
Norsk Puddelklubb innkaller til digital* Generalforsamling  

søndag 26. mars 2023 kl 13.00  

 
Oppmøte digitalt kl 12.30 for opplæring i bruk av det digitale systemet. Vi oppfordrer alle 

som skal delta på generalforsamlingen til å delta på dette.  

Vi legger ut skjema for påmelding til generalforsamlingen på nettsiden 

www.puddelklubb.no i god tid før møtet. 

Dagsorden generalforsamlingen: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder, referent, med-referent, to til å skrive under på protokollen, samt to til 

tellekorps og en observatør fra valgkomiteen 

3. Årsberetning fra styret og komiteer, med aktivitetsplan 

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett 

5. Innkomne forslag 

6. Valg 

1. Godkjenning av innkalling 

 

2. Valg av møteleder, referent, medreferent, to 

 protokollundertegnere, to til tellekorps 

 

3.1  Styrets årsberetning 

 

Styrets sammensetning fra   
31.12.2021 – 24.4.2022 

Styrets sammensetning fra  
24.04. 2022 – 25.3.2023 

Leder Eli Hall Leder Eli Hall 

Nestleder Inger Halle Skagen Nestleder Inger Halle Skagen 

Styremedlem Heidi Løken Styremedlem Heidi Løken 

Styremedlem Ylva Freed Styremedlem Ylva Freed 

Styremedlem Åshild Nerholm Styremedlem Hanne Eli Nordstrand 

Varamedlem Mona Fegri Varamedlem Mona Fegri 

Varamedlem Ragnhild Steineger Varamedlem Ragnhild Steineger 

 

Styrearbeid og faste oppgaver utenom styret: 

2022 kom med åpning etter pandemien og mange flere hundeaktiviteter. Styret har likevel avholdt de fleste 

møtene på zoom, siden et par av styremedlemmene våre har lang reisevei. Samarbeidet i styret har fungert 

godt, med en grei oppgavefordeling og rik meningsutveksling på møtene. Møtereferatene har fortløpende 

blitt lagt på NPKs nettside under «Om NPK» «Lover, protokoller og styret». 

Her er fordelingen av oppgaver i styret som ble valgt i 24.april,2022: 

Eli Hall, leder: Innkalling og ledelse av styremøter, brev og henvendelser til og fra NKK (og andre), 

årsberetning, regnskap og budsjett. Klubbtelefonen, samt backup på e-postsvar. Redaksjonsmedlem i 

Puddelposten, en av tre i facebookteamet og backup på websider. Deltakelse på Representantskapsmøtet i 

http://www.puddelklubb.no/


NKK (RS) og Nordisk Puddelkonferansemøter, samt diverse løpende oppgaver. 

 

Inger Halle Skagen, nestleder: Medlem i Sunnhetsutvalget., deltagelse i Nordisk Puddelkonferanse og diverse 

løpende oppgaver. 

 

Ylva Freed, styrerepresentant: Møtereferater og administrator i facebookteamet. Styrets kontakt til og deltaker i 

utstillingskomiteen. Deltagelse i Nordisk Puddelkonferanse. 

 

Hanne Eli Nordstrand, styrerepresentant: Kasserer: Alle klubbens utbetalinger og helserefusjoner. 

Regnskapsbilag og kontering. En av tre i Facebookteamet. 

 

Heidi Løken, styrerepresentant: Webansvarlig, innlegg og web-utvikling, Oppfølging av hannhundlisten, 

oppdretterlisten og listen over folk som ønsker omplassert puddel.  Øyelysingsdagen. 

 

Mona Fegri, vararepresentant: Utsendelse av valpehefter og klubbeffekter, samt løpende oppgaver.  

Ragnhild Steineger, vararepresentant: Besvarelse av klubbens e-post, innhold til listene og websidene, samt 

løpende oppgaver. 

Faste oppgaver utenfor styret (i tillegg kommer alt det gode arbeidet som gjøres i Gruppe Nordenfjeldske, ledet 

av Nils Kristian Gimseng og Gruppe Nord, ledet av Diane Nikolaisen, samt arbeid som gjøres andre 

steder i landet): 

Martha Strand har vært redaktør for Puddelposten, i redaksjonen Eli Skomsø (lay-out) og Eli Hall 

Regnskapet føres av Vidar Hansen, Regnskapsservice på Lillestrøm.  

Bente Tyrholm er leder for Klab (se egen beretning fra KLAB lenger ned i årsberetningen) og 

aktivitetsgruppa på Østlandet.  Bente er også ansvarlig for klubbens valpeformidling og valpelisten. 

Utstillingskomiteen har bestått av Ann Kristin Leirvik Sletnes, Marta Strand, Merete Beyer og Ylva Freed. 

Marit Fallang var ansvarlig for Mestvinnerlisten. Helga Helen Bjørnevik tok seg av SAR-listen. 

Sunnhetsutvalget består av Ida Myrer Grime (sekretær), Tone Rognstad, samt Inger Halle Skagen fra styret.  

Conny W. Jensen ledet interimstyret for Gruppe Vestland. De hadde årsmøte med styrevalg den 28.1.23. 

Ny leder er Nina Thorbjørnsen. 

Hilde Fiskerstrand ledet Arbeidsgruppa Telemark og Vesfold, som avholdt utstillingene i Skien  

Vi har fått oppnevnt medlemmer fra NPK i NKKs grupper for organisasjonsutvikling; Elisabeth Sørenssen 

og Tone Rognstad og i NKKs Sunnhetsutvalg; Ida Myhrer Grime. 

Henvendelser, høringer og NKK 

Styret har mottatt henvendelsene til klubben på telefon og e-post spenner over et vidt spekter om alt fra 

oppdrett og pelsstell til kjøpsbetingelser og lovtolkninger, men først og fremst får vi spørsmål om rasen 

fra folk som enten har puddel eller ønsker seg puddel. Vi har mottatt ca 700 telefonhenvendelser og 633 e-

poster. Disse har blitt besvart, så grundig det har latt seg gjøre, og vi har mottatt takk fra mange. Klubben 

har fått mange nye medlemmer, etter kontakten de har hatt med oss. 

 

Styret har mottatt og gitt tilbakemeldinger på brev og høringer fra NKK. Bla annet om nye forskrifter for 

hundeavl, deltakelse i komiteer og regler for diverse sportsgrener (oversendt KLAB).   

Media/Informasjon 

Vi sendte et brev til Dyrebeskyttelsen som bestred  innelgget som de hadde  om puddel på FB noe som 

resulterte i at dette ble trukket fra deres webside. Vårt brev til Dyrebeskyttelsen ble senere brukt som 



eksempel  i NKKs møte om hvordan vi møter de utfordringene i media på området hundeavl som 

kommer fremover.  Leder i NPK ble intervjuet om blandingsavl i et innslag på NRK radio og senere av 

NRK Nordland om Norwegians nye priser for frakt av hund. Vi har også innklaget til redaksjonen i 

inyhet.no innlegget om syke hunder i ringen, der bilde av en stor puddel var hovedoppslag i en artikkel om 

bulldoger. Dette resulterte i at de byttet ut bildet. Vi innklaget senere samme bilde og artikkel igjen, da den 

også lå på hunden.no. 

Kurs/konferanser/møter 

NPK er arrangør av Nordic Poodle conference i 2022/2023. Det ble avholdt to digitale møter, før en 

vellykket konferanse den 4.-5. februar på Leangkollen i Asker med representanter for puddelklubbene i 

Sverige, Danmark og Finland på besøk.. Eget referat foreligger.  

Klubben har sendt tre medlemmer på NKKs organisasjonskurs.   

Styret planlegger oppdretterkonferanse om blant annet de nye forskriftene og avlsplanene høsten 2023.  

Øyelysing og patellasjekk, helserefusjoner - for medlemmer 

Vi holdt det årlige arrangementet med veterinær Kristin Lange. I år ble det avholdt den 29.1. hos 4Poter 

på Haslum. Tone Rognstad sto i spissen, med Heidi Løken ved sin side. Mange benyttet seg av tilbudet 

med pudlene sine, 38 til øyelysing og 9 til sjekk av kneledd.  

Utstillinger/stevner/arrangementer/aktiviteter  

NPK ved utstillingskomiteen og avdelinger har arrangert hele 7 spesialutstillinger, også i 2022. Se 

Utstillingskomiteens årsberetning lenger ned. 

 

Vi arrangerte også aktivitetsdag i Skrivarparken, Hokksund den 30.8., ved KLAB, med blåbærstevne i 

Agility, rallystevne og opplæring i apportering og lydighet, i tillegg til blåbærstevne og opplæring i rally i 

Drammen Hundepark i forbindelse med julepuddeltreffet i desember.  KLAB måtte dessverre avlyse 

mentalbeskrivelsen i september, på grunn av frafall av mannskap. 

Vi arrangerte kurs i utstillingsklipp med Christina Johansson i Drammen 26.2. 

 

Medlemsblad/ nettsider/Facebook/annen informasjon 

 

Puddelposten 

Redaksjonen besto av Martha Strand (red), Eli Skomsø og Eli Hall. Det ble gitt ut 3 nummer i 2022, og vi 

har fått mange positive tilbakemeldinger. Fra og med nummer 1/23 er også Helene Gautier Aarheim 

medlem i redaksjonen. Bladet har faste bidragsytere og spalter, i tillegg til artikler og innsendte reportasjer, 

slik at det har blitt et variert blad for puddelklubbens over 2000 medlemmer.  

Websidene  

Webansvarlig gjør løpende oppdateringer på hannhund-, valpe-, mottakere av omplasserings- og 

oppdretterlistene. Det legges også lenker til pudler i media og andre interessante saker, i tillegg til nyhetene 

fra klubben. Vi er også i gang med å få inn flere lenker til bedrifter som kan gi medlemsfordeler. 

Facebook 

Nettsidene er først og fremst klubbens informasjonsorgan, mens Facebook også tar opp i seg mindre 

hendelser, aktualiteter og noen debatter. Positivt med Facebook er at vi raskt kommer ut til mange, men 

det begrenser seg også til dem som er aktive der.  

Medlemstall 

Et stående mål for styret er å rekruttere flere medlemmer.  

Vi er godt fornøyde med den stadige økningen og at vi har fått så mange nye medlemmer i året som gikk.  

Tallene under er antall medlemmer ved årets slutt. 

 2017    2018        2019        2020        2021       2022    

 1279    1365        1498        1653        1898        2015 



 

 

3.2. Sunnhetsutvalgets årsberetning 

Sunnhetsutvalget har i 2022 bestått av Ida Myhrer Grime, Tone Rognstad og Inger Halle Skagen.  Ida 

fungerer som sekretær og besvarer henvendelser på e-post, Inger sitter også i styret og fungerer som 

bindeledd mellom styret og SU.  

I 2022 har det blitt holdt foredrag om genetikk avl og helse for gruppe Nordenfjeldske, samt digitalt 

foredrag i fargegenetikk for gruppe Nord. Det har blitt skrevet helserelaterte artikler til puddelposten samt 

statistikk over hannhunder brukt i avl til PP 3-22. SU mottar og besvarer henvendelser som dreier seg om 

helse, helsetester, avl og valg av avlspartner.  SU jobber også sammen med styret når det kommer til 

avlskrav og anbefalinger.  SU har hatt et digitalt møte i løpet av 2022, samt at mindre saker har blitt 

diskutert på mail/messenger.                                                 ↓ Er tabellen ute av synk, dobbelsjekk! 

Registreringstall     2017     2018   2019   2020      2021     2022       Totalt siste 6 år 

Toypuddel      102       131       96    117     151     135              732 

Dvergpuddel      186    209    188    213     325     248            1369 

Mellompuddel      186    242    202    265     361     286             1541 

Storpuddel      320    242    280    328     528     459             2157 

Vi noterer oss at det er noe nedgang i antall igjen fra 2021 til 2022 for alle størrelser.  

 3.3 Årsberetning valpeformidlingen 

Det er formidlet 50 kull. Toy – 5 kull, Dverg - 9 kull, Mellom – 16 kull og Stor – 20 kull 

1 mellom og 4 store er omplassert / 2 toy, 1 mellom og 1 stor ble satt ut på fòr. 

Kullene får ligge på valpelisten så lenge det trengs, om man ber om dette, ellers tas de av listen når valpene 

er 8 uker. Ved påvist drektighet kan kullene legges ut som forventet. 

Det bør bare legges ut ledige valper, og kull som blir liggende en stund må det gjerne oppdateres antall på 

underveis. Det er positivt for valpekjøpere at listen er så oppdatert som mulig. 

3.4 Årsberetning KLAB og aktivitetskomiteen 

Klab /Aktivitetsgruppen 2022 

Leder: Bente Tyrholm 

Agility: Anne-Christine Brenne og Martine Kristiansen 

Bruks: Mette Dahl og Camilla Vaarli. 

Lydighet-Rally - Smeller: Jeanette Hvalby og Kristin Hodne 

MH: Bente Tyrholm 

Puddeltreff på Østlandet(i tillegg avholder gruppene  lokale treff og medlemsmøter) 

Det ble avholdt treff på Blommenholm i mai, og juleavslutning i Drammen hundepark 11. desember. 

Her var det innføring i nye rally skilt og det ble holdt en konkurranse ved Karine Haugland. 

Anne Christine Lapstun Brenne og Stein Brenne hadde trening i agility, med blåbærstevne som avslutning. 

Vi koste oss med deilig mat og drikke. 

Aktivitetsdag 28. august i Hokksund 

Det ble avholdt innføring i spor med Mette Dahl, Agility med Anne Christine / Stein Brenne, 

Lydighet med Janne Evertsen, Rally med Alexander Nymo 

Bruks 

Mette Dahl har arrangert treningsgrupper både vår og høst. Det har vært samlinger både i skog og på 

gress. 

MH  17-18 september ble avlyst da det ikke var mulig å skaffe mannskap denne helgen. 



Oslo Dog Show ble arrangert 18-20 november 

Vi stilte med flotte pudler i alle størrelser. Til å betjene standen var Camilla Vaarli, Inger Halle Skagen, 

Mette Dahl, Ellen Sigtun, Monica Husom og flere gode hjelpere sammen med Bente Tyrholm. 

Se mestvinnerlistene for agility, lydighet, rallylydighet, bruks og smeller i Puddelposten og på 

nettsiden. 

3.5. Utstillingskomiteens årsberetning 

NPK´s utstillingskomité har i perioden bestått av: Ann Kristin L. Sletnes, Martha L. Strand, Ylva Freed og 

Merete Beyer. Ann Kristin L. Sletnes var til stede på Bergen og Skien utstillingene.  Vi har i hovedsak 

gjennomført våre møter på Teams, samt har en del kommunikasjon på Messenger. 

Hovedutstillingen (med stor cert) 27.08.2022 ble holdt i Hokksund/Skrivarparken. 

Dommerne var Alexandra Drott Steadler – Kennel Staedline – Sverige og Adam Cennini – Kennel Class 

Line & Giulfo Poodles – Italia.  Det var totalt 126 påmeldte.  

I Bergen ble det avholdt dobbelt utstilling 07.05.2022 og 07.05.2022.  

Dommere var Anna og Nils-Arne Törnlöv – Kennel Rusch – Sverige 

Gruppen som arbeidet for å danne ny avdeling Vestlandet sto for arrangementene med Conny W. Jensen 

og Henning Fauskanger i spissen.  Det var totalt 57 påmeldte. 

I Skien hadde vi også dobbelutstilling 30.07.2022 og 31.07.2022 Arbeidsgruppen for utstillingen, med 

Hilde Fiskerstrand i spissen, besto av bl.a. Berit Nordskag, Mona Nordseth, Gro Anita Zetterstrøm Olsen, 

Margaret Gellein og Daniel Olsen. Det var totalt 132 påmeldte.  

Dommere var Lucia Slàdekovà – Kennel Velvet Artemon, Slovakia  - og Christine Preisler – Kennel 

Truefashion   – Danmark.  

Tusen takk til alle som har bidratt til utstillingene!  Uten ildsjeler får vi ikke arrangert noe som helst! 

Se mestvinnerlisten for eksteriør i Puddelposten og på nettsiden. 

3.6. Valgkomiteens årsberetning 
Valgkomitèen har i perioden bestått av Tone Bekkåsen Fischer (leder), Anne Myhrbraaten, Laila 
Johanssen og Hjørdis Sævareid (vara).     
I år er Styrets nestleder og ett styremedlem på valg og ingen av dem tar gjenvalg. Men her mener 
valgkomiten at vi har funnet gode kandidater.  
Begge varapostene er på valg hvert år og begge tar gjenvalg.   
 
Valgkomitèen har fått inn et forslag på varamedlem til Styret. I tillegg er det kommet inn to forslag til den 
ledige styremedlemsposten. 
I valgkomiteèn blir det også litt utskiftning og vi har ny leder på valg. 
Se presentasjoner annet sted i bladet. 
 
Valgkomitèen har arbeidet etter NPKs retningslinjer for valgkomitè.  
 
4. Regnskap, revisjonsberetning 
Regnskapet er under revisjon. Det vil bli lagt på hjemmesiden i rett tid før generalforsamlingen, sammen 
med budsjettet. 

 
5. Forslag til behandling: 
5.1.Forslag fra styret og NPKs sunnhetsutvalg om innføring av øvre grense for avkom registrert 

etter en hund 

Norsk puddelklubb har i mange år informert om viktigheten av å unngå matadoravl, samt hvert år 

publisert lister over alle hanner brukt i avl for å øke oppmerksomheten rundt dette. Vi har tidligere også 

publisert lister over hannhunder som har så mange avkom at de regnes som matadorer.  



Vi ser likevel at det fortsatt er stor bruk at enkelte hannhunder, som allerede er matadorer samt at det 

stadig tilkommer nye matadorer hos storpuddel og mellompuddel. For toy – og dvergpuddel er det få 

hunder som får så mange avkom at de kan regnes som matadorer.  

I NKKs avlsstrategi står følgende: 

«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» 

5% for våre raser tilsvarer 

 17 18 19 20 21 totalt registrert 5 % 

stor puddel 320 242 280 328 528 1698 85 

mellompuddel 186 242 200 264 361 1253 63 

toy/dvergpuddel 288 332 286 331 476 1713 86 

 

Videre følger oversikt over hannhunder som har så mange avkom at de har overskredet grensen for 

matadoravl, eller er på god vei til å bli matadorer.  Tallene er kun hentet fra norskregistrerte kull, det betyr 

at det kan finnes flere avkom registrert i andre land.  

Storpuddel hannhunder med kull registrert de siste 10 årene som totalt har mer enn 60 avkom, 

matadorgrense med ligger på 85 avkom ut fra registreringstallene de siste 5 årene. Det betyr at hundene i 

denne listen enten er over grensen, eller vil komme over med et par kull til.  

Reg.nr fødselsår 
Siste kull 
registrert Hundnavn kull avkom 

barnebarn 

04901/07 2007 2020 ankaru's crack the code 24 145 303 

CLPP16588 2010 2022 aaron bohemia best black 21 125 259 

NO44857/11 2010 2016 schpindel' ballroom spotlight 13 99 170 

NO49421/16 2016 2020 bono 12 91 38 

NO39732/13 2013 2022 ankaru's high style 12 88 104 

00137/06 2005 2014 snow'n ice's apricot to regadog 14 74 102 

LOF9CAN179671/0 2017 2022 n'chez kingdom of red elegance 8 71 8 

NO40334/19 2019 2021 tiko 11 64 0 

 

Mellompuddel hannhunder med kull registrert de siste 10 årene som har mer enn 50 avkom, 

matadorgrensen ligger på 63 avkom. Det betyr at hundene i denne listen enten er over grensen, eller vil 

komme over med et par kull til. 

Reg.nr fødselsår Siste kull 
registrert 

Hundnavn kull avkom barnebarn 

RKF3180004 2011 2021 lenholl dark secret 33 139 194 

CMKU/P/18487/1
4 

2014 2021 now i'm bazaar starring moravia 21 99 38 

RKF3200213 2011 2021 mon charme diamant noir 18 86 191 

FI12113/16 2015 2020 olymbinar's goleador garboso 15 63 59 

LOI08/99639 2008 2013 osmanthus cartier 13 58 23 

NO45530/14 2014 2022 ballentine's robinson 17 58 109 

 



Toy og dvergpuddel hannhunder med kull registrert de siste årene med mer enn 60 avkom (matadorgrense 

85 avkom). Som dere ser er det ikke mange toy og dvergpuddel hanner som kommer opp i det antallet 

avkom som gjør dem til matadorer. Går vi lenger tilbake i tid finnet det et fåtall hunder som har blitt 

matadorer. 

Reg.nr fødselsår siste kull reg Hundnavn kull avkom barnebarn 

NO56374/09 2009 2017 ballentine's love is in the air 28 71 164 

LOE2415097 2018 2022 sotto voce the ilusionist 18 64 7 

10912/05 2005 2013 marielle julius caesar 14 62 77 

 

Vi ønsker på bakgrunn av dette å fremme forslaget: 

Det innføres øvre antallsgrense på 85 avkom som kan registreres etter samme hund for storpuddel. Valper 

etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. Importerte avkom som 

er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at 

øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i 

spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra 

raseklubben skal vedlegges søknaden. 

Det innføres øvre antallsgrense på 65 avkom som kan registreres etter samme hund for mellompuddel. 

Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. Importerte 

avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 

år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra 

kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse 

fra raseklubben skal vedlegges søknaden. 

Det innføres øvre antallsgrense på 85 avkom som kan registreres etter samme hund for dvergpuddel og 

toy puddel. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. 

Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan 

brukes tidligst 10 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Det gis mulighet til å søke 

om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK fra oppdretter før 

vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges søknaden. 

5.2. Forslag fra Eva Nygaard: Ikke ha SAR Mestvinnendelister. 

Hovedgrunnen er at det ikke er separate raser i Norge. 

Forslaget støttes av Anita Byklum, Gro Staurheim, Laila Johansen 

Styrets innstilling: 

SAR-listene ble opprettet for å få flere av disse fargene som ikke var så store i antall ut i utstillingsringen, 

slik at interessen for dem kunne øke og oppdrettere av SAR lettere kunne finne fram til partnere i en ellers 

liten avlsbase. Disse fargene går jo også i separate ringer i de fleste FCI-land, med bare Sverige og Norge 

som unntak. Vi ser at det nå er en del flere aprikos og røde pudler i ringen enn tidligere, mens de grå 

fortsatt henger etter. Vi anbefaler derfor at SAR-listene opprettholdes. 

5.3. Tre forslag om å ikke begrense puddelens deltakelse på utstillinger fordi NPK skal ha 

utstilling samme dag.  

a. Forslag fra Jorunn Gjøen  

Jeg har vært puddel eier  i ca 2 år nå, og oppdager til min forundring at vi ikke får delta på andre 

utstillinger når "undergruppene" til Norsk puddel klubb holder utstilling. Dette opplever jeg svært uheldig. 

Jeg har flere raser og er aktiv på utstillings fronten. Det er ikke snakk om hovedklubben sin utstilling med 

"stor cert" "Puddelspesial. Det gjelder de små utstillingene som kun deler ut "små Cert" og som ikke teller 

mer enn andre små utstillinger rundt i landet.  Et eksempel var utstillingen i Skien 30-31.07.22, hvor vi 

ikke fikk delta på Skudeneshavn. Jeg med flere valgte å stille de andre rasene på Skudeneshavn og droppet 

pudlene. Der kunne vi representert puddelrasen.Et annet alternativ er å legge de små utstillingene i lag 



med andre klubber og invitere flere raser. Mer attraktivt å delta for flere.Jeg håper puddelklubben kan 

tenke gjennom dette, og takke ja til de klubbene som orker å arrangere utstillinger og invitere oss med, 

viktig at vi deltar og støtter hverandre  

 
b.Forslag fra Anita Haugland 
Eg fremmer forslag om at puddel klubben åpner opp for at puddel rasen kan få delta på lokale 
hundeklubber sine utstilling/arrangement fordi om det blir avholdt puddel spesial utstilling.  
Med det menes at puddel klubben sier ja til alle "små" utstillinger. 
Dette begrunnes med  
-at det blir gjort unntak i noen landsdeler, derfor bør dette gjelde heile landet. 
-mange hunde eiere ønsker å stille/vise hunden sin, men ikkje på spesial utstilling.  
-mange ønsker å støtte sine lokal klubber 
-det er flere som har andre raser også, og ønsker å kunne stille på samme utstilling.  
 
c. Forslag fra Bente M Olden 
Utstilling-samme dag som Hovedklubben har utstilling. - Nå er de lovbestemt att så lenge hovedklubben 
har utstilling, så får vi ikke delta på andre utstillinger samme dag. Jeg foreslått att utstillinger med x-antall 
mil f.eks 20 mil kan vi delta på. - vi som bor i Trøndelag har 50-60 mil til Oslo, å lite trolig (en) reise til 
Oslo får en dag. - Vi har utrolig litte utstillinger oppi her å hvis de faller på samme dag  mister vi en dag av 
2 pga utstilling i Oslo. - Slik de er i år har vi 10 utstillinger med 25-30 mil å kjøre i Trøndelag. 
 

Styrets innstilling: Styret ser problemene ved de store avstandene i landet, når medlemmer skal reise på 
utstillinger. Samtidig synes vi det er galt å la andre utstillinger i nærheten konkurrere med våre egne 
spesialutstillinger, der vi vil søke å ha rasespesialister til å dømme så langt det lar seg gjøre. Vi foreslår 
derfor at vi setter en begrensning på 30 mil, fra og med 1.1.2024, og at det åpnes for pudlenes deltagelse 
på alle utstillinger som ligger 30 mil eller lenger unna vår egen utstilling. 

 

 
5.4 Forslag fra Anita Byklum: Hundefotograf på NPKs utstillinger 
Utstillingskomiteen i NPK skal forspørre folk som kan ta hundebilder på utstillinger arrangert av NPK 

HS og gruppene. Det trenger ikke nødvendigvis være en fotograf, men en som kan ta bilder av hunder.  
Bildene som presenteres i Puddel Posten er en katastrofe og der er altfor mørke og fotografen bør ha en 

vis peiling på hvordan en puddel stilles opp og hvordan bildene skal taes. Vi har som regel god tid på 
spesialutstillingene og dette kan man ta seg tid til.  Klubben bør også kjøpe inn et ordentlig 

bildebehandlingsprogram som kan brukes av Redaktør i PP. Slik at man kan lage bildene lysere slik at de 
sorte hundene synes, i PP nr 3.2022 så de ut som sorte kladder i bildet og slik kan vi ikke ha det i et 
medlemsblad, bildene bør også være større enn frimerker i et A4 blad som PP er. 

Dette ble tatt opp på GF i 2022 uten at HS har tatt tak i dette, derfor sendes dette inn som en egen sak på 
GF. Jeg vil minne om at GF er klubbens høysete organ og hva som blir bestemt på et GF skal følges, 

dette gjelder alle saker som blir tatt opp. 
 
Styrets innstilling: Utstillingskomiteen har alltid forespurt folk som en tror kan ta gode bilder, og på 

hovedspesialen 2023 vil Miriam Pallokat være utstillingsfotograf. Puddelpostens layoutmedarbeider har 
allerede et bildebehandlingsprogram og lysner bildene i Puddelposten så godt det lar deg gjøre. Fjorårets 

bilder var likevel for vanskelige å få fine, pga store kontraster mellom sol og skygge. En ønsker nå å kjøpe 
inn en roll-up/fotovegg som kan gi en god bakgrunn for fotografering.  

  
5.5 Forslag fra Anita Byklum: Dommere på NPKs utstillinger. 

a)      Så langt det lar seg gjøre, skal rasedommere dømmer NPKs utstillinger. 

b)      Medlemmene kan sende inn forslag om dommere til neste års utstillinger. 
c)       Dommere som har dømt NPK eller andre utstillinger må ha karantene i minst 2.år før de 

kan dømmer rasespesialer igjen. 
Gruppene og HS (eller for HS: Utstilllingskomiteen) bør samarbeide slik at dommere ikke 
dømmer rasespesialer samme år, eller året etterpå. Det var slik karantene i NKK før pandemien, 



at de som dømte NKK uts ikke kunne settes opp på 2 år, slikt system synes jeg vi bør innføre i 

Norsk Puddelklubb.  Klubben har god råd og kan ta inn dommere fra hele verden uten at dette 
går utover klubbens økonomi. 

 
Styrets innstilling: Alt som står i forslagets a og b følges allerede av Utstillingskomiteen, så det burde 
ikke være nødvendig å vedta dette. Kommunikasjonen mellom Utstillingskomiteen og gruppene er 

naturligvis viktig. Det ble en gang ble en glipp, fordi en av gruppene ikke sjekket med hovedklubben hvem 
som skulle dømme og inviterte samme dommer til sin utstilling.  

 
5.6.  Forslag fra Anita Byklum 

Ikke godkjente pudler, dvs flerfarvete krøllete hunder. Norsk Puddelklubbstyret skal følge flertallet for hva 

som blir vedtatt på Nordisk puddelunion. 

Styrets innstilling: Det finnes for tiden ikke noe som heter Nordisk puddelunion, kun Nordic Poodle 
Conference og Nordisk kennelunion. Vi går ut fra at forslagsstiller mener det første. 

Nordic Poodle Conference er ikke et valgt organ. Det ville være totalt udemokratisk å gi en liten 
forsamling med et par representanter for hvert av styrene i puddelklubbene i de nordiske landene rett til å 
avgjøre hvordan NPK skal forholde seg i saker. Dette strider mot NPKs lover og kan derfor ikke vedtas. 

Generalforsamlingen, og styret mellom generalforsamlingene er NPKs høyeste organ. 

5.7. Forslag fra Aina Tonerud: Medlemmer av Norsk Puddelklubb SKAL registrere sine valpekull 

i Norsk Kennelklubb. 

At noen kull registreres i NKK og noen kull i NHL fra samme tispe er helt uakseptabelt, da NKK dermed 
mister oversikt over hvor mange kull den aktuelle tispen har hatt. Dette er ikke noe raseklubben bør 
akseptere for sine medlemmer. 
Teoretisk kan da en tispe registrere 5 kull i NKK og 5 kull i NHL og dette bryter mot de etiske 
retningslinjene i NKK og for hundevelferden generelt. 
  
Oppdrettere og medlemmer av Norsk Puddelklubb som ikke registrerer sine valpekull i NKK skal da ikke 
lenger få beholde sitt medlemskap i raseklubben Norsk Puddelklubb. 
 

Styrets innstilling: Vi ser den gode intensjonen med å forhindre at oppdrettere lar tispene få flere kull 
enn det NKKs etiske regler tillater. Når Mattilsynets nye forskrifter blir iverksatt vil problemstillingen 
antatt ikke gjelde lenger, da maksimalt antall kull på en tispe vil bli satt til 4, uavhengig av hvor valpene 
registreres. 
  
Norsk Puddelklubb må forholde seg til NKKs regelverk. Når deg gjelder registrering har ikke NKK noe 
forbud mot registering i NHL og dermed ingen reaksjoner mot oppdretter som er medlem av 
NKK/raseklubb. Oppdrettere med kennelnavn skal registrere i NKK, men de kan registrere de samme 
kullene i NHL. Oppdrettere uten kennelnavn står fritt til å registrere der de ønsker. Det er ikke mulig for 
Norsk Puddelklubb å innføre særskilte regler om eksklusjon av medlemmer som registrerer i NHL eller 
innføre en slik reaksjon for noe som er tillatt/ikke forbudt i NKKs systemer 
 
NKKs etiske regler for oppdrett vil uansett gjelde. Så lenge det kan dokumenteres at retningslinjene er 
brutt, så vil NKK kunne reagere overfor oppdrettere som er medlem i NKK/klubb.  
   
 Vi er enig med forslagstiller at det kan være vanskelig å dokumentere at en oppdretter har omgått NKKs 
etiske regler ved at oppdretter kan registrere i NHL (eller ikke registrere i det hele tatt).  Så lenge det kan 
dokumenteres brudd på etiske regler så vil NKK kunne reagere på dette med ulike sanksjoner og også 
raseklubben. Vi har forelagt forslaget for administrasjonen i NKK som har eksempler på at det er ilagt 
registreringsforbud og foretatt eksklusjoner i slike saker. 
 

  

  
 



     
6. VALG:  
 

STYRET 

Leder Eli Hall          Ikke på valg, 1 år igjen (særskilt valg) 

Nestleder Inger Halle Skagen   På valg, 2 år (særskilt valg), tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Heidi Løken På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

Styremedlem  Ylva Freed         Ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Hanne Eli Nordstrand Ikke på valg, 1 år igjen 

Varamedlem Mona Fegri                 På valg, 1 år, tar gjenvalg 

Varamedlem Ragnhild Steineger På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
Valgkomitè 

Leder   Tone Bekkåsen Fischer            På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

Medlem  Anne Myhrbraaten På valg, 2 år, tar ikke gjenvalg 

Medlem  Laila Johanssen Ikke på valg, 1 år igjen 

Vara            Hjørdis Sævareid På valg, 1 år, tar ikke gjenvalg 

Revisor(er)   

Revisor Ingrid Haugen Ikke på valg, 1 år igjen 

Vararevisor Hjørdis Sævareid På valg, 1 år, tar gjenvalg 

 
VALGKOMITÈENS INNSTILLING - STEMMESEDDEL: 
 

STYRET 

Nestleder (særskilt valg), 2 år Martha Lomsdal Strand 

Styremedlem, 2 år Ellen Sigtun 

Varamedlem, 1 år Mona Fegri 

Varamedlem, 1 år Ragnhild Steineger 

  

Valgkomitè  

Leder, 2 år Kine Sletnes 

Medlem, 2 år Hjørdis Sævareid 

Vara, 1år Tone Bekkåsen Fischer 

Revisorer  

Vararevisor, 1 år Hjørdis Sævareid 

  

Innsendt forslag fra Kine Sletnes: 
Varamedlem Styret  1 år 

Ann Kristin Sletnes 

  

Innsendt forslag fra Anita Byklum: 
Styremedlem, 2 år 

Chanett Orre 

Styremedlem, 2 år Janne Evertsen 

 
Forhåndsstemmer: Riv ut denne siden – alternativt kopier/scan og print den ut.  
Den står også på Klubbens nettside og kan printes ut derifra.  
Vær oppmerksom på at det skal kun velges 2 varamedlemmer til Styret, her er det 3 alternativer. 
Så altså kun 2/to kryss bak de 2 navnene man vil stemme på. 
Det skal velges 1 styremedlem, her er det 3 alternativer, altså kun 1/ett kryss bak den man vil stemme på. 

I.h.t. Klubbens lover §3-2 møte og stemmerett: Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte (deltakelse 
på digital generalforsamling regnes som personlig fremmøte)  eller ved forhåndsstemme, og 
forhåndsstemme kan kun benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer sendes inn skriftlig til klubben, 
etter nærmere instruks, og må være poststemplet senest 14 dager før møtedato. Stemmeseddelen 
legges i en blank konvolutt som igjen legges i brev der avsender er tydelig angitt.  
Klubbens adr.: Norsk Puddelklubb, Greverudveien 11, 1395 Hvalstad. 



 

Lover til Norsk Puddelklubb finner du på vår internettside under «Om NPK» under «         
Lover, protokoller og styret»: Lover_NPK_editert_2020.pdf (puddelklubb.no) 
         

*På NKKs Representantskapsmøte ble det vedtatt at NKK-klubber, forbund og regioner kan avholde 
sine årsmøter digitalt om styret ønsker dette. Se Digitale årsmøter - Norsk Kennel Klub (nkk.no) 
Styret i NPK vedtok av hensyn til større mulighet for deltakelse for alle i landet at 
generalforsamlingen skal avholdes digitalt annethvert år, på den digitale plattformen som NKK 
anbefaler. 

http://puddelklubb.no/wp-content/uploads/2021/04/Lover_NPK_editert_2020.pdf
https://www.nkk.no/digitale-arsmoter/category1452.html

