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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
Vi som har hunder, og i særdeleshet pudler, er 
heldige! I et år med nedstenginger, og mye isolas-
jon for dem av oss som er i risikogrupper, er det 
fantastisk å få ha disse krøllete gledessprederne 
rundt seg. Ut må vi også, i all slags vær, og mye 
forskning viser at fysisk aktivitet og frisk luft er 
god medisin mot lettere depresjon. Det er mange 
nå som ønsker å dele denne gleden. Oppdrettere 
har opplevd et skred av henvendelser i år. Så 
mange at det har vært vanskelig å få svart godt 
nok på alle. Og valpelisten vår har stått tom, fordi 
så godt som alle valper er solgt, lenge før det er 
aktuelt å sette dem på noen liste. Vi får håpe at 
folk er tålmodige, og venter på det beste; en godt 
oppdrettet puddelvalp, i stedet for å søke hos 
useriøse oppdrettere/importører eller kjøpe 
blandinger av usikker sammensetning. En frisk, 

glad og vakker puddelvalp er virkelig verdt å vente 
på! Ellers har aktiviteten naturlig nok ikke vært 
fullt så stor i år som vanlig. Men jammen er det 
g jennomført hele fem spesialutstillinger, 
valpeshow, øyelysingsdager, flere puddeltreff, 
brukssamling og MH. Takk til alle arrangørene!

Generalforsamling har vi også  avviklet, om enn 
noe senere, enn i normale år. Der ble det blant 
annet vedtatt å gå tilbake til betegnelsene aprikos 
og rød, i stedet for fawn. Se nettsiden vår for 
fullstendig referat.

Nå ønsker jeg dere alle en fin julehelg og et godt, 
nytt puddelår – forhåpentlig med mindre korona 
og masse hundeaktivitet!  

Hilsen Eli
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Redaktøren har ordet
Når dette skrives er det mørkt, vått og vindfullt 
ute. Smitten i samfunnet øker og mange er urolige, 
ensomme og lurer på når verden blir normal ig jen. 
Men vi vet at det går mot lysere tider, og vi satser 
på at vaksinen er her snart. I mellomtiden g jelder 
det å holde motet oppe, og jeg håper at dere kan 
kose dere med dette fyldige bladet.

Vi er avhengig av frivillige for at Puddelposten 
skal bli laget. Det er derfor stor glede når det 
kommer inn bilder og stoff til bladet. Tusen takk til 
alle som har bidratt. For at bladet skal ha en viss 
kvalitet - så ønsker vi bilder med høy oppløsning. 
Husk dette når dere tar og sender bilder. Vi vil 
også ha bilder og tekst (Word) i separate filer for å 
kunne sette sammen bladet på en best mulig måte.

Styremedlem
Laila Vold

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

Varamedlem 
Inger Halle Skagen

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Tone Rognstad

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Ylva Freed

Varamedlem
Mona Fegri

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

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

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB leder og MH
Bente Tyrholm
postklab@gmail.com
-Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen
-Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby
-Bruks
Mette Dahl
UTSTILLINGSKOMITEEN
npk.utstilling@gmail.com

Vi prøver også å dekke bredest mulig av ulike 
aktiviteter med puddel, og da blir det fort for mye 
av noe og for lite av andre ting - og hva som er for 
mye og lite er helt avhengig av hvilken interesse 
man har. Den eneste måten å påvirke innholdet i 
bladet er å sende inn artikler selv. Noen ganger 
må vi justere størrelse og lengde på noen artikler, 
men vi forsøker å få med så mye som mulig innen-
for rimelighetens grenser.

Vi i redaksjonen ønsker både to- og firbeinte en 
riktig god jul og godt nytt år.

Mvh Inger
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund

Det er puddel som er hund
Tekst: Merete A. Huser

Puddel er nesten ubeskrivelig. Med ydmykhet 
og undring vil jeg likevel beskrive hvordan den 
første tiden med ny hund i hus ble. Med puddel. 
Litt etter litt ble jeg opphøyd til "puddeldame". 
Dette ble slengt litt ertete til meg fordi jeg litt 
motvillig måtte innrømme at det er puddel som 
er hund. Ingen kan vite hva dette innebærer uten 
personlig erfaring. Det hjalp ikke at etablerte 
puddelfolk prøvde å forklare meg hvor spesiell 
puddelen er. Selv min egen, erfarne "puddel-
mann" Per Ole, hadde påstått dette i en årrekke 
mens jeg himlet lett med øynene. Jeg måtte finne 
ut av begrepet puddel selv, ved å åpne hjem og 

hjerte for Tipo, en solid "10 poengs" supermann 
av en mellompuddel med krokodille- og kenguru 
tendenser. Ingen hadde ant at dette skulle skje. 
Endelig skulle vi ha litt flaks. Puddelskjebne.

Stor tillit ble vist oss av oppdretter før jul i fjor, 
da vi plutselig fikk sjansen til å bli glad i en 
vakker liten villstyring som kom farende inn i 
vårt liv. Den entusiastiske valpen slo lufta ut av 
oss med sanseløs glede og et mot høyere enn 
mitt. Et gapende, tissende, hoppende vesen, over-
naturlig søt og aktiv. Hvordan kunne vi orke noe 
sånt? Før jeg visste at jeg ville orke nettopp noe 
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund

sånt, måtte vi takle en vill valp i huset vinterstid. 
Det skulle bli slitsomt. Mannen tok sitt ansvar, 
jeg tok mitt, men som rullestolbruker med syk-
dommen MS gikk alt tregt i forhold til puddel-
en, og jeg følte meg udugelig. Valpen følte seg 
strålende! 

Underveis skjedde mange små undere sammen 
med puddelen. Han var spesiell. Men, hvordan 
ble jeg egentlig så fascinert, jeg som alltid hadde 
elsket store, sterke brukshunder? Mine to 
tervueren var superhunder, trent til lydighet elite 
og freestyle parallelt med at jeg utdannet meg til 
hundeinstruktør, etablerte hundeskole, holdt kurs 
og foredrag. 
Brakar født 1998, var mye i media årene 2003-
2008 og Khan født 2007, måtte til Sverige og 
Danmark i 2010, for å konkurrere offentlig i 
freestyle. Vi gjorde stor suksess, og sorgen over å 
miste Khan ligger fortsatt og ulmer i meg. Jeg har 
hatt MS diagnose siden 2003, og veien mot ny 
hund, som måtte være puddel, var kronglete. 

Vi tenkte at Tipo ikke behøvde å lære noe 
spesielt. Han kunne være fri og utrent. Det gikk 

sikkert bra, siden han bare er en liten, søt puddel. 
Så feil kunne vi ta! For det første er ordet bare 
særdeles upassende, liten betyr ikke liten aktivitet, 
men masse kjapp aktivitet og søt betyr ingenting. 
Dessuten er vi ambisiøse mennesker som har vært 
aktive med hundetrening et langt liv, og det er i 
vår natur og ha høye forventninger til oss selv, og 
våre hunder. Vi ønsket å ta ansvar for hva 
villstyringen skulle lære, vi ønsket å påvirke 
puddelen positivt og lære han det vi senere skulle 
kreve. Hvis ikke ville livet bli veldig slitsomt for 
oss alle. Jeg måtte lære han å lære. Han trengte 
hjernetrim, jeg trengte mer krefter!
 
Valp om vinteren med snø og kulde var tøft, og 
du verden som han tisset inne. Etter lek, mat, 
hvile, etter absolutt hva som helst, når som helst. 
Jeg mislikte og stadig rulle opp i små pytter, for 
så og dra tiss utover gulvet som et bevis på min 
egen begredelighet. Jeg rakk av og til å få loset 
han ut i snøen på terrassen når jeg visste han 
skulle tisse, men han ville inn igjen, og så ut, inn, 
ut og inn. Jeg klarte knapt å åpne døra før uhellet 
var, ikke ute, men inne. Jeg rakk ikke ned til 
gulvet for å tørke opp, og følte meg klumsete og 
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misfornøyd. Selvtilliten min fikk alvorlige brister, 
mens puddelen var like glad og selvtilliten hans 
vaklet ikke en millimeter. Dette var "hund" det, 
og han var overalt på en gang i rakettfart. Det var 
slitsomt og stadig passe på så jeg ikke kjørte på en 
labb. Han hadde ikke tid til å ta imot godbiter,
så det var vanskelig å påvirke oppførselen hans. 
Jeg klarte ikke å være interessant nok. Jeg trengte 
bedre treningsverktøy. Tipo syntes Per Ole, som 
gikk på to ben var morsomst, for da kunne han 
hoppe rundt bena hans og angripe bukser og sko. 

Jeg observerte showet mens jeg prøvde å være 
positiv...aha, lekelyst! Puddelen var enormt leken, 
og dette kunne jeg utnytte til min fordel. Hvis 
jeg skjulte leken under jakka på fanget mitt, fikk 
jeg oppmerksomhet og han lærte kjapt at det ville 
lønne seg å følge pent ved siden av rullestolen, 
eller sitte, ligge, snurre foran meg. Noen sekunders 
drakamp som belønning gjorde underverker. Jeg 
ble gradvis overbevist om at vi ville klare dette.
Tipo møtte alle med kjeften åpen mens halen 
viftet vennlig bak. Søt ja, men tenna var det 

ARTIKLER  Det er puddel som er hund
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første man så. Vi hadde tyggeting overalt, og 
Tipo spratt fra sofa til sofa, fra rom til rom og 
kastet ting veggimellom så de ofte landet rett 
foran hjulene på den elektriske rullestolen. Jeg 
strevde med å plukke opp hundeleker dagen lang. 
Denne aktiviteten førte til angrep mot min hånd, 
mot hjulene, mot hele min integritet.. hvordan 
kunne jeg orke dette? 
Det er tydeligvis "puddel som er hund", og 
denne hunden var ekspert i å forsterke seg selv. 
Tilbød jeg han godbiter av beste kvalitet, spyttet 
han de ut og sprang sin vei for å finne på noe 
annet. Dette hadde jeg ikke opplevd før.. en så 
selvstendig valp med høye forventninger til livet 
og seg selv - men ikke til meg? Så jeg måtte lære 
han at det ville lønne seg å forholde seg til meg 
for å få leke. Jeg måtte eie ressursene. Vi måtte 
beholde vettet og roen, observere han, og belønne 
ønsket atferd med lek i sekunders treningsøkter. 

For meg som puddelnyforelsket, var fristelsen 
stor til å forholde meg til puddelen som et over-
naturlig vesen. Jeg hadde stadig hørt at "du kan 
snakke med en puddel, den forstår alt". Mitt øn-
ske var å behandle han som en hund, som kunne 
lære alt han fysisk og mentalt var i stand til. Synd 
at jeg ikke lenger var i stand til så mye pga helsa. 
Vi ville ha han i vårt selskap, han er vår selskap-
shund. Vi hadde drømt om en sosial og positiv 
hund med av- og påbryter, samarbeidsvilje og 
sosiale evner. Nettopp en sånn liten fyr satt i 
sofaen med en tyggeknute dinglende fra kjeften
og  et usedvanlig selvtilfreds uttrykk i kloke øyne. 
Han forstår nok hva jeg mener. Ved hjelp av 
super følsomhet, høy intelligens og ekspertise på 
kroppsspråk. Men jeg klødde i hendene etter å ta 
han på fersken i å gjøre noe bra, belønne det vi 
ønsket mer av. For god trening trengte jeg å ha 
noe han ville ha, noe som fikk han til å rette 
fokus mot meg. Jeg visste jo at han ville ha taul-
eker og baller. Med dette servert ble han øyeblik-
kelig motivert til å tilby meg interessante bevegel-
ser, og han lærte enkle øvelser og bestemte ord 
imponerende fort. Så etterhvert danset 
puddelen foran meg med snurr, hopp, på to ben 
eller flat dekk.. Med kontrollert lek kunne jeg 
belønne alt annet enn å hoppe fra sofa til sofa og 
slenge leker rundt. Så endelig var puddelen i min 
makt. Eller var det omvendt? Jeg ble påvirket av 
hans sjarm og utstråling. Han var også rolig, og 
lett å samarbeide med, bortsett fra på bortebane 
med andre hunder. Da var han veldig utadrettet 
med all sin glede. Absolutt alt i livet vårt pensler 
rundt den hunden, og vi er garantert i hans makt. 

Men, det er han som hjelper meg i det daglige. 
Før hadde jeg lært mine hunder å hente brus i 
kjøleskapet, lukke dør, tømme vaskemaskin, åpne 
og lukke skuffer og skap, plukke opp og avlevere 
gjenstander. Det ligger mye trening bak den slags. 
Pussig at puddelen frivillig hjelper meg å tømme 
vaskemaskinen og kommer springende for å 
plukke opp briller eller annet jeg mister i gulvet 
i alder av 8 måneder. Han lærer å trekke av meg 
sokker nå, noe som er svært nyttig.

Tipo har også snust på agility. Per Ole fikk 12 
slalåmpinner og hoppehinder i 74 års gave, og 
hvordan dette skulle brukes, lærte puddelen i et 
imponerende tempo. Gutta hadde det moro 
sammen før de tok pause og i stedet fokuserte 
videre på ro, kontakt og gode rutiner i hverdagen, 
helt etter mine ønsker. 

Valpen vår ble til unghund mens han freste rundt 
i hagen og grep tak i gresstuster med jord på i 
forbifarten. Og jeg sitter her med den selvtilfredse 
Tixobambixo's Pingo of Rhig-Khamf ved min 
side, eller på mitt fang i rullestolen. 
Dessuten okkuperer han hele rullestolen så ofte 
han kan. Han sitter så forventningsfull, klar 
for neste "party". En "partygutt", en liten sel-
skapsløve med en utstråling som endevendte meg 
og fikk meg til å være enig at det er visst puddel 
som er hund, og jeg er et forelsket menneske. 
Slik har et puddeleventyr såvidt begynt.

Merete A.Huser
Trøgstad, 2020
meretems.blogspot.com
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ARTIKLER  Drømmereisen

«Skal vi melde Winnie på Crufts?  Ja, det kan vi» 
sånn begynte reisen til Crufts.

Winnie er NUCH SECH FICH NORDV-19 
NV-20 Elsto Winnie The Pooh, eid og oppdrettet 
av Elsa Storesund.
Jeg heter Svava Arnorsdottir og er «handleren» til 
Winnie. Jeg ble kjent med Elsa da jeg flyttet til 
Karmøy med min datter og noen hunder i 2014 
siden vi begge driver med oppdrett av Afgansk 
Mynde.

Tidlig en søndags morgen kjørte vi avgårde fra 
Karmøy, vi måtte kjøre Sørlandet siden veien over 
Haukeli var stengt. Vi hadde bestillt klipp hos 
Mikael Nilsson, kennel Kudos. Jeg klipper som 
regel Winnie selv for utstillinger, men nå måtte vi 
ha eksperthjelp.
Winnie så fantastisk ut og vi følte oss klare for 
kamp. Videre gikk vegen til Sverige, Tyskland, 
Nederland og så ferge til England.

Da vi bestilte hotell hadde vi litt for mye fokus på 
plassering i forhold til NEC, så mye at jeg faktisk 
ikke hadde sjekket om det var mulig å vaske hun-
den i dusjen, dusjhodet var fast i taket. Da var 
det ikke noe annet og gjør å ta av seg klærne og ta 
seg en dusj med hunden. Ren ble han. Vi hadde 

med oss føner og adaptere, men ikke fungerte de 
heller. Winnie ble fønet med den alle minste ho-
tell hårføner som jeg har sett i mitt liv og kraften 
sto i forhold til størrelsen. Det tok lang tid men 
hunden ble fin.

Det ble dommerendring i siste liten, reservedom-
mer var Mr Jeff Horswell.

Vi hadde avtalt med Christina Johansson, kennel 
Sandust med topknot-hjelp og siste finish.
Vi var klare, jeg hadde fått fikset håret og tatt 
på meg kjole og Winnie så ut som superstjerne 
takket være Micke og Christina. Winnie vant 
åpen klasse over topp hunder og handlere/
oppdrettere, så en liten pause før beste hannhund 
konkurransen. Christina og Micke sto klare på 
kanten med kam, spray og noen velvalgte ord til 
en litt sjokkert og stressa handler. 
Beste hannhund,  vi klarte det, en liten svart 
toy puddel fra Karmøy Best i rasen på Crufts. 
En veldig stor dag for meg som handler, jeg har 
drømt om dettte i 20år.

Jeg vil takke Elsa for tilliten, Micke og Christina, 
for deres ekspertstell og støtte. Uten dere hadde 
dette ikke vært mulig.

CRUFTS 2020
Reisen for drømmen – drømmereisen

Tekst: Svava Arnorsdottir 
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ARTIKLER  Drømmereisen

Stemningsbilder med Winnie fra Crufts
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Crufts-eventyret begynte med at jeg solgte 
Catwalk Stage Doll at Sarnia «Pippa» til Sarah 
O`Higgin. Hun er en dyktig oppdretter og 
utstiller og oppnådde raskt topp resultater med 
Pippa. Allerede som ung har hun flere Best in 
show både som valp, Junior og voksen. Sarah og 
jeg ble gode venner og da hun skulle stille Pippa 
på Crufts, ville jeg over og heie på Pippa i 
Juniorklassen. Da Catwalk Performance, til 
daglig kalt «17»,  kvalifiserte seg til Crufts på 
Lillestrøm, ble «teamet» Christina Johansson, 
Chanett Orre og jeg, enige om at vi like godt 
kunne ta henne med. 

Alle forbredelser angående reisen ble gjort og 
Astrid Giercksky satte sin signatur på 17`s pels, 

så var det å ta fatt på en lang kjøretur. 

Med totalt 187 storpudler påmeldt, hvorav 115 
tisper, var mine største forhåpninger at Pippa 
kunne vinne juniorklassen og 17 «shortlisted» i 
Open-class, men det gikk over alle mine forvent-
ninger. 
 
Endelig var dagen der hvor jentene skulle entre 
det grønne teppe på selveste Crufts! En dag hvor 
alt gikk vår vei. Både Pippa og 17 var i perle-
humør og klare til dyst.  Christina gjorde en 
fantastisk jobb med «finishen» og utrolig nok fikk 
hun til og med de tynnslitte ørene til å se fyldige 
og fine ut. 

ARTIKLER Catwalk på Crufts

CRUFTS 2020 

Catwalk med to klasseseiere og beste tispe!
Tekst: Wenche Knudtzen

BIR og BIM: Svensk og norsk BIR og BIM storpuddel på Crufts 2020.  Vi gratulerer Ch. Dawin All The Buzz og 
Charlotte Sandell med BIR og Catwalk Performance med Chanett Orre med BIM. Her med dommeren Mhairi Aikman.
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Først i ringen var Sarah med sin Pippa i juniork-
lassen og gleden var stor da hun vant klassen med 
glans. Pippa er forøvrig 17`s yngre helsøster.
Så var det Chanett og 17 sin tur i Open class. 
Begge ga inntrykk av ro og konsentrasjon og viste 
ingen tegn på Cruftsnerver. Chanett gjorde en 
kjempejobb der inne i ringen. Det ble en perfekt 
opptreden for begge. 
Da fem av de 10 utplukkede tispene skulle 
plasseres var spenningen til å ta og føle på også 
for meg som var godt gjemt i kulissene. 
Da dommeren gikk mot 17 med vinner-rosetten 
trodde jeg knapt det jeg så. Beste tispeklasse ble 
ikke mindre spennende da Catwalk var represen-
tert med to av klassevinnerne. 

ARTIKLER  Catwalk på Crufts

Da 17 også vant beste tispe eksploderte gleden 
over at vi «slang» påmeldingen med.
Det var nok uventet for de fleste at en såpass ung 
og for England ukjent hund vant over mange 
verdenskjente ekvipasjer. Det står respekt av en 
dommer som står så trygt i sine meninger. 

Tilslutt vil jeg benytte anledningen til å gratulere 
Elsa Storesund og Svana Arnòrsdòttir med den 
vakre toypuddelen Elsto Winnie The Pooh som 
ble best i rasen. Takker også mitt trofaste team 
Chanett Orre og Christina Johansson for nok en-
gang perfekt jobb, og uten dem ville ikke denne 
drømmen blitt virkelighet. Et minne for livet… 

 

Fra venstre: Catwalk Performance med sin handler Chanett Orre, Catwalks oppdretter Wenche Knudtzen, dommeren 
Mhairi Aikman, Catwalk Stage Doll at Sarnia med sin eier og handler Sarah O`Higgins.
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ARTIKLER Catwalk på Crufts

Chanett og Catwalk Performance «17»
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Sarah O`Higgins med Catwalk Stage Doll at Sarnia «Pippa»

ARTIKLER  Catwalk på Crufts
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Dommer Mhairi Aikman`s kritikk av Catwalk Performance

Å entre det berømte grønne teppe på Crufts, med 
17 som jeg har handlet fra første stund, for så å 
gå hele veien – er helt utrolig fantastisk. Om jeg 
var nervøs? Vel, ja litt før jeg gikk inn i ringen. 
Alt måtte stemme, med 17 og med meg. For jeg 
var sikker på at 17 ville bli lagt merke til. 
Christina og Astrid hadde lagt grunnarbeidet 
med pelsen, Christina hadde sprayet opp alt 
klart. Så nå var det bare min tur til å prestere, og 
den jobben er jo så lett og en stor glede å få 
handle 17. 

Jeg hadde bestemt meg for at jeg ville prøve å 
plassere meg og 17 så langt frem som mulig. 
Nettopp fordi klassen var stor, og 17 kan jeg 
løpe med, hun trenger å få fart, dermed måtte 
jeg planlegge hvor jeg skulle plassere oss inne i 
ringen, for i England er det valgfritt- ikke sånn 
som det er her i Norge hvor vi plasserer oss etter 
nummerlappen. Jeg ville ikke være først, for det 
er alltid fint å ha noen foran oss, både for meg 
og for 17. For hva om hun ikke likte underlaget? 
Eller hva om hun skulle bli små skvetten av 
dommeren eller av de andre hundene? – for det 
var mange flere i klassen enn hva det normalt 
sett er her i Norge. Dette var også ting jeg måtte 
tenke igjennom før jeg entret ringen. Så jeg fant 
ut at å plassere meg og 17 ved den første svingen 
ville være en bra løsning – ikke helt fremst, men 
fortsatt langt nok fram til at vi fikk løpe, og hvem 

Crufts fra handlerens side
Tekst: Chanett Orre

vet hadde vi stått lengere bak kunne 17 bli for 
«daff» / «klei» av å stå i ringen å vente.
Men fra vi nå hadde plassert oss i ringen, 
merket jeg at dommeren fulgte med på meg og 
17 fra første stund, Noe også Mhairi Aikman også 
skriver i kritikken fra utstillingen «..1 Knudtzen’s 
N SE UCH Catwalk Performance (NOR), she 
captivated my attention from the start, absolutely 
stunning black girl..» det gjorde at jeg først ble 
litt nervøs , men så tok jeg et godt åndedrag og 
sa som jeg alltid sier til 17 i ringen: "kom igjen 
17 pøtten vaskebøtten» og dere kan jo prøve å si 
det, går ikke an å ikke smile når man sier det. Så 
dermed gikk nervøsiteten ned - Og alt gikk som 
det skulle. 

Jeg hadde vel egentlig drømt om at den gangen 
jeg kan handle en hund til å vinne på Crufts 
(som alltid har vært en stor drøm for meg), så 
ville det blitt et skikkelig WOW øyeblikk, og det 
vet jeg ikke helt om det ble for meg (naturligvis
jo helt i starten når hun setter opp 17 og 
meg som beste tispe), men jeg hadde også en 
magefølelse på at dette ville gå veien etter at vi 
vant open class.

Sånn helt på tampen må jeg bare få takke 
Wenche nok engang for at jeg får æren av å 
handle 17 og de andre vakre pudlene hennes.

ARTIKLER Catwalk på Crufts
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POST  Generalforsamlingen

Presentasjon av nytt styremedlem Ylva Freed 
Bakgrunn
Ylva heter jeg og jeg er født og oppvokst i Malmö, helt sør i Sverige. 2010 flyttet jeg til Norge og her 
jobber jeg med noe av det beste jeg vet- norsk matproduksjon. I tillegg til mat og landbruk har jeg 
alltid vært lidenskapelig opptatt av dyr. Ettersom jeg ønsket å jobbe med dyr så utdannet jeg meg til 
sivilagronom med master i husdyrfag. Man kan si at jeg er biolog med spesialinteresse for landbruk, 
genetikk og ernæring. 
 
Jeg har alltid elsket kunnskap, kartlegge sammenhenger og formidle budskap. Det har preget både 
min yrkesmessige karriere og min fritid. På fritiden har jeg jobbet som rideinstruktør og jeg er des-
suten utdannet NKK-instruktør. Å møte dyr og mennesker og bidra til den relasjon eller de resultater 
en eier skaper med sitt dyr er veldig belønnende for meg.
 
Hvorfor puddel?
Jeg vokste opp med «besteforeldre» som hadde en dvergpuddel. Han hette Trulle, var en stolt herre-
mann og han hadde bestemte meninger om alt. Når jeg selv skaffet hund så ble det først en belgisk 
fårehund, som jeg tok som omplassering. I 2009 flyttet G-Diggers Barney inn. Barney og har trent og 
konkurrert både lydighet, rallylydighet og spor. Det var også sammen med Barney jeg oppdaget hvor 
gøy det er med utstilling og puddelklipp. 2 år og 3 uker gammel ble Barney norsk utstillingschampion 
og jeg både klippet og viset han frem selv.
 
Hvorfor styret?
For meg er det viktig at vise frem hvor allsidig puddelen er. I tillegg til å være vakre så er puddelen 
en meget brukbar og treningsvillig rase. Selv de små variantene kan være nokså tøffe og sporty. Å 
ivareta variasjonen i rasen samt bidra økt kunnskap hos puddeleiere og våre medlemmer er en av de 
største motivasjonene mine for å bli med i styret. Jeg gleder meg.
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POST  Velkomsthilsen    

Velkommen til alle nye medlemmer av Norsk Puddelklubb!

Vi er flere enn 1600 medlemmer i klubben, så over hele landet finnes det andre puddeleiere som er 
klubbmedlemmer. Klubben har egne grupper i flere regioner; Gruppe Nord, Gruppe Nordenfjeldske, 
Gruppe Rogaland – og forhåpentligvis fra neste vår - Gruppe Vestland. Dersom du ønsker å arbeide aktivt 
i klubben, anbefaler vi å ta kontakt med nærmeste gruppe. 

I tillegg til dette bladet som kommer med tre nummer i året, gir Norsk Puddelklubb refusjoner på helsetester, 
se nettsiden vår for ytterligere informasjon, www.puddelklubb.no
Klubben med gruppene arrangerer spesialutstillinger i Østlandsområdet, Trøndelag, Rogaland og Bergen.

Vår komite for lydighet, agility og bruks (KLAB) arrangerer årlige stevner i lydighet og rallylydighet, samt 
mentalbeskrivelse hund (MH). I Osloområdet arrangerer også klubben puddeltreff som er åpne for alle.

På Facebook finnes det flere puddelgrupper, der dere også kan søke kontakt med andre for utveksling av alt fra 
bilder og historier til å samles lokalt for aktiviteter og turer.  

Dersom dere er nye hundeeiere og søker råd er dere velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post, 
og vi skal hjelpe dere, så godt vi kan. Så nok engang; Velkommen til Norsk Puddelklubb. Vi håper dere vil finne 
dere godt til rette og aktivt delta i de aktivitetene klubben har å tilby. 
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N UCH Ballentine`s Gentleman "Chuck"

Toypuddel, sort hann

Født: 22.06.2017

Far:  GB UCH Aedan Talk of the Devil

Mor: Ballentine`s Black Lady

Oppdretter:  Anne Lise Toresen

Eier: Unni Toresen, Anne Lise Toresen

POST  Nye championer 

N UCH New Headlines Love Of My 
Life »Chira»

Storpuddel, sort tispe

Født: 23.12.2016

Far: N SE FI LV UCH 
        Domestic Dark Don’t You Dare

Mor: Catwalk Bonanza

Oppdretter: Hege Mortensholm

Eier: Christin Kotsbakk

Memories Lost In a Dream "Camo"

Storpuddel, sort hann

Født: 04.10.2016

Far: US N UCH SEV-14 SEJV-14 FIV-14 FIJV-
14 EUW-15 Huffish Rave The Rhythm

Mor: N UCH MEMORIES Keep Smiling Again

Oppdretter: Kjell Ole Sperrevik

Eier: Kirsten Høines Stensvold
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NJV-19 N Ch. 
Proudlady’s Storming Bazaar

Mellompuddel, sort tispe

Født: 21.09.2018

Far:  It. Se Ch. Ninija Kamui-N-Deigini

Mor: N DK Ch. AGHII AGHI AGI 
Bazaars Blossom

Oppdretter:  Ingrid Haugen, 5585 Sandeid

Eier:  Ingrid Haugen og Anne Myhrbraaten

N DK UCH 
Racketeer Up Pops The Devil "Kevin"

Dvergpuddel, sort hann

Født: 16.08.2017

Far:  GB UCH Aedan Talk of the Devil

Mor: NO FI SE UCH 
         Racketeer`s Bad Chic Baby

Oppdretter: Margareth Vear

Eier: Anne Lise Toresen

N SE UCH Molineux Moulin Rouge 
“Mia”

Mellompuddel, sort tispe

Født: 09.06.2015

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

Mor: Bazaar’s Mille Molineux

Oppdretter: Hjørdis Sævareid/Kari Kindem 

Eier: Anita Haugland

POST  Nye championer 
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NY RALLYLYDIGHETSCHAMPION
 

Navn:              N RLCH Days of  Greys Bounty Boy (Max)

Eier:                Karine Haugland

Oppdretter:     Eli Hall

Mor:                Olymbinar´s Happy Girl (Tessi)

Far:                  Horizon´s Dream For Days of  Greys (Bobby)

Max starte med å være den perfekte familiehund - vennlig, omgjengelig, morsom, miljøsterk og lettlært. Og 
som pudler flest liker de å lære nye ting og få brukt hodet. Jeg begynte å trene Max i lydighet, fikk raskt op-
prykk til klasse to og vi har lært oss de fleste klasse 3 øvelsene. Oppdaget at Max trengte mer støtte og ros 
enn jeg fikk lov å gi i lydighetsringen, så vi forsøkte oss på rallylydighet i stedet. Det var skikkelig gøy og vi 
hadde stor fremgang. Gikk kun 6 måneder fra vi gikk klasse 1 til vårt første Cert i Eliteklassen (aug 2019)! 

I år har vi vært med i Norges første talenttropp i rallylydighet og trent mot Nordisk mesterskap. De nord-
iske reglene og øvelsene er annerledes enn de norske, så her har vi fått brynt oss på masse nye øvelser og 
re-innlæring av eksisterende. Dette gikk litt ut over våre prestasjoner i de norske konkurransene, så gleden 
var stor da vi i august kvalifiserte oss til NM-finalen og senere samme måned fikk vårt siste Cert og Cham-
pionatet i rallylydighet!

Etter det jeg har blitt fortalt, så er Max er den første mellompuddelen til å få denne tittelen, siden 
høyreføring ble innført i 2018. 

Ønsker alle sammen lykke til i sine grener - puddel er gøy å trene!

POST  Nye championer 
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FASTE SPALTER  Juniors hjørne

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 sykdom-
men.

Utenlandsferie igjen! Sommeren ble forlenget nå med 
2 nye uker i det spanske eventyret vårt sammen med 
meget gode venner. Flyvertinnene 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 like-
vel. Hadde fortsatt friheten ved å løpe over taket, mel-
lom 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 katten, 
men hun skygget banen da jeg viste meg i hennes om-
råde.
Det var ca. 30 grader og sol hver dag. Jeg nøt vann-
kanten, 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, 
improvisasjonssamlinger og marked. På markedet var 
det supertrangt, men jeg lot meg ikke affisere av sånt.
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 underbevissttheten 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! 

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/puddelkvast/
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Fint driv på Storefjell

Hemmelighet; ligger i ullsofaen på hytta vår, 
han tror ingen vet det.

Genser fra NKK-butikken. 
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Elin Heide Teigland
Casbana Kennel

N UCH Remaro`s White Fashion Girl, Isadora

Pu
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FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Storpuddel - Sort og Hvit
Stafettpinnen gikk til meg denne gangen, fra Diane 
Nikolaisen.

Etter å ha drevet med jakthunder i 20 år ble min 
bedre halvdel Roar mye plaget av allergi, og vi 
bestemte oss for å se oss om etter en annen rase. 
Valget falt på Storpuddel etter å ha blitt kjent med 
Marco, INT NORD FIN UCH NORDV-02-
Dajmens Black Magic. Han var en fantastisk god 
og vakker hund. Vi "lånte" Marco for å sjekke 
allergi på Roar. Marco ble parret med N UCH 
Skrivarbakkens Showgo 2 An-Ka-Ru i 2002 og fra 
dette kullet fikk vi vår første Storpuddel: Natasha, 
"Skrivarbakkens Eliza Natasha". 

Hun startet sin karriere som Jakthund. Hun fikk 
være med matmor på jobb hele valpe- og unghund-
sperioden. Hver morgen vi gikk til jobben måtte 
vi gå forbi masse duer som ble matet. Natasha 
fikk dermed tidlig fuglelukta godt inn i nesen, og 
hun sto helt spikret mange minutter og bare fulgte 
ivrig med på dueflokken som trippet rundt, bare 
ett par meter fra oss. Etter en del trening i skog og 
mark tok vi henne med på jakt. Vi hadde på den 
tiden hytte i Lierne i Nord-Trøndelag, og drev med 
fuglejakt der høst og vinter. Første året vi kom med 
Natasha, spurte grunneieren som solgte jaktkort, 
om vi hadde med hund dette året. Vi fortalte at vi 
hadde med oss en Storpuddel tispe. Åja, var svaret, 
da skriver jeg ut jaktkort UTEN hund. Men Natasha 
forbauset nok mange av de ivrige jegerne. Med sin 
grundige og gode nese tok hun stand på fugl og det 
ble skutt mange fugler for henne, både rype på fjellet 
og storfugl i skogen. Hun presterte også å finne 
skadeskutt fugl der andre fuglehunder hadde gitt 
opp. Vi var så utrolig stolte av denne flotte frøkena, 
så vi bestemte oss for å vise henne frem på utstilling. 

Hennes første utstilling var NKK på Leangen i 
Trondheim, og der tok hun likegodt certet. Da var 
løpet kjørt for min del, og det ble etter hvert Kirst-
en Furset som lærte meg masse om klipping, bad-
ing, føning. Vi fikk etterhvert Natasha til N UCH.

 I 2006 fikk Natasha sitt første og eneste valpekull, 
hele 10 stk, med N DK UCH AnKaRu`s X-Use-
Me, hvor vi beholdt en tispevalp og en hannhund-
valp. Tispa het Casandra (jeg hadde ikke fått ken-
nelnavnet ennå) og ble stilt til N UCH. 

I 2009 kjøpte vi en hvit skjønnhet fra Fauske, N 
UCH Remaros White Fashion Girl, Isadora. Etter 
henne beholdt vi N UCH Casbana`s Princess Of 
Snow hvor pappan heter N UCH NV-13 Schpindel 
Ballroom Spotlight, Marcus. 
Se bilde av Isadora på motstående side, side 28.

I 2011 ble første kull etter Casandra født, der vi 
beholdt to tispevalper: NORD UCH Casbana`s 
White Crystal, Evita og N UCH Casbana`s Black 
Pearl, Pernille.  Eneste hannen i kullet var INT 
NORD UCH Casbana`s White Eye-Catcher, Dia-
mond, som flyttet til Kirsten og Arild Furset.

Natasha

Casandra Casandra
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I 2012 ble kull nr. to etter Casandra født. Hun ble 
parret med C.I.B. NORD UCH NO V-10 
Momabo`s Frizzy Freak. Vi beholdt en tispevalp og 
en hannhundvalp igjen: NORD UCH Casbana`s 
Heavenly Afrodite, Sabrina, og N SE UCH
Casbana`s Whisper Amon, Travis (sameie med 
Shirley Nilsson). Sabrina er et fyrverkeri, en kort, 
liten kompakt hund. Hun og Travis har samme 
positive energien. Jeg har ikke beholdt avkom 
etter disse da det etterhvert ble en nokså stor flokk 
hjemme. Dette er en av de negative sidene, synes 
jeg da, med å drive avl: For at du skal kunne beholde 
en ny valp, må en av de andre ut på fòr, eller
sette den nye nye valpen ut hos fòrvert. Vil jo ha 
alle hjemme hos meg, men hensynet til dem som 
bor her veier tyngst. Du skal ha tid og overskudd 
til trening og turer. Storpuddelen elsker å være med 
på tur, enten det er lange bilturer eller bare en liten 
skogstur.   

For tiden har jeg to avkom etter Evita: N SE FI 
UCH Casbana`s White Norwegian Design, 
Savannah og N SE FI UCH, DK JV-2018, NORD 
JV-2018 Casbana`s White Ice Sculpture, Gordon.  
Disse to er fjerde generasjon etter Natasha. Pappan 
til disse heter SE UCH Casbana`s Frozen Sculpture, 
som er avkom etter Isadora og Marcus.

Evita ble stilt ut første gang som valp da hun var 
5 mnd gammel i Stavanger på Puddelspesialen, og 
ble BIS valp. Dommer var Karen Patterson. Hun 
skrev i Puddelposten: "Bare 5 mnd gammel er hun 
allerede av stjernekvalitet, med en nydelig silhuett 
og bevegelse som var en fryd å se, en virkelig loven-
de valp, og jeg ønsker henne hell og lykke i frem-
tiden". Selvfølgelig var jeg kjempestolt over denne 
yndige lille rampen. Hun fikke NKK-certet på sin 
første utstilling som junior. 

Hennes søster Pernille har også en like herlig per-
sonlighet, om enn kanskje ikke så overstrømmende. 
Men hun har vært med oss hele veien og elsker alle 
valper. Hun har virkelig vært en verdifull ressurs for 
oss med sin fine milde væremåte i å oppdra valper. 

Pernille ble parret med N UCH Sinita`s High Roll-
ing, Nick hvor vi beholdt NORD UCH Casbana`s 
Heart Crusher, Jasper, og Casbana`s White Queen 
Forever, Ariell. Begge to fantastiske herlige, blide 
hunder. Ariell hadde dessverre sterk HD, så hun ble 
selvfølgelig ikke avlet på. Mitt eneste kjente tilfellet 
av HD fra jeg startet med Storpuddel. 

Pernille

Jasper

Ariell



31                    PUDDELPOSTEN    3/2020

FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

2018, september, ble begge to stilt på valpeshow og 
Gordon ble BIS valp. Neste utstilling var i Herning 
i Danmark hvor Gordon ble DK JV-2018. Etter 
det ble den siste utstillingen dette året på Dogs For 
All ble Gordon NORD JV-2018.  

2019 ble et år med mange mil på hjul for å komme 
på utstilling. Jeg stilte begge to på NKK`s interna-
tionale utstilling i Ålesund. De var da 16 mnd 
gammel og stilte i unghundklasse. Gordon ble BIR 
og Savannah ble BIM. Utrolig gøy!!! Vi reiste til 
Sverige og helt opp til Finland på utstilling. 
Savannah fikk Cert og Cacib i Finland, og Cert og 
NORDIC Cert i Sverige. Gordon fikk Cert i både 
i Finland og i Sverige. Savannah fikk sitt tredje 
Cacib i Trondheim i år. Gordon fikk en liten pause 
fra utstilling i år frem til 25. juli i år. Jeg har i flere 
år nesten alltid stilt ut to stykker på samme utstill-
ingen. Veldig behagelig å stille kun en hund.

Siste skudd på stammen kommer fra Garboso 
Kennel, Diane Nikolaisen. Garboso Voladora 
Casbana. Hun heter Garbo og er en sort mellom-
puddel. Blir en utfordrende og spennende oppgave 
å jobbe med henne. Hun er et herlig lite vesen. 
Storpudlene mine elsker henne. Pernille har hatt et 
hav av tålmodighet med denne raketten fra nord. 

Savannah Gordon

Savannah forsøker å lære henne å bli Storpuddel. 
Gordon trodde en stund han hadde fått et nytt 
kosedyr, noe Garbo raskt overbeviste ham om at 
DET var hun ikke. 

Garbo
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Fra klippekurset, Casbana's Princess Of Snow, Victoria

Kurs - klipping - handling
I 2011 kjente jeg et sterkt behov for å komme meg 
videre med klipping, handling og meldte jeg meg 
på et intensivt klippe- og handlerkurs hos Charlotte 
Sandell i Sverige. Det var lagt til kun èn helg, så det 
begrenset seg hvor mye lærdom en kunne få inn i 
løpet av den korte tiden. Men moro var det. En står 
jo gjerne helt alene og klipper, og har ingen å råd-
føre seg med, så det var utrolig inspirerende å møte 
"likesinnede". 

I senere tid har jeg fått være med på kurs i Bodø 
med Anders Rosell. Dette kurset var delt inn i flere 
bolker. Utrolig lærerikt, og samtidig godt å se at det 
som jeg har gjort med klipping gjennom flere år 

ikke var helt "på jordet". Masse nyttig lærdom om 
pelsstell - det å ta vare på pelsen gjennom shampov-
alg, balsam, oljebad osv. Handlerdelen var også veld-
ig nyttig hvor vi fikk mange gode tips. Tommelen 
opp for Anders. 

Vi bor rett utenfor Kongsvinger. Vi flyttet hit for 
snart 6 år siden fra Trøndelag. Roar kommer fra 
distriktet her, og når vi først hadde bestemt flytting, 
ville vi sørover av mange forskjellige grunner. Her 
har vi masse plass hvor hundene kan boltre seg, og 
skogen like i nærheten. Det vi savner mest fra 
Trøndelag er alle de positive flotte naboene som vi 
hadde masse omgang med - et unikt nabolag egentlig. 

Stafettpinnen sendes videre til Mette Nilsen.

          🐩
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N UCH Remaro`s White Fashion Girl, Isadora
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SU  Hannhunder i avl 
 

 
Hannhunder i avl 
 

Her følger en oversikt over hannhunder som har hatt kull registrert etter seg i NKK i perioden 
1.10.19 til 1.10.20.  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 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 innavl unngås. NKKs 
grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5 % av antall 
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode.» 

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

 Antall registrerte 
2015-2019 

5 % av registrerte 
(matadoravlsgrense) 

Storpuddel 1403 70 
mellompuddel 982 49 
Dverg og toypuddel 1396 70 

 

Oversikt over antall registrerte pudler i perioden 2015-2019, 5 % av disse utgjør matadoravlsgrensen, tallet er 
rundet opp til nærmete hele tall. Dverg og toypuddel ses på under ett da disse variantene 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 tispeeiers ansvar å passe på at enkelt 
individer ikke blir brukt for mye. 
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Storpuddel      
navn antall kull Antall valper totalt kull totalt valper farge 
Bono  3 22 11 84 brun 
Shirkus Legendary Nidorano 3 20 3 20 hvit 
Ankaru's Crack The Code 3 18 24 145 sort 
Aaron Bohemia Best Black  3 15 20 124 sort 
Bach Lærkegård Kandju Kojo 3 15 4 21 aprikos 
Wirothi's Mountain High 2 19 2 19 sort 
Dreamboy Willi von Heike's Beauty P 2 18 3 28 sort/hvit 
N'Arsene Kingdom of Red Elegance 2 18 2 18 fawn 
Hallifax Fellini 2 9 2 9 sort 
Bar-None Avatar Shoot The Moon 1 10 2 21 sort 
Memories Lost In A Dream 1 10 1 10 sort 
Somanic Voulez Vous 1 9 1 9 grå 
MOODLE's Hoity Toity 1 8 1 8 brun 
Rex 1 7 1 7 sort 
N'Chez Kingdom of Red Elegance 1 7 1 7 fawn 
Abroz Castle  1 6 1 6 sort 
Dandy-Lion's The Deal 1 6 1 6 brun 
Stardesign Bright Northern Star 1 6 1 6 grå 
Domestic Dark Davanti 1 6 1 6 sort 
Edward Black Prince  1 5 5 18 sort 
Oline Silver Oscar 1 5 2 18 grå 
Catwalk Marlboro Man 1 5 3 17 hvit 
Huffish Trailblazer 1 5 2 11 sort 
Abroz Bells Of Love 1 5 2 9 grå 
Ars Nova's Eno Victor 1 5 2 8 sort 
Oakridge Cosmopolitan 1 5 1 5 brun 
Mia Caras Bella Veyron Bianca 1 5 1 5 hvit 
Triodames High Chapparal 1 4 8 52 sort 
Gullpuddelen's Edisto Castor Varg  1 4 2 8 fawn 
Triodames Floyd De Felicia 1 4 2 5 sort 
Dronningpuddel Odin  1 4 1 4 sort 
Phanso's Hallo Spaceman 1 4 1 4 brun 
Simon Morleowa Radosc 1 4 1 4 fawn 
Dajmens Strike Force Hero 1 3 1 3 sort 
Quatro Quintuckee Avrina 1 2 2 8 grå 
Afterglow Get Offamy Cloud 1 1 20 92 sort 
Bach Lærkegård Inka Isaac 1 1 2 10 aprikos 
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Mellompuddel      
navn antall kull antal valper totalt kull totalt valper farge 
Now I'm Bazaar Starring Moravia 5 23 15 73 sort 
Olymbinar's Goleador Garboso 4 14 13 52 sort 
Tixobambixo's Khamfer Of El-Zanz 3 14 5 21 fawn 
Asa's Undercover Secret 3 13 4 18 brun 
Ballentine's Brown Boy In The Ring 3 11 7 29 brun 
Asa's Where I Grew Up  3 10 3 10 sort 
Lenholl Dark Secret 2 10 31 130 sort 
Avatar The Patriot 2 10 4 23 sort 
Madam Gautier's Let The Wookiee Win 2 10 5 23 brun 
Skrivarbakken's James Brown 2 9 8 30 brun 
Tixobambixo's Nirius Of Est-Nor-Fin  2 8 5 26 fawn 
Carann's Gold Star 2 8 4 18 fawn 
Sandust Absolutely Georgeus 2 8 4 17 brun 
Veni Vidi Vici 2 7 3 10 sort 
Halcyon High Road  2 5 3 9 sort 
Petit Real Zappa 2 5 2 5 sort 
Fidel Apache 2 4 4 9 sort 
Filagon Easy To Fly 1 7 1 7 sort 
Goldfire's Iskra  1 7 1 7 fawn 
Cavalli L'AMore Sent Morten  1 6 7 37 sort 
MOLINEUX Flashdance 1 6 5 25 sort 
Happy Life Ziggy Stardust 1 6 2 9 aprikos 
Mon Charme Diamant Noir 1 5 17 85 sort 
Ninjia Kamui-N Deigin 1 5 4 17 sort 
ABC Private Cannes  1 5 3 11 sort 
Tixobambixo's Gordan Of Casa-Uriel 1 5 2 10 fawn 
Days Of Greys Day Dreamer  1 5 1 5 grå 
Bazaar's Xanadu 1 4 3 14 sort 
Marielle Fix Upper With Sinita 1 4 1 4 sort 
Imagecopy Intelligent Choice 1 4 1 4 sort 
Figaro S Tsvetochnoi Poljany 1 3 9 24 sort 
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Dvergpuddel      
navn antall kull antal valper totalt kull totalt valper farge 
Ozzy Osbourne Sedy vévoda 5 12 5 12 fawn 
Zeus from Melody-Mountains 4 16 6 22 fawn 
Sotto Voce the Ilusionist 4 16 4 16 brun 
Gently Born Zhermano 3 15 5 27 sort/tan 
Cezz's Exotic Spices 3 13 3 13 brun 
Story Of Unmasked Son 3 11 8 30 sort 
Nova Black 3 11 4 15 sort 
Racketeer Up Pops The Devil  3 5 4 10 sort 
Don Juan 2 9 3 11 aprikos 
Jennyrose's Everytime Showtime  2 8 2 8 sort 
Solnes Golden Delight 2 6 9 24 aprikos 
Waldemarsros Touched By Bolt 2 6 4 12 sort 
Giulfo Iracondo-M  2 6 3 8 brun 
TOY FASHION's Braveheart Zimba 2 6 2 6 aprikos 
Fracasse Noir Vera Lynn 2 5 5 11 sort 
Regadog's Don't Worry, Be Happy 2 4 3 7 sort 
Arion S Izjuminkoi Juliany 1 7 3 11 hvit/sort 
Sandvollan's Obelix 1 5 4 17 sort 
Chiemma's Over The Moon  1 5 3 10 sort 
Brage  1 5 1 5 sort/hvit 
EUGENIOS Super Trouper 1 4 9 23 grå 
Zoom The Dancer In Rain Von 
Ziethne 1 4 7 22 brun 
Silver Victori Cozy Boy  1 4 2 7 grå 
Remaro's Art for him 1 4 1 4 fawn 
Kaiross The Perfect Match 1 4 1 4 sort 
Vestkanten's Zico  1 3 12 28 brun 
Paul of Chanel Coco  1 3 7 20 sort 
Toyway Stewie Wonder 1 3 3 7 hvit 
Ronickens Skywalker 1 3 1 3 sort 
Sjarmtrollet's Livsglede 1 3 1 3 brun 
Minmios Mastermind 1 2 1 2 hvit 
Pandorans New Year Vision 1 2 1 2 sort 
Loved Chocolates Sweet Coffeee  1 2 1 2 brun 
Picasso De Vida Alegre 1 2 1 2 sort 
Zolbiets Power of Turzheze 1 2 1 2 sort 
Black Mail's Exciting 1 1 9 24 sort 
Party-Line's Sambucus Nigra 1 1 1 1 sort 
Minmios Mentol 1 1 1 1 hvit 
Lefariis Golden Baloo 1 1 1 1 fawn 
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Toypuddel       
navn antall kull antall valper totalt kull totalt valper farge 
Schpindel' Titanium Infocus 6 16 8 23 sort 
Eugenios Savage Rose 4 13 4 13 sort 
Story Of Unmasked Son 3 11 8 30 sort 
RedRoseMarius  3 6 6 10 fawn 
Zereta's Birk the Little Viking 3 5 3 5 rød 
Loveable Teddy Bear 2 8 2 8 fawn 
Memorie's Red Moon  2 6 3 8 fawn 
Sandust Mr. Tee 2 5 3 7 sort 
Elsto Dancing on Ice 2 5 2 5 hvit 
Sjarmtrollet's Hjerteknuser  2 4 7 14 sort 
Cezz's Poison Ivy 2 4 6 13 brun 
Eugenios Devil's Advocate 2 4 2 4 sort 
Zhemchuzhina Sibiri Trofei  2 4 2 4 sort 
Arroyo Grande's Beauty Black Flash 2 3 11 21 sort 
Zereta's Dino 1 6 1 6 rød 
Charmant Chic's Cæsar Balbinus 1 5 5 17 fawn 
Super Sonik's Hoku Super Trouper 1 4 1 4 grå 
Sarahill Dare To Dream 1 3 20 53 sort 
Swan Sensation Afrodiziak 1 3 5 14 sort 
Solnes Rose Othello 1 3 3 6 fawn 
Sotto Voce Never Say Never 1 3 1 3 sort 
Jedalins Golden Twix 1 2 1 2 fawn 
Skrivarbakken's Yogurt Santè 1 1 4 7 sort 
Fidel Face Of A Devil 1 1 2 3 brun 
Evak's Watermark  1 1 2 2 sort 
Airi Arabeska Lucky Luciano 1 1 1 1 fawn 
Remaro's Art for you 1 1 1 1 fawn 

 

Auditions Fides



39                    PUDDELPOSTEN    3/2020

Ny gruppe Vestland
I år har det tross vanskelige tider skjedd mye 
bra i puddelmiljøet vårt. Vi har igjen hatt spesi-
alutstillinger i Bergen og det er tatt initiativ til 
å starte opp en gruppe av klubben i Vestland i 
løpet av neste år. Takk til Conny W. Jensen som 
tok initiativet og takk til gruppen som stilte opp 
på dette og fikk arrangert ikke mindre enn to 
spesialutstillinger på Myrbø. Reportasje fra disse 
følger. Vi har gitt reportasjen bred plass i bladet, 
siden det er så lenge siden vi har hatt slik aktivitet 

Mellompuddelen Gustav (Annerix Grey Golf ) på 7 år ved Sandvikspilen i Bergen. Foto: Jeanette Harder-Falck 

Utstilling  Bergen

i Bergen, og tidligere redaktør av Puddelposten, 
Anita Byklum, er ansvarlig for både tekst, foto og 
layout. Nå håper vi bare at mange slutter opp om 
å få Gruppe Vestland på beina. Uansett blir det 
utstilling på Myrbø igjen i april, samme helg som 
NKK Bergen avvikles. 

Ta kontakt med Conny på conny.poodle@gmail.
com / tel 406 32871 for å delta i å få Gruppe 
Vestland opp å stå.
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VELKOMMEN TIL VESTLANDET 
UTSTILLING PÅ MYRBØ 5 & 6 September 2020

Juhu hundeutstilling i Bergen 
Når Cocid-19 drabbet Norge i mars ble alle utstillingene avlyst. 

Men i slutten av Juni åpnet regjeringen for at man kunne samle opptil 200 personer 
og dermed kunne NKK arrangere utstilling igjen. Riktignok med strenge 

smittevernsregler. Prøveprosjektet ble i Trondheim og det ble jo som kjent en succe. 
Dermed ble det åpnet for at raseklubbene kunne søke om 6 utstillinger og 5 med storcert og NPK gruppe Dermed ble det åpnet for at raseklubbene kunne søke om 6 utstillinger og 5 med storcert og NPK gruppe 
Nordenfjeldske var den første som arrangerte også dette ble en succe.
En gjeng puddel entusiaster i Bergen snudde seg rundt og søkte NPK om utstilling i på Vestlandet, siden 
Gruppe Rogaland valgte og avlyse sin utstilling . Og utstilling ble det.
Vi bestemte oss tidlig for å dra og jeg hentet Ed ved 11 tiden og vi kjørte over nydelige Hardangervidden og kom til 
Kjell Ole ved 19 tiden. Som den fantastiske vert Kjell Ole er, disket han opp med hvitvin og reker og krabbe rett fra 
brygga.Inger Lise disket opp med selvfanget kamskjell som var helt fantastisk.
Det var nydelig å kjøre over fjellet. På Geilo stoppet vi for å ta med reklame fra «Din beste venn»
Som sponset utstillingen med premier.  Ramirent sponset vann og aggregat så ikke ringpersonellet skulle fryse i hjel, 
for kaldt blir det når det høst og regnet høljer ned.

Av: Anita Byklum

Hallen var pyntet med blomster og masse premier og fi ne rosetter. 

Ann Kristin gjorde en super jobb som 
utstillingsleder og åpning av utstillingen

Ringpersonellet og dommer på plass og gjør seg klar til dyst

Utstillerne i full gang, det er like før 
det begynner

Artikkelen er skrevet og utformet av Anita Byklum. 

Utstilling  Bergen

Utstillingen skulle opprinnelig være ute på Myrbø i Bergen. 
Men var heldigvis ble den fl yttet inn i en hall på samme sted. 
Personlig har aldri sett så mye regn på en gang jeg, og så 
høy lyd at jeg måtte bruke «sov i ro» i ørene på natten.

Smittevern reglene ble nøye fulgt her også og utstillerne 
fi kk sette opp telt i nærheten av hallen og en og en rase fi kk 
komme inn i hallen etter oppmøtetidene på PM’et som var 
sendt ut. Christel Myrvang Moe sørget for at alle ble skrevet 
ned og man vasket hendene i antiback når de entret hallen, 
både når man gikk inn og ut.
Ingen publikum denne gangen heller, men det var blide og 
hyggelige utstillere som kom og gikk og  stemningen kan 
ingen klage på, for den lagde vi selv. 

På lørdagen var det Linda Kjeksrud som skulle dømme. Det 
var med skrekkblandet fryd hun sa ja siden det var første 
gang hun dømte puddel. 
Lørdag var møtetiden satt til kl 9 og Ann Kristin Sletnes 
åpnet utstillingen og gjorde som vanlig en fl ott jobb med å 
holde orden på utstillingen. Ringsekretær var Liv M Aastvedt 
og ringsekretæraspirant var Lene Nordås Kalleklev. Skriver 
var Silje Duesund og dette fungerte utmerket. Fotograf var 
Anita Byklum. Tusen Takk til dere alle.

Så begynte bedømmelsen og mellompuddel var første rase.
Conny Jensens fi nske import Damocan Icaros ble BIR Valp.
Alle hannene var fullcertet og beste hanne ble Completely 
Cold As Ice By Indy og kull søster Completely Victorious 
For Yantell  ble Beste tispe og BIR, begge eies av Janne 
Evertsen. 
Tispe certet gikk til Anita Byklums Voulez Vous Public 
Enemy som akkurat har fyllt to år og ble N S UCH på denne 
utstillingen.

Neste rase ut var toypuddel.  Det ble ikke delt ut noen CK 
på hannene. Tispecertet og BIR gikk til Hilde Fiskerstrand’s:  
Wirothi's Neverstop. 

På storpuddel ble Betina Andersen’s aprikose Dollyparton 
BIR Valp. Og på de voksne  ble det heller ikke delt ut Cert. 
BIR ble Dajmens Moon Vision, eier er Dina Ingeborg Lie 
og tispe certet gikk til Mountain Blizz All For Love som eies 
av Kjell Ole sperrevik og Nina Pedersen. Beste tispe ble 
Wirothi's Onrush, eier Hilde Fiskerstrand.

Dvergpuddel var siste rase. 
BIR valp ble Vestkanten’s Donna Fruit of Ni til Randi Ska-
gen. Så kom de store overaskelsene på denne utstillingen. 
I Championklassen kom en import fra Island.
Han ble vist i kort frisyre med herlig reisning og som oste 
av eleganse, han virkelig eide ringen. Han fi kk certet og ble 
BIR: Hálsakots Bet You're Wortha Billion, eier Svava Arnórs-
dóttir. 

BIR-mellom valp: Damocan Icaros

Mellom Cert tispe: Voulez Vous Public Enemy 

BIR og BIM mellom: 
Completely Cold As Ice By Indy og Completely Victorious For Yantell
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Utstilling   Bergen

Utstillingen skulle opprinnelig være ute på Myrbø i Bergen. 
Men var heldigvis ble den fl yttet inn i en hall på samme sted. 
Personlig har aldri sett så mye regn på en gang jeg, og så 
høy lyd at jeg måtte bruke «sov i ro» i ørene på natten.

Smittevern reglene ble nøye fulgt her også og utstillerne 
fi kk sette opp telt i nærheten av hallen og en og en rase fi kk 
komme inn i hallen etter oppmøtetidene på PM’et som var 
sendt ut. Christel Myrvang Moe sørget for at alle ble skrevet 
ned og man vasket hendene i antiback når de entret hallen, 
både når man gikk inn og ut.
Ingen publikum denne gangen heller, men det var blide og 
hyggelige utstillere som kom og gikk og  stemningen kan 
ingen klage på, for den lagde vi selv. 

På lørdagen var det Linda Kjeksrud som skulle dømme. Det 
var med skrekkblandet fryd hun sa ja siden det var første 
gang hun dømte puddel. 
Lørdag var møtetiden satt til kl 9 og Ann Kristin Sletnes 
åpnet utstillingen og gjorde som vanlig en fl ott jobb med å 
holde orden på utstillingen. Ringsekretær var Liv M Aastvedt 
og ringsekretæraspirant var Lene Nordås Kalleklev. Skriver 
var Silje Duesund og dette fungerte utmerket. Fotograf var 
Anita Byklum. Tusen Takk til dere alle.

Så begynte bedømmelsen og mellompuddel var første rase.
Conny Jensens fi nske import Damocan Icaros ble BIR Valp.
Alle hannene var fullcertet og beste hanne ble Completely 
Cold As Ice By Indy og kull søster Completely Victorious 
For Yantell  ble Beste tispe og BIR, begge eies av Janne 
Evertsen. 
Tispe certet gikk til Anita Byklums Voulez Vous Public 
Enemy som akkurat har fyllt to år og ble N S UCH på denne 
utstillingen.

Neste rase ut var toypuddel.  Det ble ikke delt ut noen CK 
på hannene. Tispecertet og BIR gikk til Hilde Fiskerstrand’s:  
Wirothi's Neverstop. 

På storpuddel ble Betina Andersen’s aprikose Dollyparton 
BIR Valp. Og på de voksne  ble det heller ikke delt ut Cert. 
BIR ble Dajmens Moon Vision, eier er Dina Ingeborg Lie 
og tispe certet gikk til Mountain Blizz All For Love som eies 
av Kjell Ole sperrevik og Nina Pedersen. Beste tispe ble 
Wirothi's Onrush, eier Hilde Fiskerstrand.

Dvergpuddel var siste rase. 
BIR valp ble Vestkanten’s Donna Fruit of Ni til Randi Ska-
gen. Så kom de store overaskelsene på denne utstillingen. 
I Championklassen kom en import fra Island.
Han ble vist i kort frisyre med herlig reisning og som oste 
av eleganse, han virkelig eide ringen. Han fi kk certet og ble 
BIR: Hálsakots Bet You're Wortha Billion, eier Svava Arnórs-
dóttir. 

BIR-mellom valp: Damocan Icaros

Mellom Cert tispe: Voulez Vous Public Enemy 

BIR og BIM mellom: 
Completely Cold As Ice By Indy og Completely Victorious For Yantell
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Tispecertet går til Elsa Storsund Elsto Dancing To The Rythm som 
også ble N UCH i dag.
Så kom neste overaskelse, veteranen: Vestkanten's Donna Fruit Of Ni 
som eies av Ingerid Moe. 11 år og i super kondisjon, hun showet seg 
frem til beste tispe under kjempeapplaus. En virkelig en søt og sjarme-
rende veteran og hun ble beste tispe og selvsagt BIR veteran.

BIR toypuddel: 
Wirothi's Neverstop.

Storpuddel valp: 
Dollyparton BIR

Storpuddel BIR og BIM:  Dajmens Moon Vision Storpuddel ogWirothi’s Onrush

Storpuddel tispe Certet: 
Mountain Blizz All For Love

Dverpuddel valp: 
Vestkanten’s Donna 

Fruit of Ni 
BIR 

Dvergpuddel  BIR og BIM
Hálsakots Bet 

You're Wortha Billion og
Vestkanten’s Donna Fruit Of Ni

Dvergpuddel tispe Cert: 
Elsto Dancing To The Rythm

Utstilling  Bergen

Finaleresultater: 
BIS SAR: Tixobambixo's Lirca Of Casa-niri, eier: Eva Annie Helseth
BIS VETERAN: Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, eier: Ingerid Moe.
BIS VALP: Damocan Icaros, eier: Conny W Jensen

BEST IN SHOW:
BIS 1: Dajmens Moon Vision, eier Dina Ingeborg
BIS 2: Completely Victorious For Yantell , eier Janne Evertsen
BIS 3: Hálsakots Bet You're Wortha Billion, eier Svava Arnórsdóttir.
BIS 4: Wirothi's Neverstop, eier Hilde Fiskerstrand  

BEST IN SHOW
Dajmens Moon Vision, eier Dina Ingeborg

BIS VETERAN: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 

eier: Ingerid Moe.
BIS VALP: Damocan Icaros, 

eier: Conny W Jensen

BIS SAR: 
Tixobambixo's Lirca Of Casa-niri, 
eier: Eva Annie Helseth
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Utstilling  Bergen

Tispecertet går til Elsa Storsund Elsto Dancing To The Rythm som 
også ble N UCH i dag.
Så kom neste overaskelse, veteranen: Vestkanten's Donna Fruit Of Ni 
som eies av Ingerid Moe. 11 år og i super kondisjon, hun showet seg 
frem til beste tispe under kjempeapplaus. En virkelig en søt og sjarme-
rende veteran og hun ble beste tispe og selvsagt BIR veteran.

BIR toypuddel: 
Wirothi's Neverstop.

Storpuddel valp: 
Dollyparton BIR

Storpuddel BIR og BIM:  Dajmens Moon Vision Storpuddel ogWirothi’s Onrush

Storpuddel tispe Certet: 
Mountain Blizz All For Love

Dverpuddel valp: 
Vestkanten’s Donna 

Fruit of Ni 
BIR 

Dvergpuddel  BIR og BIM
Hálsakots Bet 

You're Wortha Billion og
Vestkanten’s Donna Fruit Of Ni

Dvergpuddel tispe Cert: 
Elsto Dancing To The Rythm

Finaleresultater: 
BIS SAR: Tixobambixo's Lirca Of Casa-niri, eier: Eva Annie Helseth
BIS VETERAN: Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, eier: Ingerid Moe.
BIS VALP: Damocan Icaros, eier: Conny W Jensen

BEST IN SHOW:
BIS 1: Dajmens Moon Vision, eier Dina Ingeborg
BIS 2: Completely Victorious For Yantell , eier Janne Evertsen
BIS 3: Hálsakots Bet You're Wortha Billion, eier Svava Arnórsdóttir.
BIS 4: Wirothi's Neverstop, eier Hilde Fiskerstrand  

BEST IN SHOW
Dajmens Moon Vision, eier Dina Ingeborg

BIS VETERAN: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 

eier: Ingerid Moe.
BIS VALP: Damocan Icaros, 

eier: Conny W Jensen

BIS SAR: 
Tixobambixo's Lirca Of Casa-niri, 
eier: Eva Annie Helseth
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Ja jeg vet ikke hva jeg skal si til dette vestlandsværet jeg, det regnet hele helgen, 
dvs ikke normal regn som vi har på østlandet…det bøttet ned....

Regnet så ikke ut til å plage disse to karene her 

SØNDAG 6.SEPTEMBER

Storpuddel valp ble Remaro’s All for Love, erier Ann-Karin Rostad 
BIR. 
Ingen cert ble delt ut i hannhundklassen da beste hanne Dajmens 
Moon Vision, eier er Dina Ingeborg Lie er fullcertet. Tispe certet gikk 
til Mountain Blizz All For Love som eies av Kjell Ole sperrevik og 
Nina Pedersen. BIR ble Wirothi's Onrush, eier Hilde Fiskerstrand.

På søndag var det velkjente og humørfylte Leif Herman Wilberg 
som dømte og denne gangen var det storcertet som skulle deles ut.
 Arild Thorvaldsen var dommeraspirant på denne utstilling og nå 
gjenstår elevarbeidet og da kan vi glede oss over en ny spennende 
dommer på puddel.

Første rase i dag var toypuddel. Og som i går ble det ingen CK på 
hannene. BIR gikk til Hilde Fiskerstrand’s  Wirothi's Neverstop. 
Hun var fullcertet og ingen CK på de andre tispene.

BIR toypuddel: Wirothi's Neverstop.

Storpuddel valp: Remaro’s All for Love BIR Storpuddel tispe certet: Mountain Blizz All For Love

På mellompuddel tok Sonja Håkenstad’s  Sandvreyens Zar Certet og ble 
champion og BIR ble N S Ch NordV-19 NV-20 Voulez Vous Mr. Topscore 
BIR, han eies av Edgar Nilsen , Ole Petter Stenseth og Anita Byklum. 
Det ble en champion til på mellompuddel tispe for tispecertet gikk til 
Tixobambixo's Joli Of Liva-joy, eier alltid blide Eva Helseth. 
Beste tispe ble Janne Evensen Completely Victorious For Yantell.

Storpuddel BIR og BIM Dajmens Moon Vision & Wirothi's Onrush.

Mellompuddel hannhund Cert:Sandvreyens Zar 

BIR-mellom valp: Damocan Icaros

Mellompuddel tispecertet: Tixobambixo's Joli Of Liva-joy.

 Mellompuddel BIR og BIM: 
Ch Voulez Vous Mr. Topscore og Completely Victorious For Yantell

Utstilling  Bergen
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Ja jeg vet ikke hva jeg skal si til dette vestlandsværet jeg, det regnet hele helgen, 
dvs ikke normal regn som vi har på østlandet…det bøttet ned....

Regnet så ikke ut til å plage disse to karene her 

SØNDAG 6.SEPTEMBER

Storpuddel valp ble Remaro’s All for Love, erier Ann-Karin Rostad 
BIR. 
Ingen cert ble delt ut i hannhundklassen da beste hanne Dajmens 
Moon Vision, eier er Dina Ingeborg Lie er fullcertet. Tispe certet gikk 
til Mountain Blizz All For Love som eies av Kjell Ole sperrevik og 
Nina Pedersen. BIR ble Wirothi's Onrush, eier Hilde Fiskerstrand.

På søndag var det velkjente og humørfylte Leif Herman Wilberg 
som dømte og denne gangen var det storcertet som skulle deles ut.
 Arild Thorvaldsen var dommeraspirant på denne utstilling og nå 
gjenstår elevarbeidet og da kan vi glede oss over en ny spennende 
dommer på puddel.

Første rase i dag var toypuddel. Og som i går ble det ingen CK på 
hannene. BIR gikk til Hilde Fiskerstrand’s  Wirothi's Neverstop. 
Hun var fullcertet og ingen CK på de andre tispene.

BIR toypuddel: Wirothi's Neverstop.

Storpuddel valp: Remaro’s All for Love BIR Storpuddel tispe certet: Mountain Blizz All For Love

På mellompuddel tok Sonja Håkenstad’s  Sandvreyens Zar Certet og ble 
champion og BIR ble N S Ch NordV-19 NV-20 Voulez Vous Mr. Topscore 
BIR, han eies av Edgar Nilsen , Ole Petter Stenseth og Anita Byklum. 
Det ble en champion til på mellompuddel tispe for tispecertet gikk til 
Tixobambixo's Joli Of Liva-joy, eier alltid blide Eva Helseth. 
Beste tispe ble Janne Evensen Completely Victorious For Yantell.

Storpuddel BIR og BIM Dajmens Moon Vision & Wirothi's Onrush.

Mellompuddel hannhund Cert:Sandvreyens Zar 

BIR-mellom valp: Damocan Icaros

Mellompuddel tispecertet: Tixobambixo's Joli Of Liva-joy.

 Mellompuddel BIR og BIM: 
Ch Voulez Vous Mr. Topscore og Completely Victorious For Yantell

Utstilling  Bergen
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Siste rase var dverg her ble det også noen nye champions. 
Det blr ingen BIR valp.
Hannhundcertet gikk til Svava Arnórsdóttir’s  Hálsakots Bet You're 
Wortha Billion han ble Champion og også beste hanne. 
Tispecertet og BIR ble Annette Kallevik’s Ballentine's Sunshine. 
Og BIR veteran ble sjarmerende Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 
eier Ingerid Moe.

Dvergpuddel hannhund Cert:
Hálsakots Bet You're Wortha Billion

Dvergpuddel tispecertet : Ballentine's Sunshine

Dvergpuddel BIR veteran: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni

Dvergpuddel BIR og BIM: Ballentine's Sunshine og Hálsakots Bet You’re Wortha Billion

BEST IN SHOW
N S Ch NordV-19 NV-20 Voulez Vous Mr. Topscore,

eiere Edgar Nilsen , Ole Petter Stenseth og Anita Byklum. 

BIS VETERAN: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 

eier: Ingerid Moe.

BIS VALP: Damocan Icaros, 
eier: Conny W Jensen

Utstilling  Bergen
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Siste rase var dverg her ble det også noen nye champions. 
Det blr ingen BIR valp.
Hannhundcertet gikk til Svava Arnórsdóttir’s  Hálsakots Bet You're 
Wortha Billion han ble Champion og også beste hanne. 
Tispecertet og BIR ble Annette Kallevik’s Ballentine's Sunshine. 
Og BIR veteran ble sjarmerende Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 
eier Ingerid Moe.

Dvergpuddel hannhund Cert:
Hálsakots Bet You're Wortha Billion

Dvergpuddel tispecertet : Ballentine's Sunshine

Dvergpuddel BIR veteran: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni

Dvergpuddel BIR og BIM: Ballentine's Sunshine og Hálsakots Bet You’re Wortha Billion

BEST IN SHOW
N S Ch NordV-19 NV-20 Voulez Vous Mr. Topscore,

eiere Edgar Nilsen , Ole Petter Stenseth og Anita Byklum. 

BIS VETERAN: 
Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, 

eier: Ingerid Moe.

BIS VALP: Damocan Icaros, 
eier: Conny W Jensen

Utstilling  Bergen
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Så var det Finalene
BIS SAR: Dorian Gray’s Eleanor, eier: Tone Bekkåsen Fischer
BIS VETERAN: Vestkanten's Donna Fruit Of Ni, eier: Ingerid Moe.
BIS VALP: Damocan Icaros, eier: Conny W Jensen

BEST IN SHOW:
BIS 1: Voulez Vous Mr. Tospcore, eier Edgar Nilsen , 
Ole Petter Stenseth og Anita Byklum
BIS 2: Wirothi's Onrush, eier Hilde Fiskerstrand
BIS 3: Ballentine's Sunshine eier Annette Kallevik
BIS 4: Wirothi's Neverstop, eier Hilde Fiskerstrand  

Da var utstillingen over og dommer og ringpersonellet fi kk seg et 
velfortjent måltid og pause.
Hallen ble ryddet og vi vil takke for en super utstilling til dere som 
satt i gang dette. Ingen nevnt ingen glemt. 

Hjemover turen gikk som en kule og vi skravlet og lo oss igjennom 
hele Hardanger og viddo og nedover Hallingdalen.
Vi var kjempefornøyde med utstillingsresultatene  og takk til Kjell 
Ole du er en super vert.
Vi ses neste år.

BIS SAR: 
BIS SAR: Dorian Gray’s Eleanor, 

eier: Tone Bekkåsen Fischer

Utstilling  Bergen
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Utstilling  Nordenfjeldske

På grunn av Covid-19 og mange kansellerte 
utstillinger rundt i Norge, var gruppe Nordenfjeldske 
så heldige å få tildelt 2 ekstra Puddelspesialer med 
Storcert i slutten av Juli.

Utstillingene ble avholdt på Stormyra Fotballbane 
på Spongdal utenfor Trondheim – med rekord-
mange påmeldinger, 78 voksne begge dager og 17 
valper begge dager. Vi ville gjerne avholde spesialene 
utendørs, både på grunn av smittefare og ikke minst 
påmeldinger, og var da, som vanlig, avhengig av en 
god porsjon oppholdsvær. Værgudene var med oss, 
øspøs på fredag under opprigging, oppholdsvær 
lørdag og noe sol på søndag! At himmelen åpnet seg 
kl. 17:00 på søndag gjorde ingenting, for da var vi 
ferdig rigget ned og pakket ;-))) Dagene ble fylt med 
latter og glede, fornøyde utstillere, og altså i rekord- 
oppmøte, med de vakreste Puddel-skatter, noe som 
også dommerne satte stor pris på!

Vi benytter anledningen til å takke våre eminente 
Dommere; Arne Foss og Kine M. Sletnes, 
Ringsekretærene våre, Ann Kristin Sletnes og Lene 
Lysheim og Skriverne våre, Astrid Ganstad og Torild 
Smith-Olsen, samt SPA dommer Siv Sandø og 
dommerelev Arild Thorvaldsen og vil samtidig ønske 
våre Puddeldommere "in spe" lykke til med videre 
utdannelse og dømming av våre flotte Puddelraser.
  
Arrangementskomitéen hadde jobbet lenge og hardt 
for å skape et arrangement som setter deltakerne 
i fokus i disse Corona-tider, noe vi håper vi har 
"truffet" bra på. Vi hadde tilrettelagt for meget god 
avstand mellom ringer og telt og avstand mellom 
teltene, slik at smittevernreglene kunne overholdes 
på beste måte.  Alle utstillere tok nødvendig hensyn 

til de regler som gjelder og vi gjorde vårt aller beste 
for å skape trygge rammer rundt utstillingene. 
Alle deltakere/tilskuere ble registrert og ingen smitte 
er rapportert i etterkant av arrangementene. 
Katalogene, PM, Dommerstatistikk og link til 
Resultatservice/kritikker ble lagt ut elektronisk på 
hjemmesiden og Facebook siden.  
Flere bilder ligger på vår hjemmeside: 
www.puddelklubb-nordenfjeldske.no/galleri/

Det fineste vi kan trekke frem er den fantastiske 
gleden over andres resultater, som vi nok kan si vi 
gleder oss mest over – helt fantastisk med applaus 
og gode ord fra alle – til alle!

Gratulerer til alle vinnerne og alle andre som hadde 
med seg den fineste hunden hjem. Dette var utrolig 
gøy for klubben vår!
Igjen, tusen, tusen takk for at dere alle var med å 
skape unike minner om to suksessfulle utstillingsdager 
hos oss i gruppe Nordenfjeldske.

Vi takker for fôrpremier til Puddelspesialene som ble 
levert av: 

Et hjertelig ønske om en Riktig god Jul til alle fra oss! 
Vi tar sikte på å få avviklet Spesial 13. februar 2021, 
om forholdene blir bedre enn de er nå.

 

Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske
 Puddelspesialer 25. og 26. Juli 2020
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Utstilling  Nordenfjeldske

Lene Lysheim, Torild Smith-Olsen, Arne Foss, Kine Sletnes, Astrid Ganstad, Ann Kristin Sletnes.

Bilder fra lørdag 25. juli

BIS Valp 1:  Fidel Winona, Mellompuddel BIS 1 Junior: Fidel Robinson Crusoe, Mellompuddel. 
BIS 2 Junior: Sjarmtrollet´s Gledesspreder, Dvergpuddel. 

Dommere og ringpersonell
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Utstilling  Nordenfjeldske

Lene Lysheim, Torild Smith-Olsen, Arne Foss, Kine Sletnes, Astrid Ganstad, Ann Kristin Sletnes.

Bilder fra lørdag 25. juli

BIS SAR 1:
Tixobambixo´s Khamfer Of El-zanz, Mellompuddel. 
BIS SAR 2: Dorian Gray´s Eleanor, Dvergpuddel. 

BIS Veteran 1:
Micane´s Catching A Dream, Mellompuddel.                             
BIS Veteran 2: Casbana´s Black Zircon, Stor Puddel. 

BEST IN SHOW 1: 
Completely Victorious For Yantell, Mellompuddel.                     
BEST IN SHOW 2:
Zolbiets Power Of Turzheze, Dvergpuddel. 

BEST IN SHOW 3:
Fidel Face Of A Devil, Toy Puddel                                           
BEST IN SHOW 4: Dajmens The Secret, Storpuddel 
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Bilder fra søndag 26. juli

BIS Valp 1: Fidel Winona, Mellompuddel BIS SAR Valp 1: Tixobambixo´s Ihzco Of Lirc-iskr, 
Mellompuddel

BIS Junior 1: Fidel Robinson Crusoe, 
Mellompuddel

BIS SAR 1: Tixobambixo´s Khamfer Of El-zanz, 
Mellompuddel

Utstilling  Nordenfjeldske

BIS VETERAN 1: 
Micane´s Catching A Dream, Mellompuddel.  
BIS VETERAN 2: 
Casbana´s Black Zircon, Stor Puddel
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Utstilling  Nordenfjeldske

Bilder fra søndag 26. juli

BEST IN SHOW 1: 
Dajmens Moon Vision, Stor Puddel

BEST IN SHOW 2: 
Fidel Face Of A Devil, Toy Puddel

BEST IN SHOW 3:
Fidel Robinson Crusoe, Mellompuddel

BEST IN SHOW 4: 
Sjarmtrollet´s Gledesspreder, Dvergpuddel
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KLAB  MH

MH (mentalbeskrivelse hund)
helgen 12. og 13. september 2020

Også i år fikk vi i KLAB arrangere MH på Hvalstjern. Det var fulltegnet med 16 stk, og 9 pudler deltok.
Vi var heldige med været, så det ble en fin helg i skogen. Banen ble ryddet og satt opp på fredagen med 
gode hjelpere. Stor takk til Dommere: Heidi Lernæs, Jørgen Slagstad, Bereth Slagstad og Marianne Ono 
Njøten. Testledere: Anette Lernæs og Merete Greaker. Figuranter: Hanna Kiil, Camilla Vaarli, Jeanette 
Hvalby. Hjelpere: Kristin Hodne, Ellen og Per Anders Sigtun og Erik Tyrholm.
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KLAB  MH
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KLAB  Blodspor Trondheim

Tekst: Anne Lise Toresen, foto: Hege Mortensholm og Christin Kotsbakk

Hva gjør man når alt er nedstengt og avlyst, det er vår og trenings- og 
konkurranseinstinktet er på det sterkeste hos hundeeiere? 

Vi er jo vant med utstillinger, stevner og kurs på rekke og rad.
Jo skogen! Der er det masse plass til god avstand og mye moro. Vi i gruppe Nordenfjeldske 
bestemte oss for å prøve et minikurs i blodspor. Interessen var over all forventning så kurset ble 
delt på to søndager. 

13 ekvipasjer meldte seg på. Alle møtte med langline, sele, tom ketchupflaske og gode sko. 
Klubben stilte med merkebånd og blod. 
Dermed var vi gang.

Trondheimspudler 
i blodsporet

 Semine dypt konsentrert
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KLAB  Blodspor Trondheim

Skogen i Tilleråsen ble invadert av ivrige pudler i alle størrelser Hundene stortrivdes i sporet. Hvem har 
sagt at utstillingspudler i løvemanke bare er sofadyr som ikke kan? Noen fikk dog litt pelsarbeid til kvelds, 
men pytt pytt. Vi ble fort enige om at dette måtte vi fortsette med og for å ha et mål å trene mot satte vi 
av 22. august til et ganske så uoffisielt «blåbærstevne». 

Sommeren gikk og mange treningsøkter med hundeprat og kaffedrikking ble det. Vi skaffet oss rådyr-
skanker og ble skikkelig «proffe». Du verden så flinke hundene ble etter hvert. Noen var naturtalent mens 
andre måtte trene litt mer. De ble så stolte av å lykkes at selvfølelsen steg flere hakk hos enkelte. Virkelig 
moro å se!   

Benedicte og Laura i sporet for før første gang Helga og Dexter venter på tur

Gunn og Aiko på vei ut

Hege og Cava kjempefornøyd etter flott sporarbeid
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KLAB  Blodspor Trondheim

Noen gøyale opplevelser ble det også, som når sporlegger «gikk på trynet» og laget et katastrofeområde 
midtveis, så siste del av sporet ble uten blod. (Det må nevnes at hunden som fikk det sporet kom til mål 
og fant skanken). En fordel er det også med litt retningssans. Heldigvis er ikke skogen her så enormt stor.
Fine kantarellområder kom vi også over til enkeltes store glede.
Kanskje blir det kantarellpudler også etter hvert? Pudler er jo som
poteten, de kan brukes til det meste.    
                                                                 

Minstemann toyen Yoghurt stolt som en hane

Chira «denne er min» !

Så kom den store stevnedagen t.o.m. med fint vær. Dommer var Veronika Figenschau. Hun er også uoff-
isiell, men har drevet med brukshund i mange år. (Nå puddeleier).   

En etter en «imponerte» vi henne på hvert vårt vis i sporet. De flinkeste denne dagen var:
Nr. 1  Patrick og Crépu (mellom)        Nr. 3 Christin og Chira (stor)
Nr. 2   Hege og Cava (mellom)            Nr. 4 Alle oss andre

Dommeren ga mange nyttige tilbakemeldinger, både ros og ris til alle etter hvert som kritikkene ble delt ut. 
Tusen takk Veronika!
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KLAB  Blodspor Trondheim

Stolte vinnere av Blåbærstevne

3. okt. hadde vi besøk av Inger Karin Altrichter fra Sundbyfoss. 
Hun er instruktør i spor og rundering. Der fikk vi også mange nyttige tips ang. treningsmetoder. Hun ble 
veldig imponert over pudlenes arbeid i sporet.

Happy og Anne Lise Semine ved sporslutt

Vi fortsetter utover høsten til snøen stopper oss, og målet er godkjente ettersøkshunder.  I hvert fall skal det 
bli «blåbærstevne» neste år også. Vi håper flere vil prøve dette som hunden kan best, nemlig bruke nesa si. 
Helt fantastisk å se!                                
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Annonser
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Annonser

Din total leverandør av pelspleieprodukter, utstyr og fòr til din firbente venn.

www.dogtail.no   Tlf. 950 09 924. Dr.Holms vei 5, 3257 Larvik.

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

Hvis det er noe du har lyst til å skrive om som passer i bladet vårt, så 
send gjerne inn. 🐩
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Praktiske dekken, seler og annet utstyr finner du hos oss!             

houseofdogs.noULLDEKKEN for å holde varmen

Ergonomisk sele for god velferd

MuddyMutts for å skåne pelsen 

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

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

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

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

Klubbeffekter til salgs

Jubileumsbok, 
NPK 50 år. 
gratis + porto

Bestilles fra monafegri@icloud.com

Yatzy (Jennyrose’s Flashy Little Doll) Foto Kristian Halle
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B-post
Returadresse:
Inger Halle Skagen, 
Grodalsåsen 16A, 
1389 Heggedal


