivillige som 
parkeringsvakt, tidtagere, utregnere og annet 
som må til…

Beste puddel i KL 1 ble Stor Puddel Ars Nova`s 
Jade Fortuna – Cathrine Samuelsen
GRATULERER!

KLAB  NKP´s RL stevne  

Cathrine Samuelsen med
 Ars Novas Jade Fortuna

Fra venstre: Hanne Mørk med Days Of Greys 
Bertines Cæsar (Luca) og Karine Haugland med 
Days Of Greys Bounty Boy (Max).
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ANNONSER

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

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Disse kan bestilles fra: Lailavold@hotmail.no

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

PUDDELKALENDER for 2020 
 
12 morsomme tegninger av puddelen. 
1. nytt bilde for hver måned i året. 
 
LOGRE-kalenderen er tegnet med kjærlig hånd av 
en som selv har disse artige hundene. 
 
Puddel er supert! 
 
Kalenderen koster 150 kr + 25 kr i porto (i Norge). 
Kan bestilles her: wm-solli@online.no

Puddelposten oppfordrer 
medlemmene til å sende 
inn fine bilder i god 
oppløsning til neste 
nummer av bladet!
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ANNONSER
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B-post
Returadresse:
Tone Rognstad
Nedre Hagavei 858
1929 Auli


