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

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

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

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

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

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

Lederen har ordet
Nok et annerledes år er gått. Det har gitt mulighet 
til flere organiserte hundeaktiviteter, men fortsatt 
har det vært begrensninger i det vi har kunnet 
foreta oss. Vi har hatt gleden av å kunne arrang-
ere flere spesialutstillinger enn noensinne, hele 
sju stykker. Det har blant annet vært avholdt 
brukssamling og mentaltest, og flere kurs og 
puddeltreff rundt om, men lydighets- og rally-
stevnene våre måtte dessverre utgå. Vi satser 
på at vi kan starte opp ig jen med puddeltreff i 
Osloområdet på nyåret, og i januar planlegges 
en stor aktivtitetslørdag for pudler i Drammen.  

Når det g jelder puddelhelse har vi lenge hatt et 
godt redskap i HD-indeksen for storpudler. Dette 
ønsker vi å få også for mellompudlene som har en 
relativt høy grad av HD i populasjonen. For å få 
til dette må flere mellompudler hofteleddsrøntges. 
Styret vil i en periode øke refusjonen for de som 
får dette g jort, slik at vi kommer nærmere å få en 
indeks. 
Men nå er det snart jul og nyttår! Pass pudlene 
for fet julemat og nyttårsbråk!
Ha en riktig god feiring!

Hilsen Eli
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Redaktøren har ordet
Hei. 
Tusen takk for alle bidrag til dette nummeret av 
Puddelposten. Uten dere hadde det blitt et tynt 
og stusselig blad. Det er viktig at dere sender inn 
smått og stort om alt som hender i Puddel-
verdenen, det g jør at man får se hvor allsidige 
hunder vi har. Når dere sender inn så er det viktig 
at oppløsningen på bildene er så høy som mulig. 
Hvis den er for lav, så blir bildene kornete og 
uklare når de kommer på trykk. Alle moderne 
mobilkameraer tar gode nok bilder. Men når man 

legger det ut på sosiale medier så forminskes 
bildene automatisk. Det betyr at hvis dere skal 
sende inn bilde – så g jør det med epost og velg 
«faktisk størrelse» så blir det helt supert. 
Med dette bladet takker jeg for meg i denne 
omgang. Det har vært en lærerik periode med 
både ris og ros, og på den måten utvikler 
Puddelposten seg videre. 

Inger

Kasserer
Åshild Nerholm

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

Varamedlem 
Ragnhild Steineger

Styremedlem
Heidi Løken

Nestleder 
Inger Halle Skagen

Leder 
Eli Hall

Styremedlem
Ylva Freed

Varamedlem
Mona Fegri

Helseresultater
Ida Myhrer Stø
imys@online.no

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

Valpeformidling
Bente Tyrholm
puddelvalp@
gmail.com

KLAB leder og MH
Bente Tyrholm
postklab@gmail.com
Agility
Anne Christine Lapstun-Brenne
Martine Kristiansen
Lydighet/Rallylydighet
Camilla Vaarli
Jeanette Hvalby
Bruks
Mette Dahl
UTSTILLINGSKOMITEEN
npk.utstilling@gmail.com
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 4

Først, la meg filosofere litt rundt hunden, altså puddelen.. denne firbente vennen. 
En vakker vàrelse som vi tilber samtidig som vi påstår at “det er puddel som er hund”. 
Å være en hund er antagelig noe vi hundeeiere for alltid vil gruble over og prøve å 
forstå, ja, hva er egentlig en hund? 

Merete A. Huser
easydog@online.no
meretems.blogspot.com
facebook

Puddelen oppfører seg som et dyr, og gjør det 
som lønner seg for han!
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ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 4

Puddelen er ikke et menneske på fire ben, men et dyr 
faktisk. Min rene og pene puddel har instinkter så 
vel som vilje, tanker og intelligens på høyt nivå. Hva 
er det med pudlene - hvorfor rører de oss så inderlig. 
Jeg undres. De sjarmerer oss i senk med instinkter og 
lekenhet, ubegripelig klokskap og hoppende glede. 
Og sist, men ikke minst sitt vakre ytre. En nybada 
og nyfrisert puddel har blitt en klar favoritt hos meg, 
selv om jeg beskylder hunden min for å være helt gal. 
Det er han selvsagt ikke. Sånt er bare et hjertesukk ut 
i fra mitt eget frustrasjonsnivå et øyeblikk hvor dette 
dyret får øye på en prikk i det fjerne, ignorer meg og 
oppfører seg som ja, nettopp - et dyr. Irriterende, men 
forståelig. Det er uansett ikke han sin feil. Tipo virker 
strålende fornøyd med det livet tilbyr han.

Denne geniale mellompuddelen utståler en selvtilfreds 
supermann holdning med haleføring som en viftende 
vimpel, et signal til omverden; “her kommer jeg”! 
Han har hele alfabetet som fiktiv diagnose. Han er så 
hektisk i steget, så oppmerksom på alt i omgivelsene, 
så energisk i alt han gjør at jeg ikke begriper hvordan 
en hund som han skulle være fornøyd med et rolig 
liv og liten aktivisering. Slike hunder krever mye av 
sine mennesker, men gir uendelig mye tilbake når de 
er fornøyde. Vi bare elsker dem. Som jeg sa i forrige 
artikkel: ‘kjærlighet i sanseløs glede’. Men hunder 
prøver bare å ta lure valg, finne ut hva som lønner 
seg for dem å gjøre. Hvis vi reflekterer litt på dette, så 
innser vi at også vi tobente gjør det som lønner seg for 
oss. For oss lønner det seg å aktivisere puddelen med 
både fysisk og mental trim. Så da gjør vi det. Tipo er 
sterk og smart og blir nok enda smartere med tiden og 
mer hjernetrim i lek og lyst. Vi mennesker får prøve å 
ha samme energi som han, selv om det blir krevende.. 

Angående energi, så virker det som om denne eplek-
jekke hunden registrerer om jeg er trist eller glad, og 
han tilpasser sitt energinivå til oss. Sikkert fordi det 
lønner seg. Er jeg sliten og lei, og strever med person-
lig stell på badet om morningen fordi alt må hånd-
teres fra sittende i en rullestol, ligger supermannen av 
en hund rolig inntil rullestolen, eller han står stille der 
og bare er tilstede. Sånt skaper unektelig et bånd mel-
lom oss, for det er tilfredsstillende å bli sett av hun-
den, få litt trøst og nærhet i vonde øyeblikk eller også 
i øyeblikk med glede. Men jeg vet ikke hva han tenker 
og føler uansett hvor mye jeg måtte mene og tro at jeg 
vet. Så jeg fortsetter å observere atferd som alltid når 
jeg er nær hunder. Atferd fascinerer meg. Jeg liker å 
leve sammen med en hund som frivillig, uten masse 
kommanderinger i hverdagen bidrar i sin egen læring-
sprosess. Så kan jeg bare sitte og dele ut goder. Jeg vil 
passe på energinivået, unngå stress og uro og forsøke å 
gi mitt evige mantra om ro og kontakt, høy verdi.  

Uansett hva han skal få lære av meg, så prøver jeg å 
lære Tipo det jeg kommer til å kreve av han. Jeg vil 
unngå å be han om å utføre noe han ikke kan, noe jeg 
bare tror at han kan. Vi kan gjerne filosofere og kose 
oss med at hunden forstår alt jeg sier, men jeg vil selv 
ta ansvaret for hva hunden min skal lære, og da vil jeg 
følge med, for hunden lærer selv når jeg ikke trener på 
noe bestemt. Tipo lærer hele tiden, den luringen. Så 
det å ha kontroll på omgivelsene er noe jeg prøver på. 
Ute er vanskeligere enn inne. En hund som Tipo med 
sterkt jaktinstinkt kan ha full oppmerksomhet på en 
fugl i det fjerne i stedet for på meg når vi ruller våre 
turer og kråkene er plagsomme. Da blokkerer den 
pene puddelen bort meg og forsvinner inn i sin egen 
dyriske boble. Puddelhumor javel, men jeg kaller det 
mangelfull motbetinging. Det vil si å presentere noe, i 
Tipo sitt tilfelle fugler, som han reagerer på med stress 
og piping samtidig som han får noe av meg som gir 
motsatt effekt, f.eks. en supergodbit, idet han ser 
fuglen. Etter hvert vil motbetinging gjøre at han 
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reagerer med mindre stress mot fuglen. Men, altså, 
i stedet freser vi videre og later som ingenting. Det 
vi har prioritert å trene på, er innlæring av sitt og stå 
som kan brukes som et positivt alternativ og ønsket 
atferd i mange andre situasjoner hvor Tipo girer seg 
opp. Men han klarer vanligvis ikke å ta imot beløn-
ning ute på tur, for da har han det så travelt med å få 
med seg alt rundt. Og han vil helst bare løpe. Er det 
fugler i nærheten får han ikke engang gjort fra seg. 
Til tross for disse dyriske sidene løper han fint ved 
min side, og han avreagerer fort. Vi kontrollerer ikke 
fugler, de lander og letter rett foran oss, og jeg blir 
minnet på sangen “jeg hater måker”. Igjen innser jeg 
at jeg hverken vil skylde på hund eller fugl. Lettere 
irritert snur jeg speilet mot meg selv som så mange 
ganger før, i visshet om at det også er mye fint jeg 
har klart å lære puddeldyret. Den som lurer på hva vi 
driver med, følger sikkert med oss via puddel-
gruppene på facebook.

Inne i huset går alt så meget bedre. Hvis jeg skal lære 
Tipo noe, må han få betaling. Etter min mening, 
basert på lang erfaring med å trene hunder til 
avanserte ferdigheter - så skal det å yte ekstra, å være 
skjerpet mot meg, lønne seg for hunden. Innsats kan 
belønnes med bittesmå godbiter eller 5 sekunder 
drakamp. Ordet takk er et høyt prioritert ord. Jeg 
liker å trene avlevering før henting av gjenstand, ellers 
har apportering lett for å ende med slurvete 
avlevering. Det er ofte mye lettere for en apporterende 
fuglehund og hente en gjenstand, enn å gi den fra seg. 
Tipo elsker å plukke opp ting og levere til min hånd. 
Det er både nyttig og morsomt for oss begge når 
den pene puddelen med voldsom entusiasme henter 
hanske, briller eller mobiltelefon fra bakken hvis jeg 
mister dette ute. Han har et rolig grep uten tygging, 
og  positive forventninger til det å slippe i min hånd. 
Det er lett å gå for fort fram med apportering, siden 
hundene våre er så smarte, men jeg synes det gir best 

resultat når jeg deler øvelser i biter. Momenttrening er 
kjent for de som trener hund til spesifikke ferdigheter, 
men jeg er veldig opptatt av å tenke momenter av 
momentene. Fordi det lønner seg.

Vi har lært Tipo noen grunnregler, og vi har faste 
rutiner. Dette liker han godt. Triks er moro i tillegg, 
men for meg i rullestol er det viktigere at min hund 
kan ord som apport - takk - gå og legg deg - vent - sitt 
- stå - gå.. enn snurre og danse. Pudler kan lære alt 
de fysisk og mentalt er i stand til. Grunnferdigheter 
som bl.a. øyekontakt vil bety mye for å utvikle det 
gode forholdet med hunden. Jeg nekter å snakke til 
en hund som ikke ser på meg, og jeg kommuniserer 
til hunden at det er jeg som eier ressursene, som har 
alt det gode. Vil han ha tilgang til livets goder, kan 
han følge med på meg og tilby ønsket oppførsel, ut i 
fra sitt initiativ, og da helst noe som vi forhåpentligvis 
har lært han er lurt å gjøre.

ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 4
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Livets goder for Tipo kan være å få høre det magiske 
ordet værsegod til bittesmå biter av ost, kylling eller 
annet kjøtt, men også til å hoppe ut av bilen eller 
tillatelse til å søke etter et godt gjemt griseøre i stua. 
Vi synes det er en fin aktivitet for en aktiv fyr å få 
bruke nesa og måtte konsentrere seg for å finne noe 
han elsker. Dette fremmer ro og fokus. Stoltheten 
hans hver gang han finner sin belønning er stor og 
får oss til å smile og få tårer i øya. Makan til stolt 
haleføring og holdning. Værsegod er ordet vi bruker 
for å utnytte situasjoner som dukker opp naturlig i 
hverdagene. Jeg tillater aldri at Tipo får buse fram, 
trekke seg fram til noe eller noen. Hvis han skulle få 
anledning til å dra seg fram, så er det nettopp dette 
han ville fortsette med. I stedet forsøker jeg uten et 
ord, men bestemt, å holde han igjen så ikke det 
uønskete kan skje. Trekking i bånd for å oppnå en 
fordel skaper irritasjon for min del, og for ikke å 
skylde på hunden må jeg selv ta ansvar for at det å 
vente, lytte eller se på meg får størst verdi. 
Selvkontroll setter vi pris på, men det må læres. Rolig 
blikkontakt i tre sekunder - værsegod, Tipo!

Vi bruker det magiske ordet også ved matbordet. 
Rolig sitt på stol fører ofte til værsegod til en liten 
matbit. Han vet at han får, men vet ikke når. En pen 
puddel som sitter forventningsfull og likevel rolig på 
en kjøkkenstol med oss, kan vi like. Besøkende får 
finne seg en annen stol, for vi foretrekker at vårt 
firbente familiemedlem er sammen med oss i alt vi 
gjør. Hans trivsel har første prioritet. Vi har også 
en matte på gulvet som vi har belønnet han for å 
oppsøke. Så han liker å sette seg der frivillig, det er en 
trygg base. Han har lært at det lønner seg å sitte pent 
og se ut som en pen puddel på matta si. Det geniale er 
at denne matta funker som et startpunkt for å få grønt 
lys til andre innlærte øvelser, som å lukke igjen åpne 
skuffer og skap, apportere vinkartong fra skapet eller 
et kjøkkenredskap som falt i gulvet. Lykke, sier Tipo!

Uansett synes vi det er deilig når han sitter på matta 
mens vi lager middag i stedet for å svinse rundt 
hjulene på min rullestol eller rundt bena på mannen. 
En god balanse mellom aktiv og passiv er et mål i vårt 
liv med en reaktiv hund. Vi er to godt voksne 
mennesker som elsker vår puddel, men likevel 
innrømmer jeg at Tipo med sin positive holdning til 
livet, sin styrke og voldsomme tempo er mye hund, 
som er veldig søt når han sover. Også.

ARTIKLER  Det er puddel som er hund del 4
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Albert, 
Nuch Lion Heart 
Starring Moravia
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Oslo nye teater lager igjen julestemning med 
fortellingen Snøfall.

Medvirkende er mellompuddel Albert 
(Nuch Lion Heart Starring Moravia), mellompuddel 
Rebella (N Dk Uch Madam Gautier’s Rebel Alliance) 
og storpuddel Glen (Glen Dream). De innehar rollen 
Casper som er Selma sin hund.

Albert og Rebella har sine fjerde runder på scenen 
etter debuten i 2018. Glen fikk vært med på prøver 
før nedstengelsen i 2020 og gleder seg til publikum i 
salen. Premieren er 20. November og stykket spilles til 
og med 18. Desember.

Albert er først og fremst en allsidig familie og sporty 
turhund. Han trekker på ski, er med på lange fotturer 

og elsker kos og oppmerksomhet fra både barn og 
voksne.

Glen er utdannet terapi og skolehund og jobber til 
daglig på en barneskole. Han er lydig og sindig og 
elsker jobben sin 

Rebella er og en allsidig familiehund, trener triks og 
lydighet, og er dronninga hjemme i flokken til 
Madam Gautiers og Sjarmtrollets kennel. Hun elsker 
kos og gjør alt for litt godis. 

Snøfall er en forestilling om mot. Mot til å være seg 
selv, å kjempe for det man tror på og å møte det 
man er mest redd for. Men først og fremst er det en 
forestilling  om tilhørighet og å ha noen å dele sine 
opplevelser med. 

Tekst Helene Gautier Aarheim  
Foto Helene Gautier Aarheim, Lars Opstad, Erle Bruun, Frøydis Engeland

ARTIKLER  Pudler på teaterscenen

PUDLER PÅ TEATERSCENEN



PUDDELPOSTEN   3/202112

TO UTØVENDE ARTISTER
Tekst Sissel Kvambe  Foto Gerd Inger Ericson
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Jeg heter Sissel Kvambe, er musiker/artist, og har i 
mange år holdt konserter over hele Norge. I de senere 
år har mine to pudler blitt en del av programmet mitt.

Jeg hadde først en storpuddel, Berta Louise (!) vi gikk 
på kurs, Dans med hund, og hun ble ganske flink. Jeg 
begynte å ta henne med på mine oppdrag, og det var 
populært. Berta er nå død, og min mellompuddel, 
Tirill, nå snart 9, har overtatt. Til tross for at hun i 
møte med andre hunder kan være ganske gneldrete, 
fungerer hun fantastisk innomhus. Hun ligger rolig
i min gitarkasse den timen jeg synger og spiller. 
Deretter er det hennes tur, med sine små kunster. Til 
slutt, får de som har lyst, klappe henne. Hun hopper 
lett opp fra fang til fang, og “porsjonerer” ut kos. Ikke 
for lenge, her skal alle få. Veldig populært og kontakt-

Tirill på alle
fire bildene

ARTIKLER  To utøvende artister

skapende. Det er nok en viktig grunn til at jeg ofte 
blir bedt tilbake til stedene jeg har konsert.

Jeg er også besøksvenn i Røde kors, og de jeg besøker, 
gleder seg veldig over hunden. Tirill er i god form. Jeg 
sykler med henne med springer i blandt. Hun elsker 
å løpe.

Ja, en hund er til stor glede. “Et liv uten hund, er et 
magert liv.” Sier nå jeg!

Hilsen
Sissel Kvambe, 
Askim

TO UTØVENDE ARTISTER

Tirill 8 år
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Hugo (Pepinalove’s A Delight Of The Eye) 
3 år gammel storpuddel er Norges første 
weight pull puddel. 

Den 13. juni deltok han på sin første 
weightpull konkurranse og av 3 deltagere 
ble det en 1. plass. Høyeste vekt han dro 
ble 1029 kg. 

Hugo kvalifiserte seg i år til NM i weight-
pull, kravene er at de må trekke 30* egen 
vekt på 2 forskjellige konkurranser. Hugo 
fikk 2. plass i sin klasse i NM og ble også 
poeng vinner gjennom hele året i klasse -25.

Hva er weight pull?
(hentet fra Norwegian weight pull club)

Weight pull – treningsform for alle raser.
Weight pull i Norge utøves og trenes igjennom 
Norwegian Weight Pull Club (NWPC). Det er 
NWPC som avholder alle konkurranser som er 
sanksjonert igjennom European Weight Pull League 
(EWPL), som også avgjør regelverket NWPC 
forholder seg til. Formålet til NWPC bygger på 
positivt hundehold, hvor det legges vekt på samspill 
mellom hund og hundeier.

Weight pull som en treningsform bygger på tillit 
mellom hund og handler. Det er en teamsport 
mellom hund og handler hvor mestring i form av 
vekttrekking gir grunnlag for ikke bare fysisk, men 
også psykisk trening. Weight pull er en sport med 
skånsomme bevegelser under rolige og kontrollerte 
former, noe som gjør at sporten egner seg for alle 
typer hunder i alle størrelser. Ved å kombinere det 
fysiske arbeide som hunden utøver ved trening med 
det psykiske aspektet av sporten, vil en oppleve at 
hunden yter seg både mentalt og kroppsmessig, noe 
som både gir økt selvtillit og i det lange løp økt 

WEIGHT PULL PUDDELWEIGHT PULL PUDDEL
Tekst og foto Camilla Sundfjord Stornes



PUDDELPOSTEN   3/2021 15

muskelmasse som gjør at hunden er mer rustet mot 
både skader og sykdom. 

NWPC har avholdt EWPL sanksjonert weight pull 
konkurranser i Norge siden 2010. Denne sanksjonerte 
konkurransen har et strengt regelverk for hvordan den 
skal foregå på en korrekt måte, og om NWPC som 
arrangør ikke imøtekommer dette reglementet, bli 
konkurransen i sin helhet underkjent av EWPL. 

Konkurranseformen for weight pull er en banesport 
hvor hunden skal trekke en vogn, med positiv 
oppmuntring fra handler, over en avstand på 5 meter 
fra start til mål. Den hunden som drar det tyngste 
lasset i forhold til sin egen kroppsvekt vinner sin vekt-
klasse. Trekket skal hunden utføre av egen fri vilje, 
uten annet enn positiv verbal oppmuntring for 
handler. Dette bygger på samspillet, tillit og den 
opparbeidede lydighetstrengningen ekvipasjen har 
tilegnet seg ved å utøve sporten riktig og kontrollert. 
Før konkurransestart vurderer en utdannet autorisert 
veterinær, hundene fysisk for å se at de er i helsemes-
sig god tilstand til å konkurrere. Veterinæren har rett 
til å stoppe en ekvipasje om veterinærkontrollen viser 
at hunden ikke er egnet til å konkurrere, om skade 

kan forebygges eller har oppstått. Viser noen av 
hundene ukontrollert aggresjon mot personalet/
dommer/veterinær eller andre hunder på 
konkurranseområdet blir de utvist fra konkurransen. 
Eieren må også i forkant av konkurransestart skrive 
en erklæring som bekrefter at hunden er frisk, og ikke 
har hatt skader i kort tid innen konkurransen, at 
hunden ikke går på smertestillende eller har mottatt 
noe form for doping. Om noen av disse tingene blir 
bevist løyet om, vil eieren bli utestengt fra alle EWPL-
konkurranser for livstid. 

Når konkurransen begynner, samler man alle de 
hundene i den vektklassen som skal konkurrere i ett 
oppholdsområde. Dette betyr i praksis at hunden bør 
være sosialisert, og kunne fungere sammen med andre 
hunder på et begrenset område. En og en hund kobles 
på vognen som veier mellom 100-150 kg + vekter 
som utgjør den startvekten man ønsker å gå inn på. 
Desto lengre inn i en konkurranse man kommer jo 
tyngre blir det. Når alle hundene i klassen har gjort 
seg ferdige, man kan selv velge når man vil gi seg om 
ikke hunden alt har gitt seg, utnevnes vinneren.

ARTIKLER  Weightpullpuddel
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N UCH Zhemchuzhina Sibiri Trofei
Toypuddel, sort hannhund
Født: 10.09.2018

Far: My Essai Des Supers-Supers 
Mor: Smart Connection Bottega

Oppdretter: Yulia Plastinina

Eiere: Ann-Mari Hattmyr og 
Helene Gautier Aarheim

N UCH Mulegårds Fairytale 
Toypuddel, sort tispe
Født: 13.03.2018

Far: NUCH Saxe`s Big Ben
Mor: NUCH Mulegårds Geisha

Eier og oppdretter: Ingeborg Utness

N UCH Jennyrose`s 
The Flash in Real Life « Laura»

Dvergpuddel, sort tispe
Født: 24.12.2018

Far: Arroyo Grande`s Beauty Black Flash
Mor: Jennyrose`s Love O’ my Life

Oppdrettere: Ann Kristin Steinslien og 
Lill Chanett O. Andersen
Eier: Benedikte Nordvik
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POST  Nye championer 

N UCH NJV-20 Sjarmtrollet`s 
Gledesspreder 
Dvergpuddel, brun tispe

Født: 30.09.2019

Far: Sjarmtrollet`s Livsglede
Mor: Sandust Absolutely Fabulous

Oppdretter: Ann-Mari Hattmyr
Eiere: Ann-Mari Hattmyr og 
Helene Gautier Aarheim

N UCH Ballentine`s Happy Feet 
Mellompuddel, sort tispe
Født: 23.03.2019

Far: C.I.B NORD FI LT UCH
Olymbinar`s Goleador Garboso
Mor: NJV-14 Ballentine`s Happy Days 

Oppdretter: Anne Lise Toresen
Eiere: Kristi Hagen Fasteraune

N UCH Bazaars Yes Me
Mellompuddel, brun tispe
Født: 25.01.2019

Far: N. Ch. Ballentines Robinson
Mor: SBIS DKJV-16 DKV-17 C.I.B. N DK SE FI 
Ch. Bazaars Queen Bee

Oppdretter og eier: Anne Myhrbraaten
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N UCH NV-20 Abc Private Cilla Black
Mellompuddel, sort tispe
Født: 20.11.2018

Far: Skrivarbakken`s James Brown
Mor: C.I.B. NORD UCH BALTV-16 Fidel St. Petri

Oppdretter og eier: Laila Johansen

N UCH ABC Private Nice
Mellompuddel, sort tispe
Født: 06.05.2017

Far: C.I.B NORD LV EE HR CZ UCH 
EUJW-15 NV-17 FIDEL Zanzibar
Mor: C.I.B. NORD UCH BALTV-16
Fidel St. Petri

Oppdretter og eier: Laila Johansen

N UCH Virtawheat Milo 
Mellompuddel, sort hannhund
Født: 14.12.2016

Far: NV-15 DKJV-14 NJV-14
Berg & Blånes Christmas Dream
Mor: JWW-15 NJV-15 N UCH
Crecendo`s White Cabana 

Oppdretter: Ann-Mari Virtanen
Eier: Kristin Bredesen Holm

POST  Nye championer 
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POST  Nye championer 

N UCH Trønderkrøllan`s Beate 
Storpuddel, sort tispe

Født: 16.07.2018

Far: Vätten`s Follow Me And My Star 
Mor: Casbana`s Black Zircon 

Eier og oppdretter: Brit Vanvik Skjøstad

N UCH Trønderkrøllan`s Bjarne 
Storpuddel, sort hannhund
Født: 16.07.2018

Far: Vätten`s Follow Me And My 
Mor: Casbana`s Black Zircon  

Oppdretter: Brit Vanvik Skjøstad 
Eier: Elin Sollihaug

N BS CH SV CH Madam Gautier`s Bond 
James Bond
Mellompuddel, brun hannhund
Født: 07.10.2018

Far: Skrivarbakken`s James Brown
Mor: Molineux Hairspray to Madam Gautier

Oppdretter: Helene Gautier Aarheim
Eiere: Ann-Turid Hustad
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POST  Kandidater på valg

                             VALG  2022

Møtedato, sted og tid for Generalforsamlingen 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 2022 kommer som vanlig i PP nr.1.

Leder:            Eli Hall      På valg for 2 år (særskilt valg).                                                                                                              
Nestleder:           Inger Halle Skagen         Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021
                                                                                                   (særskilt valg).                             
Styremedlem:           Heidi Løken                     Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.                                                                                                                
Styremedlem:           Ylva Freed                       På valg for 2 år.        
Styremedlem:           Åshild Nerholm                På valg for 2 år.
Varamedlem:           Mona Fegri                      På valg for 1 år. 
Varamedlem:           Ragnhild Steineger          På valg for 1 år. 

Valgkomite:
Tone Bekkåsen Fischer (leder/innkallende)     Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.
Anne Myhrbraaten         Ikke på valg, valgt for 2 år i 2021.
Hjørdis Sævareid       På valg for 2 år.
Trine Schippers (vara)      På valg for 1 år.

Revisor: (se GF forslag nr. 5.6 2020)                På valg for 2 år.  
Vararevisor: (--«--)                                             På valg for 1 år.
  
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.
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år 
- og det veksles mellom 2 og 1 på valg annet hvert år, vara på valg hvert 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 2022           

SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2022:
Har du saker/forslag som skal tas opp på NPK’s Generalforsamling 2022, 
må disse være Norsk Puddelklubb’s styre i hende innen 1.februar 2022.

Sendes: Norsk Puddelklubb, Postboks 932, 0104 Oslo eller: post@puddelklubb.no
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VI ØNSKER ALLE NYE MEDLEMMER 
VELKOMMEN I KLUBBEN!

Oppslagstavlen

POST  Oppslagstavlen

HD-KAMPANJE MELLOMPUDDEL 1.12.21 - 1.6.22
Norsk Puddelklubb oppfordrer medlemmer som eier mellompudler til å ta hofteledds-
røntgen av pudlene sine, og få status registrert på Dogweb.

Dersom mange nok blir røntget kan vi få en HD-indeks på mellompudlene, slik vi har 
på storpudlene. Dette er et bedre redskap for å avle bort hofteleddsdysplasi enn ved 
kun å avle på foreldrenes HD-status. Gjennomsnittet for rasen settes til indeks 100. 
Hvis begge foreldrene til et kull tilsammen har en indeks på mer enn 200 (100 + 100), 
vil avkommene genetisk ligge over gjennomsnittet, og tilstanden i rasen forbedres. 

Skjema for innlegging på Dogweb hentes og betales på “Din side” hos NKK før 
veterinærbesøket. 

Som en del av helserefusjonsordningen refunderer Norsk Puddelklubb kostnaden for 
skjemaet, når resultatet foreligger på Dogweb. I kampanjeperioden 1.12.21 - 1.6.22 vil 
det gis en ekstra refusjon på kr 500 til hunder som er fra 1 til 7 år gamle.

Send inn hundens registreringsnummer og eiers navn og kontonummer til 
post@puddelklubb.no

Puddelaktiviteter landet rundt
Styret i Norsk Puddelklubb ønsker at så mange som mulig får deltatt på ulike puddel-
aktiviteter. Vi oppmuntrer derfor alle som har tid og lyst til å samles rundt om i det 
ganske land. Dette kan for eksempel være gjennom sosiale puddeltreff, felles gåturer, 
små uoffisielle konkurranser, kurs eller hva dere måtte komme på. Hvis dere er en slik 
«puddelgjeng» som møtes så er det mulig å søke styret om litt pengestøtte for å bidra 
til aktiviteten. Dette kan for eksempel brukes til små premier eller andre ting det er 
behov for til å gjennomføre aktiviteten. Det eneste kravet vi stille er et lite referat 
(gjerne med bilder) som vi kan bruke i Puddelposten. 

Nye Championer
Når du skal sende inn melding og bilde av din nye champion så husk dette:
Bildet må være sendt som separat fil i høy oppløsning. Dette kan godt være tatt med 
mobilkamera, men må sendes i mail med «faktisk størrelse». Teksten skal inneholde 
hundens stamtavlenavn, rase, farge, kjønn, fødselsdato, foreldre, oppdretter og eier.
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FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Sherry skulle visstnok være av “meget god ætt”, men 
på utstilling og fra dommerteltene lød det: Tydeligere 
rasepreg ønskelig - for langt snuteparti – kort hals – 
lyse øyne - runde øyne - bedre pelskvalitet foretrekkes 
– vil ikke vise seg – hund og fører trenger trening etc 
etc.. 

Vi prøvde så lykken i lydighetsringen – kl. 1. 
Øvelsene kunne hun til perfeksjon, sikkert også i 
blinde.  Så å si hele spanielklubben avd. Nord hadde 
møtt opp for å beskue en “Amris” i “Obedience”. Men 
- når det gjaldt som mest tuslet hun mutt, sur og tverr 
ut av ringen, omtrent før fellesdekk var påbegynt. 0 
poeng – Zero!  Bye-Bye! Flause og fadese. Sherry fikk 
det som hun ville – aldri mer utstilling eller 
konkurranser – EVER!

Tiden var inne for meg til å flytte ut av redet, på hybel 
og videre skolegang. Fra mitt, en gang hundenektende 
foreldrepar var ordlyden klar og bestemt. Jeg siterer: 
Deg går det nok fint med – MEN SHERRY FÅR DU 
IKKE TA MED! HUN ER VÅR - HUN BLIR HER! 
Foreldre er forunderlige.

I 1986 flyttet jeg fra nord til Oslo og Tigerstaden. 
Under jakken hadde jeg en svenskinnkjøpt Am. 
Cocker - også tispe – fra kennel Woodcraft’s - Inger 
Henriksson. 

Woodcraft’s Nighty-Night - “Nighty” - var lovende 
som valp og ble BIS Valp et par ganger. Jeg hadde 
ett kull på henne, og det er vel så å si første og eneste 
gang mitt kennelnavn - “JUKEBOX” - har vært 
tatt i bruk. Det var ett ynkelig kull, og “Nighty” ble 
sørgelig veldig syk – og den historien stopper også her. 

Da Conny Jensen spurte om jeg ville overta Puddel-
stafettens stafettpinne, takket jeg tankespredt ja, mens 
hjernen jobbet “prestissimo” og tenkte hvorvidt jeg 
hadde noe å tilby Puddelpostens lesere. 

Etter å ha summet meg og tenkt meg om, er det jo 
våre unike pudler dette dreier seg om, og lar jeg 
tankene gå tilbake i tid, er det faktisk over tre tiår 
siden min reise med vår fantastiske hunderase startet. 
Alle disse fantastiske pudlene, menneskene jeg lærer 
av og lærer med, reisene, øyeblikkene - deler jeg 
gladelig med Puddelpostens lesere. 

De hundene jeg spesifikt nevner er kun hunder jeg 
selv har vist på utstillinger i Norge og våre naboland. 
Det har vært og er fremdeles mange fabelaktige pudler 
som i sine respektive farger og størrelser, med sine 
oppdrettere, eiere og dyktige handlere har stått og 
fremdeles står øverst på podier rundt om i Skandina-
via. Vel fortjent og med suveren presentasjon.

Min interesse for hund har eksistert så lenge jeg kan 
huske, og ønske om egen hund går like langt tilbake. 
Mine foreldre sto standhaftig på barrikadene med sin 
usynlige, men hørbare parole: “NEI TIL HUND!”  
Selv om det var gråt og tenners gnissel, sto de 
urokkelig i sitt ‘hundenekteri’. 

Da konfirmasjonsdagen kom og slekt fra fjern og nær 
inntok middag på den store dag var det en nysgjerrig 
tante som lurte på hva pengene skulle gå til. Rundt 
bordet var alle like nysgjerrige – Jeg utnyttet situasjo-
nen og høylytt annonserte jeg at pengene skulle gå til 
valp. Mine foreldre kapitulerte der og da!

Penger hadde jeg selv – rasen var for lengst bestemt, 
og medlem av Norsk Spanielklubb hadde jeg 
allerede vært en god stund. Endelig ble jeg eier av en 
sort Amerikansk cockertispe som lød (når det passet 
henne) navnet “Sherry”. 

Bildet på side 20:
Otto + meg

Bildet til venstre:
Meg og Sherry

Bildet til høyre:
Nighty og meg
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FASTE SPALTER  Puddelstaffetten

Fra kennel Carillo – Kari Granaas Hansen og Jan 
Kolpus – fikk jeg en rød/hvit hannhund - Ch. Carillo 
Art of Noise - “Doffen”. En hund med bevegelser 
man sjelden ser maken til. Han sparket nesten seg selv 
i nakken – om man kan overdrive en smule. 

Pga diverse omstendigheter ble det dessverre 
vanskelig for meg å ha hund. “Doffen” flyttet til 
Sverige og am. Cocker oppdretter  Maud Lennbom – 
kennel Speedwagon. “Doffen” ble helsvensk og byttet 
navn til “Uffe” - og sammen med sin nye eier Maud 
Lennbom, gikk de likeså godt hen og ble BEST IN 
SHOW på selveste STORA STOCKHOLM. 
Året var 1988.

Etter jeg flyttet sørover var det naturlig å oppsøke en 
av Norges ledende am. Cocker oppdrettere, Bjørg 
Larsen – kennel Panderosa. Vi ble etter hvert veldig 
gode venner, og som en stor Bonus ble jeg kjent med 
Bjørgs søster, Astrid Giercksky – TOPSCORE 
mellompudler. Astrid skulle vise seg å bli min mentor, 
mitt forbilde og idol, familie og min beste og klokeste 
venn. 

Astrid hadde på den tiden en sort mellompuddeltispe, 
og da jeg så henne for første gang sto tiden stille….
 – Aldri før hadde jeg sett vakrere hund, og ikke visste 
jeg at estetisk vakre hunder som denne eksisterte. 
Denne firbente elegansen var Ch. Topscore On Stage – 
‘Julia’. Lekker i linjer og proporsjoner. Super feminin 
og elegant. Med silkemyk kraft danset hun over gårds-
plassen – lydløst – lekkert!! Julia hadde en ‘attitude’ 
som fikk en til å lure på om pudler virkelig tenker, 
dagdrømmer, planlegger og spekulerer. 

Astrid viste meg tidlig tillitt, og med sparsommelig 
kunnskap om klipping og toppoppsetting, sendte hun 
meg til Bergen og NKK INT. med Julia (som da var 
veteran). Hun ble BIR – BIR VET – BIG 2 OG BIS 
VETERAN. Å få vise denne vakre hunden ga meg en 
‘BOOST’, og jeg ville lære mere klipping, sette topp, 
samt perfeksjonere ‘handlingen’. Etter hvert har jeg 
vært så heldig å få vise mange suverene toppvinnere i 

Norge, Sverige og Danmark de siste 35 årene. 

Med min egen storpuddel Ch. Marqui Armani – 
’Andy’ (oppdretter Andre Giercksky) opplevde jeg 
mange fine vinnerøyeblikk. Ekstra stas var det da han 
ble BIS på Svenske Puddelspesialen, der dommer var 
velrenomerte, dessverre og sørgelig nå avdøde puddel-
spesialist Mr. Carlos F. Renau – Spania. Noen år 
tidligere dømte Carlos i Norge og Ekebergsletta. 
‘Andy’ ble BIR VALP den gang da. – Historisk, likevel 
litt sorgfull nostalgi. 

Ch. Margui Armani

Ch. Margui Armani

Ch. Margui Armani valp

Ch. Carillo Art Of Noise
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Kennel Härbovi – Elisabeth Drake – Sverige, mest 
kjent for sine vinnende storpudler, tryllet frem noen 
magiske mellompudler innimellom storpuddel-
kullene. En av dem var Ch. Härbovi’s Sing For Your 
Supper – ’Micke’. Suveren puddeltype, elegant 
maskulin, nydelig hode og uttrykk som treffer spesielt 
et spesielt sted. 

Micke hadde fantastisk pelskvalitet. Å jobbe med en 
så god pels – forestiller jeg meg, blir som en skulptør 
som får modelere med det smidigste, mest takknemlige 
materialet. Micke vant grupper og BIS. Han bl.a. BIS 
på NPK’s Puddelspesial, og mestvinnende mellom-
puddel ble han 3 år på rad, 1995 – 96 – 97. 

En annen Härbovi jeg fikk vise, og som også ble BIS 1 
(alle raser), var den lille Showkanonen Ch. Härbovi’s 
Open View – ‘Vicky’ – eid av Gunn og Øystein Olsen. 
En vakker tispe med fantastisk showtemperament. 

Elisabeth hadde fra Astrid mellomtispen Ch. Topscore 
Try Paris – ‘Rebecca’. Hun hadde utrolige bevegelser, 
og med verdig selvsikkerhet travet hun seg til flere 
BIR. Rebecca vant gruppen og ble BIS 2 på en av 
Sveriges største utstillinger. Hun ble nr 2 i gruppen på 
en annen Svensk Int utstilling, og med den beintøffe 
konkurransen som var, tapte hun ikke 1. plassen – 
men vant 2. plassen. 

FASTE SPALTER   Puddelstaffetten

Ch. Topscore Try Paris

Anita Byklum og hennes Voulez Vous mellompudler 
har regjert i toppen i en årrekke. Kvaliteten på hennes 
hunder og oppdrett er upåklagelig. Type, stil og en 
jevn linje gjennom mange generasjoner vitner om 
initiativ, sans, seriøsitet og herlig personlighet. 

Jeg har fått æren av å vise hennes Voulez Vous 
karameller utallige ganger og som regel har BIR 
rosetten tilfalt oss. 

En av hennes stjerner, og som ligger i øverste avdelig 
er Ch. Voulez Vous Hidden Rock – ‘Karma’. En tispe 
som har det meste. Likevel var det bevegelses-
mønsteret hennes man ble bergtatt av. Når man viser 
en hund som Karma, føles det som man selv svever 
rundt i ringen. 

Karmas datter, Ch. Voulez Vous Thelma, som Anita 
deleier med Anne Stine Berg, falt ikke langt fra Karma 
stammen, men hadde en mer humoristisk stil over 
seg som gjorde henne dukkesøt i ringen. Hun fikk de 
fleste dommere til å trekke et lite sukk med påfølgende 
smil av typen ‘vanskelig å tørke av seg’. En nydelig 
hund å ha i snøret. 

Nevnes skal også Ch. Voulez Vous Mumbo Jumbo, 
Ch. Voulez Vous Oui og Kudos Sansa Stark som alle 
er linjelekre, typelike tisper. 

Ch. Härbovis Sing For Your Supper
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Tone B. Fisher, kennel Eugenios, har vært en 
betydningsfull medpassasjer på min puddelreise. 
Samarbeidet med Tone, og våre utallige reiser sammen 
har vært en stor fornøyelse, med mange minnerike 
opplevelser og festlige øyeblikk. At humor og latter er 
viktige ingredienser i menneskers liv, har reisene og 
alliansen med Tone skråsikkert fått dette bekreftet. 
Sammen med Tone var jeg heldig å få dele Toy hannen 
Ch. Haggai Sleep To Dream – ‘NEON’ (oppdretter 
Mr. M. Murua – Australia). Denne lille sjarmøren var 
VIRKELIG en ‘Dream’ å jobbe med for en puddel-
handler / klipper. På privaten var Neon en rolig og 
sindig kar. Litt blyg og nesten introvert å regne.

Når han entret utstillingsringen derimot, ble 
introvert til ekstrovert, og selvsikkerheten overskygget 
et hvert snev av sjenanse. Neon eide simpelthen 
ringene, og på Berlinvinnerutstillingen i Tyskland, 
med over 6000 påmeldte hunder, showet han seg til 
THE BIG ROSETTE, slo en suveren knockout og 
ble BEST IN SHOW. Neon ble også BIR på verdens- 
utstillingen 2002 og mestvinnende toypuddel 2003. 

Denne ‘store’ lille hunden hadde bevegelser man 
dessverre ikke ser for ofte på dagens toypudler 
(pudler). Lette elegante – likevel fremdriftige, typisk 
syklende bevegelser. Han bøyde knærne godt, med 
avsluttende langt fraspark. Lekkert å se på. 

Ch. Voulez Vous Hidden Rock

Ch. Voulez Vous Mumbo Jumbo

Ch. Voulez Vous Thelma

Ch. Haggai Sleep To DreamCh. Voulez Vous Oui
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En annen stjerne av ‘Adelig God Slekt’, og som ligger 
i toppen på en eventuell topp-toyliste er Ch. Eugenios 
Son O’a Bitch – ‘Tom-Tom’. 

Tom-Tom var sort gull. Supre proporsjoner,  lekkert 
smalt hode med linjer og siseleringer man kunne tro 
var meislet ut av den dyktigste siselør eller sølvsmed-
kunstner. Denne hunden  var satt sammen av 
komponenter plassert på helt riktige steder og han 
hadde det man kan ønske seg hos en puddel, pluss litt 
til. Tom-Tom var verdig både på innsiden og utsiden. 
Han ble mestvinnende toypuddel 1995, og var en 
uforglemmelig, ‘Once in a lifetime’ hund. 

Tom-Toms datter, Ch. Osmanthus First Lady 
(oppdrettere Nodallis – Italia) eid av Tone, ble på sin 
første utstilling BIS (alle raser) med meg som handler. 
Et lite sukkertøy. - Nevnes skal også Ch. Eugenios 
Would Love to – Too ‘Knerten’, som jeg viste til 
mestvinnende toy 2000, før han flyttet til Finland og 
Saarahills pudler. Takk for tilliten, øyeblikkene og alle 
de fine minnene Tone!

Av våre fire puddelstørrelser er det mellom som 
appellerer mest til meg, og på en eventuell liste ligger 
det mange stjerner og favoritter. Likevel må jeg si at               
Ch. Topscore Easy Money ‘Lillemann’ er i en helt 
egen liga. (Oppdretter Astrid Giercksky). Lillemann 
var eid av Kerstin og Anders Nilsson – Danmark. 

For enklest å beskrive denne hunden, tillater jeg meg 
å sitere kritikken, bestående av kun seks ord – uttalt 
av dommer, ordkunstner og puddelguru, nå avdøde 
Mr. Roger Stone – Vanitonia Poodles – UK. 
Sitat kritikk: 
‘THEY DONT MAKE THEM ANY BETTER!’ 
Sitat slutt. 

Igjen viste Astrid meg tilliten ved å sende meg til 
Danebrogens Land for å klippe / vise Lillemann på 
DKK Int. Utstilling i Hillerød. Presset lå som en 
jernbolero over skuldrene, og jeg fikk hilse på Hr. 
Prestasjonsangst. Lillemann kjempet i teten om tittelen 
ÅRETS HUND DKK (alle raser) dette året, og denne 
utstillingen var viktig. Astrid ga meg det fulle nerve-
pirrende ansvaret (Gudhjelpeogtrøste Astrid – jeg blir 
lettere skjelven og svett nå bare av å skrive om det).  

På hjemreisen var jeg lykkelig og klarte nesten å puste 
normalt. Lillemann og Lille meg ble BEST IN 
SHOW i Hillerød. Ch. Topscore Easy Money trakk 
også det lengste strået og kunne dermed ikle seg den 
gjeve tittelen ÅRETS HUND DK – 1998. 
Det var fest !

Ch. Eugenios Son O’a Bitch

Ch. Osmanthus First Lady Ch. Topscore Easy Money
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Siden jeg nå er i Danmark og Hillerød, er det artig å 
tenke på at jeg to ganger til, og med Astrids hunder, 
har stått øverst på pallen og med BIS pokalen høyt 
hevet på akkurat denne utstillingen. Andre gang med 
dvergpuddelen Ch. Run for Cover, og tredje gang 
med storpuddelen Ch. Topscore Drives You Crazy. 3 
ganger BIS 1 i Hillerød med 3 forskjellige pudler i 3 
forskjellige størrelser – 3 ulike år, er litt kult!

Dvergpuddelen Ch. Run for Cover - ’Taco’, eid av 
Astrid (oppdrettere Ida og Olav Arntzen), ligger øverst 
på listen toppdvergpuddel. Taco var stødigheten 
selv – være seg stå, gå, opp, ned, hit eller dit. Han 
hadde en pels som nærmest virket selvrensende og 
som ikke krevde så mye annet enn noen saksetak og 
et par strikker i toppen før han entret ringen. Taco ble 
mestvinnende dvergpuddel 2001 og 2002, og han ble 
stort sett BIR de gangene han var med. På SKKs Int. 
i Halmstad – og med mange seiersvante hunder som 
konkurrenter, ble Taco Cool, Calm and Collected, 
BEST IN SHOW. Den avgjørelsen ble tatt av Mrs. 
Cathy Camac – Australia. Med Run for Cover og 
Härbovi’s Sing for your Supper og meg som handler, 
vant vi til sammen 14 grupper og 12 BIS. 

På listen topp storpudler ligger i øverste sjiktet Ch. 
Topscore Drives You Crazy ‘ Mark’. Han var en fyrrig 
hingst å ha i snora, og igjen vil jeg sitere dommerens 
utsagn, som i dette tilfellet var verbalt, og fra nå 
avdøde kynologiekspert og hundegeni Mr. Hans 
‘Hasse’ Lethinen fra De Tusen Sjøers Land. Jeg entrer 
ringen med Mark og på sitt særegne finsksvenske 
mål lød det fra dommer Hasse: ÄNNU EN SNYGG 
JÄÄVEL !! Dette var som nevnt i Hillerød, hvor Mark 
ble BIS. Mark var kullbror til allerede verdenskjente 
Ch. Topscore Contradiction - ‘King’. En kullsøster 
av disse spektakulære hvite hannene ligger også helt 
i toppen av listen. Ch. Topscore Between Sheets - 
‘Mona’, en sort lekker godbit med like delikate detaljer 
som hennes superbe helhet, silhuett og bevegelser. 
Mona var eid og elsket av Hilde Fiskerstrand, 
Wirothis Pudler. 

Ch. Topscore Drives You Crazy

Ch. Topscore Drives You Crazy

Ch. Run For Cover
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Jeg fikk æren av å vise henne på Svenske puddel-
spesialen, der dommer var puddel/handler ikonet Mr. 
Dennis McCoy – USA. Mona ble beste tispe og BIM 
til sin berømte bror som selvfølgelig ble BIR og senere 
BIS. King var alltid å se i perfekt samarbeide med 
partner og kompis Mikael Nilsson. Dyktighet og 
perfeksjon er også vakkert. Kudos Micke!

Storpuddelen Ch. Star-Line Italo (også ‘King’ til 
hverdags) vil jeg tro går inn i historiebøkene som 
norges mest Aparte hund, med en like Aparte historie 
og start på utstillingskarrieren. Denne unike hunden 
debuterte i utstillingsringene som en eldre Debonair 
herre med bart og ble raskt en ‘snakkis’ bland hunde-
folk generelt. 

King var eid og forgudet av den vel så Aparte Wenche 
Knudtzen – i dag en av europas topp storpuddel-
oppdrettere, under det nå veletablerte, velkjente og 
velklingende navnet Catwalk. Jeg var heldig som fikk 
være med på Kings raskt eskalerende suksess og viste 
han til BIR og BIR Veteran ved flere anledninger. 
På NKKs Int. utstilling ble han BIS Veteran. Dømte 
gjorde – kanskje i dag en eldre herre – dog uten bart, 
men absolutt Debonair, Mr. Paul Stanton – Sverige. 
King var en staselig hund som skapte staselige øyeblikk. 

Ch. Catwalk Fairplay – ‘Pepper’ – eid av familien 
Holmseth/Iversen er en typisk ‘Catwalk’. Ekstrem, 
utrolig elegant og linjelekker. Denne hunden er et 
godt eksempel på hva jeg legger i begrepet ‘type’ på 
våre pudler. Pepper ble Best i rasen på Dog4All i en 
meget kledelig, stramt klippet toilette. Dømte gjorte 
Philip Langdon – UK – puddelspesialist og entusiast 
med lang fartstid og et meget årvåkent puddelblikk. 
Pepper ble ‘shortlisted’ i en gruppe 9 som stadig vokser 
(virker det som) av raser man hverken har hørt om 
eller sett før. 

Hundeinteressen og pudlene har blitt en stor del av 
livet mitt, også arbeidslivet. Hundesoignering ble mitt 
lott her i livet. Ærgjerrig som jeg nok var allerede som 
14-15 åring, tvang jeg meg på folk som hadde hunder 
jeg kunne sette saksa i. Jeg har alltid vært fasinert 
av hunderaser og klipping, pelsvariasjoner, frisyrer, 
teknikker osv. Blant trimme og klipperaser er 
forskjellene enorme og pudlene i dagens utstillings-
setting krever dyktig håndtverk. Litt kunstnerisk sans 
er heller ikke å forakte. 

I Oslo hadde jeg salong, Hundesalongen. På 
Hundesalongen var Astrid og meg arbeidskamerater i 
overkant av 16 gode år. Om noen vil høre min nasale,
nordnorske stemme ligger det en videosnutt på You-
Tube under søkenavnet Hundefrisøren. To ambisiøse 
elever ved NISS, Ole Martin Wølner og Mads 
Kristiansen jobbet med et skoleprosjekt, og stakk nesa 
innom Hundesalongen og det var jo hyggelig. 

Men som det sies – alt har en ende. Å være heltids 
kundeklipper er ingen spøk for etter hvert utslitte 
kroppsdeler, og for meg var tiden inne for å legge 
arbeidssaksa på hylla. 

Ch. Star Line Italo

Ch. Catwalk Fair Play
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Lysten på egen puddel å stille ut vokste samtidig med 
at jeg mistet lysten på bylivet og trang leilighet i 4. etg 
uten heis. Jeg ville ha en fin puddel å stille ut, flytte 
på landet og ta opp interessen for tegning og maling 
igjen. Det var drømmen i alle fall. 

Jeg eide og stilte ut dvergpuddelen Ch. Kudos 
Trendsetter ‘Ulf ’ (oppdrettere M. Nilsson og Ruby 
Lindeman) for noen år tilbake, og han var en super 
showkanon, type puddel – absolutt i min gate, og 
som valp på sin første utstilling (alle raser) ble han 
BIS Valp. På Svenske Pudelnationalen ble han også 
BIS Valp. Han ble også raskt Champion. 

Så en dag jeg kom hjem møtte Ulf meg som vanlig 
lykkelig logrende i døra, men denne dagen med helt 
ny frisyre. Han hadde vært innom hjemmefrisøren, og 
med kjøkkensaksa hadde han fått noe jeg vil beskrive 
som en veeldig asymetrisk, på grensen til en alt for 
kort BOB – og at utstillingskarrieren hans ble like 
kort som håret var det heller ingen tvil om. Ulf var en 
lykkelig hund – asymetrisk Bob eller ei. 

Tilbake til nærmere tid – ønsket om en fin mellom å 
stille ut, ønske om hus og hage, og kanskje det største 
ønsket – en å dele mine ønsker med begynte å ta form 
som realitet. På en barkrakk i sentrum fant jeg Ole 
Petter. Jeg reiv han med meg der og da!

I dag bor vi i det lille huset med hage her på 
Skedsmokors-landet med – ikke bare en fin mellom-
puddel, men tre fantastiske personligheter. 

Ch. Voulez Vous Mr. Topscore - ‘Otto’, hans halvbror 
Schpindel’ UpperClass -  ‘Willy’ og en nokså festlig 
energibunt Voulez Vous Of Course - ‘Fredd’ - som er 

Ottos sønn. Alle disse tre deler vi med Anita Byklum. 
Alle tre er lekre puddel typer og tross så nært slektskap 
har de helt forskjellige, festlige personligheter som er 
veldig interessant å studere. Oppfinnsomme, utrolig 
kloke og så intelligente at man skvetter noen ganger.  
Det er som jeg nesten ikke får meg til å si hunder om 
pudler, for de er på et helt spesielt niva sammenlignet 
med de fleste andre hunderaser. Pudler blir for meg 
mere personligheter, pga deres klovneri og alt annet 
tøys man ikke forventer seg  av en hund. Jeg vil nok 
aldri slutte å la meg fascinere eller stadig bli overrasket 
av klokskapen og ikke minst puddelens 
multiegenskaper. 

Ch. Kudos Trendsetter
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Å samarbeide med Anita Byklum er som å sprette den 
aller beste Champagnen. Det bobler og bruser av 
engasjement, interesse, ironi, humor og seriøsitet. 
Reale, ukompliserte mennesker er en ære å ha i livet. 
Og det er en ære å få dele våre tre mellomhanner med 
Anita. 

Otto - Ch. Voulez Vous Mr.Topscore - var den første 
som flyttet til oss, og han ligger nærmest hjertet mitt. 
Har man en hund som Otto, trenger man ellers så 
lite. At det som foregår på innsiden gjenspeiler ek-
steriøret og ellers ytre adferd er Otto et prima eksem-
pel på. I skrivende stund leder han som årets mest-
vinnende mellom, og med få utstillinger igjen kan det 
virke som om han blir liggende i tet. Da blir jobben 
man legger ned for å oppnå ultimate resultater en 
‘fjert i natta’ – som vi nordfra ville sagt det. 

Når jeg nå ser Otto danse over gårdsplassen med silke-
myk kraft – lydløst, lekkert – kan jeg bare beundre 
denne firbente elegansen. I Otto – ser jeg tre tiår til-
bake. Jeg ser han har Ch. Topscore On Stage – 
‘Julia’ – i seg og med seg. På farssiden ligger Julia 7 
generasjoner bak og på morsiden 9 generasjoner bak. 
For meg en verdifull skatt og en rørende arv. 

Før jeg nå takker for meg, vil jeg få takke alle som 
har delt sine pudler litt med meg gjennom mange år 
og vist meg tilliten verdig. Det er mange fantastiske 
mennesker man lærer å kjenne, men det er uungåelig 
å ikke skulle takke spesielt og spesifikt det mennesket 
som har hatt størst betydning for meg og hele mitt liv. 

Jeg er stolt av å kunne si at jeg har arvet mye av Astrid 
Gierckskys filantropiske tankesett og menneskesyn. 
Hun har lært meg hvordan og hva man ser på våre 
pudler og selvfølgelig håndverket, og hun har lært 
meg å elske Martine Bianco. Hun har lært meg å 
vinne, men også hvordan tape. Astrid – du betyr mye!! 
Takk! Når vi sees skal vi feire vår egen MR. TOP-
SCORE. 

Stafettpinnen sender jeg nokså naturlig videre til 
Anita Byklum og hennes Voulez Vous konfetti. 

Da takker jeg for meg med noe jeg leste på nett i 
forbifarten, og som fikk meg til å humre høyt for 
meg selv. Mest for at det i vår husholdning i alle fall – 
slettes ikke er langt fra sannheten: 

MOST DOGS HAVE OWNERS – 
POODLES HAVE STAFF!!! 

Vi sees !    
Edgar 
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Ju
ni
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Vov der ute!

For dere er det høst, men det er faktisk en ny vår inni meg!

I sommer slet jeg med trekket, men nå jobber jeg i 
selen min akkurat som da jeg var ung!

Jeg higer etter å være der mamma er. 

Eldre fryser lettere, tror jeg. Heldige meg har derfor 
fått herlig strikkegenser av en god nabo!

I juli begynte jeg å halte. Veterinæren skjønte ikke hva 
problemet var før mamma fant årsaken. Med en gang 
hun viste meg at hun forsto hva som hadde skjedd, 
løftet jeg poten i hånden hennes og gikk på 3 ben til 
jeg fikk behandling. Vi, hunder, skjuler jo skavankene 
våre så godt vi kan.

Jeg hadde fått et stikksår, verkebyll i tredeputen på en 
tå på bakbenet. Masse bakterier. Byllen ble åpnet 2 
ganger. Røntgen viste ikke fremmedlegeme. Jeg måtte 
gå lenge med sokk og bandasje, gikk på antibiotika 
i ca.6 uker – altfor langsom bedring. Det ble pyton. 
Til slutt orket ikke kroppen min tablettene lenger. Jeg 
grøsset, ville ikke ta dem i leverpostei en gang, fikk 
diaré, og var lei meg.

Tåen min er ganske så bra igjen nå, bare litt hard.

Men, pilegrimsvandringen ble for krevende for meg. 
Jeg måtte kaste inn håndkleet etter 16 km. Heldigvis 
hadde vi familie i Trondheim den helgen. Jeg ble frak-
tet dit, fikk skyss hjem til «mormor og morfar» av dem 
og en god venninne jeg kaller «tante»!

Mamma og jeg hadde dog en fantastisk opplevelse på 
vandringen. Vi gikk alene langs en elvepromenade – 
var ett med naturen og prosessene inni oss.

Jeg fikk være med på utsendelsesseremonien i 
Stiklestad Kirke og gilde i langhus på stiklestadir.

I juli og august hadde jeg omtrent klippekort på ulike 
dyreklinikker. Men, ukrutt forgår ikke så lett!

Labb fra Junior!

Følg oss på facebook:
https://www.facebook.com/puddelkvast/
Hege Norseth Blichfeldt
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Hannhunder i avl 
Her følger en oversikt over hannhunder som har hatt kull registrert etter seg i NKK i perioden 1.10.20 til 
15.10.21.  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 «kull totalt» er hvor mange kull denne hannen totalt har registrert i NKK, og «valper totalt» 
hvor mange avkom som er registrert i NKK. Til sist er hundens farge tatt med, da det kan være relevant 
med tanke på mindre populasjoner i populasjonen. Her står IG for ikke godkjent farge. 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 
2016-2020 

5 % av registrerte (matadoravlsgrense) 

Storpuddel 1469 74 
Mellompuddel 1090 55 
Dverg og toypuddel 1530 77 

Oversikt over antall registrerte pudler i perioden 2016-2020, 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.  

Det har vært økning i antall registrerte valper av alle størrelser i 2020, dette medfører også at 
matadoravlsgrensen vil øke noe, men fordi den beregnes ut fra antall registrerte de siste 5 år vil den store 
økningen i registreringstall i 2020 ikke gi like stort utslag på matadoravlsgrensen.  

Matadoravlsgrensen gjelder antall avkom hunden en hund får, i hele sin avlskarriere. Det er flere 
hannhunder som det siste året har oversteget dette grensen, samt flere som nærmer seg. Det brukes også 
fortsatt flere hanner som ligger over grensen for matadoravl. 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. 

SU  Hannhunder i avl 
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Storpuddel 

Navn 
antall 
kull 

antall 
valper 

kull 
totalt 

valper 
totalt farge 

Tiko - NO40334/19 11 64 11 64 sort 
Karajan OnStage 7 36 8 43 sort 
Alta - NO53266/18 6 46 6 46 fawn 
Trollplassens Sir Gollum 5 20 6 27 sort 
ANKARU's High Style 4 38 9 79 sort 
Wirothi's Mountain High 4 26 6 45 sort 
Simon Morleowa Radosc 4 26 5 30 fawn 
N'Chez Kingdom of Red Elegance 3 27 4 34 fawn 
N'Arsene Kingdom of Red Elegance 3 19 5 37 fawn 
Rango - NO52340/17 2 19 2 19 brun 
Frihamras Brown Prosperity 2 18 3 26 brun 
Awesome Game In Seattle 2 13 2 13 hvit 
Dronningpuddel Bamse 2 13 2 13 brun 
Leon - NO33892/19 2 12 2 12 fawn 
Spero - NO34666/18 2 11 2 11 grå 
Huffish Rave Master 2 5 2 5 hvit 
Forest Fleur's Orlando Moon 1 10 1 10 sort 
Pappiedax Important Imbro 1 10 1 10 fawn 
Trollplassens Kazan Lord 1 10 1 10 brun 
Esswalds Play The Game 1 9 2 16 sort 
Affectionate Arwyn of My Calida 1 9 1 9 sort 
Pitfour Mikael 1 9 1 9 hvit 
SHIRKUS Silvered Han Solo 1 8 5 39 grå 
Dreamboy Willi von Heike's Beauty P 1 8 4 36 IG 
Shirkus Chrome Ring Master 1 8 1 8 grå 
Bono 1 7 12 91 brun 
Oculos Neem 1 7 3 12 hvit 
Rex - NO46682/17 1 7 2 14 sort 
Mia Caras Bella Veyron Bianca 1 7 2 12 hvit 
Dajmens Strike Force Hero 1 7 2 10 sort 
Doffen - NO53512/19 1 7 1 7 sort 
Emil Omne Trinum Perfectum 1 7 1 7 fawn 
Silverskattens Avicii 1 7 1 7 grå 
West-Antopaz Alvin 1 7 1 7 sort 
Cabernet's Mercury Rising 1 6 1 6 sort 
Bach Lærkegård Kandju Kojo 1 5 5 26 fawn 
Abroz Bells Of Love 1 5 3 14 grå 
Darling Sawyer 1 5 2 12 sort 
Domestic Dark Davanti 1 5 2 11 sort 
Gullpuddelen's Edisto Castor Varg 1 4 3 12 fawn 
Afterglow Tyrone Power 1 4 1 4 hvit 
Skrivarbakken's Manly Hero 1 3 3 20 sort 
GE Delta 1 2 1 2 sort 
ColourRoyaleNestorVonDerSilbermöwe 1 1 4 4 IG 
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Mellompuddel 

Navn 
antall 
kull 

antall 
valper 

kull 
totalt 

valper 
totalt farge 

Tixobambixo's Khamfer Of El-Zanz 7 31 10 43 fawn 
Now I'm Bazaar Starring Moravia 6 26 21 99 sort 
Voulez Vous Mr. Topscore 6 19 6 19 sort 
ABC Private Cannes 3 15 6 26 sort 
Fidel Robinson Crusoe 3 15 3 15 sort 
Madam Gautier's Mummitrollet 3 12 3 12 brun 
Damocan Icaros 3 8 3 8 brun 
Completely Cold as Ice by Indy 3 6 3 6 sort 
Fairytale Breeding's Amon 2 13 2 13 IG 
Sandust Absolutely Georgeus 2 12 6 29 brun 
Olymbinar's Goleador Garboso 2 11 15 63 sort 
Ballentine's Robinson 2 11 15 51 sort 
Ballentine's Brown Boy In The Ring 2 11 9 40 brun 
Madam Gautier's Let The Wookiee Win 2 11 6 26 brun 
Ballentine's Happyness 2 11 2 11 sort 
Faralaes Bedingfield 2 11 2 11 sort 
Tixobambixo's Gordan Of Casa-Uriel 2 9 4 19 fawn 
Lenholl Dark Secret 2 8 33 128 sort 
Skrivarbakken's Comandore 2 8 2 8 sort 
Petit Real Zappa 2 6 4 11 sort 
Figaro S Tsvetochnoi Poljany 2 5 11 29 sort 
Skrivarbakken's James Brown 2 4 9 32 brun 
Yantell 6 Days 7 Nights Quinny 1 8 1 8 sort 
Asa's Undercover Secret 1 7 5 25 brun 
Avatar The Patriot 1 6 5 29 sort 
Unas von der Herbordsburg 1 6 1 6 fawn 
Splash Indiana Jones 1 5 13 48 sort 
Cavalli L'AMore Sent Morten 1 5 8 42 sort 
Bazaar's Xanadu 1 5 4 19 sort 
Lasciva Here I’ll Stay 1 5 1 5 sort 
Imagecopy Imagenary Friend 1 4 1 4 sort 
Jaytor Clarion Collusion 1 4 1 4 sort 
Micane's Master Of Puppets 1 4 1 4 brun 
Skrivarbakken's Ricki My Heartbreak 1 4 1 4 sort 
Tixobambixo's Nirius Of Est-Nor-Fin 1 3 6 29 fawn 
Carann's Gold Sta 1 3 5 21 fawn 
Annrocks Easter Heart Dodge 1 3 1 3 hvit 
Cupcakes Enchanting Delicious Donut 1 3 1 3 sort 
Days Of Greys Moravian Endevour 1 3 1 3 grå 
Obladis Flash 1 2 3 9 fawn 
Filagon Easy To Fly 1 2 2 9 sort 
Mon Charme Diamant Noir 1 1 18 86 sort 
Garboso Umbra 1 1 1 1 brun 
Silver Paint's Concorde Flyer 1 1 1 1 grå 

SU  Hannhunder i avl 
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Dvergpuddel 

Navn 
antall 
kull 

antall 
valper 

kull 
totalt 

valper 
totalt farge 

Classy Key Point Crossfire 7 28 14 50 sort 
Zolbiets Power of Turzheze 7 19 8 21 sort 
Cezz's Exotic Spices 6 14 9 27 brun 
Sotto Voce the Ilusionist 5 15 9 30 brun 
Fantasires Spaceman Spiff 4 14 4 14 sort 
Jedalins Prince Charming 3 14 5 20 fawn 
Marigold Stars Exotic Dancer 3 12 3 12 sort 
Icefly Blooming Mozart 3 10 3 10 brun 
Black Mail's Exciting 3 8 12 32 sort 
Racketeer Up Pops The Devil 3 8 7 18 sort 
Waldemarsros Touched By Bolt 3 8 6 19 sort 
Sjarmtrollet's Livsglede 3 7 4 10 brun 
EUGENIOS Super Trouper 3 6 12 29 grå 
Black Mail's Gold Digger 3 6 3 6 sort 
Hálsakots Bet You're WorthA Billion 3 5 3 5 sort 
Afro - NO36803/15 2 8 3 14 fawn 
Archie - EST03074/19 2 8 2 8 hvit 
Haldde Borealis Ceasar Goldmakers 2 8 2 8 fawn 
Zeus from Melody-Mountains 2 7 6 22 fawn 
Story Of Unmasked Son 2 6 9 34 sort 
Giulfo Iracondo-M 2 6 4 10 brun 
Fighter of the year 2019 2 6 2 6 sort 
Vestkanten's jailhose rock 2 6 2 6 sort 
Chic Charmings Elf Eros Enjoy Elvis 2 5 7 22 brun 
Regadog's Don't Worry, Be Happy 2 5 5 12 sort 
Curly Steps Shining Cruise 2 5 2 5 sort 
Sjarmtrollet's Love Of Style 2 4 13 34 sort 
Ozzy Osbourne Sedy vévoda 2 4 8 20 fawn 
nova black 2 4 6 19 sort 
Falco Silver Nagato 2 3 3 6 grå 
Chocolat Love Too Sinita 1 7 7 30 brun 
Sjarmtrollet's Secret Emotions 1 6 2 9 sort 
Kalle Raciborski Puch 1 5 1 5 fawn 
Skrivarbakken's Mocca Maste 1 5 1 5 brun 
Solnes Golden Delight 1 4 10 28 fawn 
Aconite Golden Northstar 1 4 10 26 fawn 
Gently Born Zhermano 1 4 6 31 IG 
Don Juan 1 4 3 11 fawn 
Remaro's Art for him 1 4 2 8 fawn 
Charmant Chic's Golden Limbo 1 4 1 4 fawn 
Rukses Ruvsu Mu Nivzana 1 4 1 4 fawn 
Trudora's Prince Blue Blood 1 4 1 4 sort 
Zoom The Dancer In Rain Von Ziethne 1 3 8 25 brun 
Myrgården Atlas 1 3 7 23 fawn 
Haldde Borealis Ironman 1 3 4 17 fawn 
Escada Silver Attention 1 3 1 3 grå 
Mirisch Sunshine 1 3 1 3 sort 

SU  Hannhunder i avl 
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Casper - NO30191/17 1 2 2 6 sort 
Haldde Borealis Lauge 1 2 1 2 fawn 
Pizzicato's Last Man Standing 1 2 1 2 grå 
Despacito S Tsvetochnoi Poljany 1 2 1 2 sort 
Party-line's Papi-raoul 1 1 13 29 brun 
Fracasse Noir Vera Lynn 1 1 6 12 sort 
Jennyrose's Everytime Showtime 1 1 3 9 sort 
Fab &Fame's Debonair Duke 1 1 1 1 grå 
Lizmars Incredible Identity 1 1 1 1 sort 

Toypuddel 

Navn 
antall 
kull 

antall 
valper 

kull 
totalt 

valper 
totalt farge 

Eugenios Savage Rose 5 14 8 23 sort 
Zhemchuzhina Sibiri Trofei 5 13 7 17 sort 
Adorable Augustin 4 17 4 17 fawn 
Loveable Teddy Bear 4 14 6 22 fawn 
Zereta's Birk the Little Viking 4 10 7 15 rød 
Skrivarbakken's Yogurt Santè 3 8 7 15 sort 
Memorie's Red Moon 3 8 6 16 fawn 
True-Style Play-With-Fire 3 8 6 15 sort 
Elsto Winnie the Pooh 3 8 3 8 sort 
Eugenios Devil's Advocate 3 7 5 11 sort 
Sandust Mr. Fantastic 3 7 3 7 sort 
Fidel Face Of A Devil 3 5 5 8 brun 
Schpindel' Titanium Infocus 2 6 9 26 sort 
Arroyo Grande's Beauty Black Flash 2 5 13 26 sort 
Eugenios Smoke Signal 2 5 5 13 grå 
Havapuchi's Elijah The Silver Hope 2 5 2 5 grå 
I'm Burning 2 4 7 12 rød 
Sandust With Love 2 2 7 17 sort 
Zereta's Dino 1 5 2 11 fawn 
Wirothi's Quickstep 1 4 1 4 brun 
Cezz's Poison Ivy 1 3 6 15 brun 
Elsto Dancing on Ice 1 3 3 8 hvit 
Ten-Sharp's Balotelli 1 3 2 5 brun 
Divining Rod's Happy Ever Afterglow 1 3 1 3 sort 
First Love av Vinnvarg 1 3 1 3 sort 
Kasper - NO53351/15 1 2 2 6 fawn 
Ballentine's Gentleman 1 2 2 5 sort 
Sotto Voce Never Say Never 1 2 2 5 sort 
Bentley Lara bel Cane 1 2 1 2 fawn 
Johnie Wolker Raciborski Puch 1 2 1 2 fawn 
Sanremo Iz Volzhskoy serenady 1 2 1 2 fawn 
Vestkanten's Maybe a star is born 1 2 1 2 sort 
Zhador Diors S Ostrova Grez 1 2 1 2 IG 
Sarahill Dare To Dream 1 1 22 58 sort 
VESTKANTEN's Shine like a diamond 1 1 9 14 sort 
Icefly Shiny Sirius 1 1 1 1 sort 

SU  Hannhunder i avl 
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Gruppe Nordenfjeldske avholdt sin årlige spesial-
utstilling 26. og 27. Juni, hvor vi hadde et stor cert. 
Den skulle ha vært avholdt i februar, men ble flyttet 
pga Covid. Solfylte dager, glade og fornøyde utstillere, 
herlige pudler i alle størrelser og gode dommere gjorde 
denne helgen til en super opplevelse. Godt oppmøte 

Gruppe Nordenfjeldske sin 
årlige spesialutstilling 

26. og 27. juni 2021
Fotograf Kristi Hagen Fasteraune

BIR Valp Dvergpuddel (søndag)
ABC Private Berlina

Eier: Ewa Carlfors
Oppdretter: Laila Johansen

Dommer: Espen Engh

BIR og BIM Mellompuddel  (lørdag)
N UCH Completely Victorious for Yantell
Eier: Janne Evertsen
Oppdretter: Siri Skogen Knutsen

HU N DK FI GI ES uch Tixobambixo’s 
Khamfer Of El-Zanz
Eier: Eva Annie Helseth og Eva Nygaard
Oppdretter: Eva Annie Helseth og
Ihne Therese Helseth

Dommer: Børge Espeland

UTSTILLING  Nordenfjeldske

med over 170 påmeldte fordelt på 2 dager er vi meget 
fornøyde med. Må også nevne alle de glade og positive 
utstillerene som viste stor glede for alle som var i 
ringen. Rett og slett herlig å oppleve. Vi gleder oss til 
å se dere alle igjen ved neste anledning.
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BIR og BIM Mellompuddel (søndag)
N UCH Abc Private Nice
Eier: Laila Johansen
Oppdretter: Laila Johansen

N UCH Fidel Robinson Crusoe
Eier: Anne Tjentland Sjulstad
Oppdretter Gro Staurheim, Eva Birgitte Nygaard

Dommer: Espen Engh

BIR og BIM Toypuddel (lørdag)
Wellhello Of Chanel Coco 

Eier: Marianna Kazár Enzőlne
Oppdretter: Marianna Kazár Enzőlne 

N UCH Brittuvan’s Ziwa 

Eier Britt Roxrud Holme
Oppdretter: Britt Roxrud Holme

Dommer: Børge Espeland

BIS Valp Mellompuddel (lørdag)
Ballentine’s The Happiest 

Eier: Anne Lise Toresen
Oppdretter: Anne Lise Toresen

Dommer: Børge Espeland

UTSTILLING  Nordenfjeldske

BIR og BIM Toypuddel (søndag)
Ballentine’s Lady Gaga

Eier: Toresen, Anne Lise
Oppdretter: Toresen, Anne Lise

Wellhello Of Chanel Coco 

Eier: Marianna Kazár Enzőlne
Oppdretter: Marianna Kazár Enzőlne

Dommer: Espen Engh
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UTSTILLING   Nordenfjeldske

BIS Veteran Storpuddel (lørdag)
N uch Frøyapuddelen’s Black Beauty

Eier: Bente Martinussen
Oppdretter: Randi Johanne Johansen

Dommer: Børge Espeland

BIS 2 Valp Storpuddel (lørdag)
Voctaves Let It Be Me 

Eier: Hans Arve Kotsbakk
Oppdretter: Christin Alfsvåg Kotsbakk

Dommer: Børge Espeland 

BIS 2 Junior Dvergpuddel (lørdag)
ToBo Rizos Abby 

Eier: Tove Hestsveen Bosmen
Oppdretter: Tove Hestsveen Bosmen

Dommer: Børge Espeland
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UTSTILLING   Nordenfjeldske

BIS 2 Veteran Mellompuddel
C.I.B. NORD uch BALTV-16 Fidel St. Petri

Eier: Laila Johansen
Oppdretter: Eva Birgitte Nygaard, Gro Staurheim

Dommer: Børge Espeland

BIS Veteran Mellompuddel (søndag)
C.I.B. NORD uch BALTV-16 Fidel St. Petri

Eier: Laila Johansen
Oppdretter: Eva Birgitte Nygaard, Gro Staurheim

Dommer: Espen Engh

Beste hode
NV-21 Sandust Magic Holiday

Eier: Christina Johansson
Oppdretter: Christina Johansson, 
Sussanne Johansson

Dommer: Børge Espeland 
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Beste bevegelser
N uch Completely Victorious for Yantell

Eier: Janne Evertsen
Oppdretter: Siri Skogen Knutsen

Dommer: Børge Espeland

BIS SAR Mellompuddel
HU N DK FI GI ES UCH 
Tixobambixo’s Khamfer Of El-Zanz

Eier: Eva Annie Helseth
Oppdretter: Eva Annie Helseth og
Ihne Therese Helseth

Dommer: Børge Espeland

BIS 2 SAR Storpuddel 
N uch Madam Mim’s Covergirl 

Eier: Mette Lindboe
Oppdretter: Mette Lindboe

UTSTILLING   Nordenfjeldske
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UTSTILLING   Nordenfjeldske
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I forbindelsen med pandemien avholdt ikke NKK så 
mange utstillinger med storcert. Undertegnede tenkte 
da at noe måtte gjøres. 

Jeg snakket med Eli Hall v/NPK og Ann Kristin 
Sletnes, om å avholde utstilling i Skien. Klubben stilte 
seg positivt til dette, og dermed var «ballen» i gang. 

En flott gjeng ble samlet til konstruktive arbeids-
møter. Arbeidsroller ble fordelt, og hver enkelt i 
arbeidsgruppen gjorde sin jobb i ytterste grad. Vi 
gjorde alt for å sikre at utstillingene kunne avholdes 
innenfor smittevernreglene, tross pandemi. Dessverre 
ble det ikke avholdt forskjellige uoffisielle kåringer, 
men målet vårt var å få gjennomført utstilling og få 
avlsklarert våre hunder. Ringpersonellet fungerte godt, 

og det virket som de fleste var fornøyd med dagene. 
En helt ny dommer fikk også prøvd seg i ringen. 
Noen justeringer vil bli gjort ved neste arrangement, 
og vi håper da at pandemisituasjonen ser annerledes 
ut, eller at samfunnet har kommet seg helt over 
«kneika». 

Takk til Leif H Hjort, Arild Thorvaldsen, Heidi 
Brunes, Synne Brunes, Jaran Brunes, utstillere og Ann 
Kristin Leirvik Sletnes.   

Og ikke minst takk til arbeidsgruppen av NPK avd 
Vestfold og Telemark ved Margareth Gelein, Berit 
Nordskog, Gro Anita Pedersen, Gro Anita Zetter-
strøm Olsen, Mona Norseth, Sissel Oksum, og Daniel. 

Hilde Fiskerstrand (« gaffa Hilde») 

Norsk Puddelklubb sin utstilling i Skien 
31. juli og 1. august 2021

Fotograf Gro Anita Pedersen
Dommer lørdag Leif Ragnar Hjort

Dommer søndag Arild Thorvaldsen

BEST IN SHOW 

BIS 
Catwalk Performance 
Eier og oppdretter  Wenche Knudtzen

Lørdag 31. juli

BIS FINALEN
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UTSTILLING  Skien

BIS 2 
Wirothi`s Quickstep 
Eier og oppdretter Hilde Fiskerstrand

BIS 3 
Voulez Vous Public Enemy  
Eier og oppdretter Anita Byklum

BIS 4 
Zolbiets Power of Turzheze  
Eier Aina Tonerud
Oppdretter Marie Torgerson

BIS
Brittuvan`s Onyx  
Eier og oppdretter Britt Roxrud Holme

BEST IN SHOW VALP 
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UTSTILLING  Skien

BIS 2
Always On My Mind 
Eier og oppdretter Mona Fegri

BIS 3 
Icefly Shakira  
Eier Tove Godstad Eriksen
Oppdretter Jorunn Aukrust

Dvergpuddel
BIR Zolbiets Power of Turzheze
Eier Aina Tonerud 
Oppdretter Marie Torgerson  

RASEVINNERE

BIM Sandust Magic Holiday
Eier Christina Johansson
Oppdrettere Christina Johansson og Susanne Johansson
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UTSTILLING  Skien

Toypuddel

BIR Wirothi`s Quickstep

Eier og oppdretter 
Hilde Fiskerstrand

BIM Ulfeng`s Dans med meg

Eier 
Hanne Norberg-Schulz
Oppdretter 
Hanne Norberg-Schulz,
Kai Brevik

Storpuddel

BIR Catwalk Performance

Eier og oppdretter 
Wenche Knudtzen

BIM Dajmens Moon Vision

Eier Dina Ingeborg Lie
Oppdrettere Tove Byrløkken, 
Grete Byrløkken

Mellompuddel

BIR 
Voluez Vous Public Enemy

Eier og oppdretter 
Anita Byklum

BIM 
Voulez Vous Mr. Topscore

Eier Edgar Nilsen
Oppdretter Anita Byklum
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Søndag 1. august

UTSTILLING  Skien

BEST IN SHOW 

BIS 

Voulez Vous Public Enemy

Eier og oppdretter Anita Byklum

BIS 2 

Catwalk Performance

Eier og oppdretter 
Wenche Knudtzen

BIS 3 

Sandust Magic Holiday

Eier og oppdretter 
Christina Johansson
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UTSTILLING  Skien

BIS 

Voulez Vous Public Enemy

Eier og oppdretter Anita Byklum

BIS 2 

Catwalk Performance

Eier og oppdretter 
Wenche Knudtzen

BIS 3 

Sandust Magic Holiday

Eier og oppdretter 
Christina Johansson

BIS 4 

Nummenpään Dream High

Eier og oppdretter 
Tormod Sæther

BIS 
Memories The Greatest

Eier og oppdretter 
Anne-Stine Berg

BIS 2
Brittuvan`s Onyx
Oppdretter Britt Roxrud Holme
Her mangler vi bilde. Se side 47.

BIS 3
Icefly Shakira

Eier Tove Godstad Eriksen
Oppdretter Jorunn Aukrust
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BIS 2 
Regadog`s Olympea  

Eier og oppdretter Laila Godager

BIS 

Tixobambixo`s Khamfer Of El-Zanz

Eier og oppdretter Eva Helseth og Eva Nygaard

UTSTILLING  Skien

BEST IN SHOW SAR
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UTSTILLING  Skien

BEST IN SHOW VETERAN

BIS 

Fidel St. Petri  

Eier Laila Johansen
Oppdretter Eva Nygaard og Gro Staurheim

BIS 2 
Fidel Muscat  

Eiere Ann-Britt N. Thorkildsen og Geir S.Johnsen
Oppdretter Eva Nygaard og Gro Staurheim

RASEVINNERE

Dvergpuddel

BIR 
Sandust Magic Holiday

Eier Christina Johansson
Oppdrettere Christina Johansson og 
Susanne Johansson

BIM 
Zolbiets Power of Turzheze

Eier Aina Tonerud
Oppdretter Marie Torgerson
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Storpuddel

BIR 
Catwalk Performance

Eier og oppdretter 
Wenche Knudtzen

BIM 
Dajmens Moon Vision

Eier Dina Ingeborg Lie
Oppdrettere Tove Byrløkken
og Grete Byrløkken

Toypuddel

BIR 
Nummenpään Dream High

Eier Tormod Sæther
Oppdretter Leena Turhunen

BIM 
Sunline Melodi

Eier Bjørg Graatrud
Oppdretter 
Annie Elisabeth Bråten

Mellompuddel

BIR 
Voluez Vous Public Enemy

Eier og oppdretter 
Anita Byklum

BIM 
Voulez Vous Mr. Topscore

Eier Edgar Nilsen
Oppdretter Anita Byklum

UTSTILLING  Skien
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Noen ord fra dommer Arild Thorvaldsen

Norsk Puddelklubb sin utstilling i Skien 1.8-21

Veien ble litt lang og kronglete, pga Covid-19, i 
tillegg til at jeg først etter fylte 50 skulle få realisert 
mitt ønske om å bli autorisert eksteriørdommer for 
Puddel. 1. juni i år bestod jeg kommisjon ved DUK, 
og 5 minutter etterpå fikk jeg invitasjon til å dømme 
Puddelklubbens spesial.
For en fantastisk start og mulighet å ha «premiere» 
blandt sine «egne» Med utstillere der jeg kjenner til 
de aller fleste, kunne jo dette lett bli den ultimate 
«ildprøve». Om utstillerne var ekstra sultne på ut-
stilling, eller litt ekstra spente på å kunne stille ut for 
en «ny» dommer vites ikke, men antall påmeldte var 
upåklagelig.

Min oppfatning er at kvaliteten jevnt over var 
utmerket blandt de beste i alle størrelser. Tispeklassen 
i Mellompuddel utmerket seg nok for meg. Veteranen 
rørte meg spesielt, som tross sin alder lett plasserte seg 
blandt de beste og som jeg i tillegg kåret til BIS-valp 
ved NPK sin utstilling for over 7 år siden. Blandt 
valpene som representerer noe av potensialet for frem-
tiden var det også små stjerner å finne. BIS-valp ble en 
superlekker liten Toypuddel, der alt vesentlig var 
samlet i en liten men komplett pakke. Utmerkede 
proporsjoner, detaljer, størrelse og massevis av attitude.

BIS-4 gikk til en ung staselig Toypuddel fra 
juniorklassen, full av stil og selvtillit. BIS-3 ble en 
superfeminin Dvergpuddel, med optimale propors-
joner og presentert til perfeksjon. BIS-2 fikk den 
største av variantene, en sjeldent velgående Storpuddel 
tispe med flotte linjer som aldri satte en pote feil.
Best in Show endte opp å gå til Mellompuddelen, hun 
klarte å holde en konstant silhuett og
en sånn flyt i sine bevegelser, tross sin størrelse, i det 
høye våte gresset. Lekkert presentert, herlig attitude 
og med alle detaljer vesentlig for en puddel.

Utstillingsplassen var utmerket, selv om gresset var vel 
utfordrende for de minste variantene. Været får ingen 
som kjent gjort noe med og var varierende, men ingen 
dro hjem med en klissvåt hund i allefallJ

Tusen takk for tilliten til alle utstillere og til 
arrangørene som gav meg en slik flott start, det
setter jeg stor pris på.

Hilsen Arild Thorvaldsen

UTSTILLING  Skien

På bildet; dommer Leif Ragnar Hjort
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KLAB  MH

MH helgen 18. og 19. september på Fetsund
Tekst Bente Tyrhom    Foto Bente Tyrhom, Ellen Hodne og Ellen Sigtun

I år ble det en stor utfordring å få gjennomført denne 
helgen. Alt var klart i god tid både med bemanning og 
deltagere, men så ble det mye frem og tilbake! Det var 
utrolig godt å få kommet i gang på lørdagen…..

12  pudler var påmeldt, og 10 fikk startet. 6 store, 
3 mellom og 1 toy. Det er alltid like spennende å se 
hvordan de løser oppgavene som er både lekene og 
skremmende.

Stor takk til dyktige beskrivere og testledere 
Anette Lernæs, Heidi Lernæs, Ronny Eliassen, 
Merete Greaker. 

Med figuranter og hjelpere som Ellen Sigtun,           
Silje Rustad og Kristin Hodne ble dette til en veldig 
hyggelig helg.

Jeg synes formålet med testen var godt beskrevet her:
Mentalbeskrivelse Hund (MH) er en testform som 
brukes for å få et bra bilde av hunders mentalitet. 
MH er ingen test der hunden blir godkjent eller ikke 
godkjent. Det er heller ikke en konkurranse der ulike 
hunder rangeres i forhold til hverandre, men derimot 
en beskrivelse som protokollføres og eier får kopi av 
protokollen etter gjennomført test.
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KLAB  MH

MH beskriver de atferder som forskning har vist at er 
mest/sterkest arvbare. Under en MH går hund og eier 
gjennom en bane med ulike moment der disse atferder 
dokumenteres. En testbane består av ulik momenter 
som er utviklet fram for å måle akkurat den eller de 
egenskaper man er ute etter å måle.

Dette er nyttig for oppdrettere for å se hvilke egen-
skaper som bor i hunden, men også for hundeeier for å 
bli bedre kjent med hundens reaksjonsmønster.

Det som måles er hundens lekelyst, jaktlyst (på et 

objekt i bevegelse, ikke på lukt eller vilt), reaksjon på 
sosial kontakt med menneske, redsel for ulike 
menneskeliknende gjenstander, grep, redsel for lyd, 
skudd og interesse i lek/nysgjerrighet og mot etter at 
den har blitt skremt.

En MH må ikke forveksles med karaktertest eller en 
funksjonsanalyse. En MH er en beskrivelse og hunden 
får god tid til å avreagere mellom de ulike momentene. 
Prøven avbrytes om hunden ikke avreagerer mellom 
momentene eller om hunden ikke kan kalles inn i 
løpet av 2 momenter.
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KLAB  MH
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KLAB  MH

Søndagens mannskap: 
Ellen Sigtun, 
Kristin Hodne, 
Merethe Greaker, 
Heidi Lernæs, 
Anette Lernæs og 
Bente Tyrholm
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Året 2021 Gruppe Nordenfjeldske

NYTT FRA GRUPPENE  Gruppe Nordenfjeldske

Starten av året 2021 var preget av Covid, så aktivitetene har vært tilpasset myndighetenes restriksjoner, men vi har 
likevel hatt en del aktiviteter. Vi startet opp med treff på Boxerbanen på Bjørkmyr. Hvor det var muligheter for å 
trene lydighet, agility, rallylydighet, ringtrening, gå en tur eller bare sosialt samvær. 

Anne Lise og Kevin i farta

Storpuddel trener kontaktValp prøver seg i tunnelen

På grunn av Covid regler ble medlemsmøte i mai holdt utendørs på Boxerbanen. Kristin Woldmo Kolsæter kom og 
holdet foredrag om blodspor. Kristin er autorisert ettersøksdommer, og har holdt kurs for både klubber og private de 
siste 10 årene.

Hinderløype
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NYTT FRA GRUPPENE  Gruppe Nordenfjeldske

Medlemsmøte på Boxerbanen

Klippe kurs med Anne Lise Toresen og Nils Kristian Gimseng på Heimdal hundesalong i hverdagsstell den 18. 
September. Vi gjennomgikk snute- og labbeklipp, bading, føning, børstning og hverdagsklipp. Alle deltakerne 
uttrykte at de var fornøyde med godt gjennomført kurs. Senere i år skal vi ha et medlemsmøte og det årlige julebordet.

Merete og MiraØvelse på børsting

Hanne og Mira
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NYTT FRA GRUPPENE  Gruppe Nordenfjeldske

Da endelig ble det mulig å holde kurs for sportørste ekvipasjer, denne gang «vanlig» spor. Kurset ble avlyst på våren 
p.g.a. koronaen, og vi var litt spent nå også for i august startet «regntid» i Trøndelag. Men lørdag morgen kom med 
oppholdsvær!! 5 hunder fra 1 til 13 år var påmeldt, 2 store, 2 mellom og 1 dverg. Noen hadde prøvd litt spor tidligere, 
andre var helt ferske.

Instruktør var Veronika Figen….. ei «gammel» brukshund dame, nå puddeleier og puddelfrelst. Hun fortalte og 
forklarte hva sporsøk går ut på og hvordan man legger et spor. Første dag la hun 2 spor til hver hund. Til slutt en 
liten evaluering av dagen, deretter hjem og bearbeide dagens inntrykk.

På søndag tittet faktisk sola litt frem. Nå skulle vi legge spor for hverandre og det ble ganske spennende. Litt sikk 
sakk og kanskje vel mange vinkler men Veronika ga seg ikke før alle hundene (og førere) forsto oppgaven. Og det 
gjorde de, det er jo pudler!

Alle var enig i at dette var et flott og lærerikt kurs. Oppfølgingskurs til våren ønskes !

Anne Lise Toresen

Sporkurs 4. og 5. september 
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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. I dette heftet 
er det mer informasjon og 
veiledning om vår rase, 
enn i mange andre 
hundebøker.
Kr. 60,- pr. stk. + porto.
NB! ny pris

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

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

Mei Of Pinegrove M. JP, Mei, eier og foto Ulricke Alette Mathisen 
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Returadresse:
Martha L. Strand
Marie Sørdals veg 11 F 
7036 Trondheim


