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REFERAT
Møte mellom NKK og NPK
Sted:NKKs lokaler, Bryn 31.10.2013 kl.1400-1600

Tema: Puddelrasene, diverse registreringsspørsmål
NKK representert ved:
Astrid Indrebø (vet.fagsjef/leder Helseavdelingen)
Kristin Aukrust (avlskonsulent Helseavdelingen)
Marit Hagen (senior konsulent Registreringsavdelingen)
Berit Klausen (saksbehandler Registreringsavdelingen)
NPK representert ved:
Tone Bekkåsen Fischer (leder)
Hjørdis Sævareid (sekretær)
Ida Myhrer Stø (styremedem/leder SU)
Elisabeth Sørenssen (webmaster/regnskapsfører)
Bakgrunn for møtet var at NPK og NKK har hatt flere henvendelser i forbindelse med farger,
spesielt i forhold til at det via importhunder har blitt innført flerfarget puddel med FCIstambok. I
tillegg ønsker NPK en nordisk tilpasning i forhold til fargebetegnelse.
Ønsket for møtet var at vi i fellesskap skulle komme frem til en god løsning på kriterier for riktig
fargeregistrering av pudler.
FCI rasestandarden 172: Puddelen skal være ensfarget, flerfarget puddel er diskvalifiserende.
Rasens hjemland med forvaltningsansvar er Frankrike.
REC (Den europeiske puddelunion) og den franske puddelklubb v/ J.J. Dupas har ovenfor
puddelklubbene, gitt et forsterket uttrykk for avvisning av tofarget puddel. Dette er kjent for
NKK, men Astrid Indrebø refererte til et møte i FCIs Breeding Commission i 2013 hvor det ble
fastslått at rasens hjemland ikke kan nekte registrering av diskvalifiserende farge. I protokollen
fra møtet står følgende: Issue 13b – partycoloured poodles: In accordance to FCI International
Breeding Rules Art. 18, all litters are to be fully registered at the same time: this includes all
puppies reared to date of application for registration. This implies that it is not allowed to refuse
registration of puppies with disqualitying coat colour born in a litter with accepted colours. Hun
påpekte også feil ved at man brukte ”harlekin”; ingen pudler kvalifiserer for betegnelsen;
”harlekin”, en flerfarget puddel er ”flerfarget” eller ”tofarget”.
NKK har stor fokus på økt bredde i avlsmaterialet. Det ble tatt opp at NPK har vedtatt at
flerfargete pudler skal registreres med avlssperre. NKK oppfordrer klubben til å revudere dette.
Avlsperren ble innført flere år tilbake og NPK redegjorde for dette. Endring av avlsperre kan
kun oppheves etter godkjenning på Generalforsamling.
NPK ønsker i 2013 å være en klubb for alle puddelvariantene, også de flerfargete, men med
disse registrert adskilt fra de ensfargete individene.
For å verne om de ensfargete fargevariantene ønsker NPK derfor et sideregister for flerfargede
pudler.
NPKs nylige endring i avlskravene, spesielt på stor puddel som tidligere hadde CK krav ble
omtalt og klubben fikk honnør for at dette nå er fjernet.
NKK tror etablering av et sideregister vil være vanskelig å realisere i nær framtid da det er store
kapasitetsutfordringer i IT-avdelingen hos NKK. De vil se nærmere på det. Da NKK ikke har

etablert et sideregister i dag vil eventuelt forslaget med å sette x i rubrikken for fargekode samt
å legge inn tekst om feilfarget på stamtavlen være svært viktig informasjon. Det presiseres at
hundene vil bli registrert i NKKs ”vanlige register”.
Forslag som NKK og NPK ble enig om:
1. Feilfarget/flerfarget.
Feilfargede/flerfargede pudler registres med en X i rubrikken for fargekode på stamtavlen
med informasjon om ”feilfarget i.h.t. til rasestandard” og forklaringen på X vil stå på
baksiden av stamtavlen.
NB! I fargefeltet (tegninger) på forsiden må det stå hvilken farge hunden har. For eksempel
sort/hvit, brun/hvit, sølvgrå/hvit, svart/tan, brun/tan, sobel eller brindle. Evnt. alle andre
fargekombinasjoner som ikke er i.h.t. rasestandard, dvs. ikke blant de 6 godkjente
ensfargede.
2. GRÅ
Registrering av fargen grå skal heretter være sølvgrå for å unngå misforståelser om at det
dreier seg om to forskjellige farger (grå og sølv), samt for å gjøre en tilnærming til andre
lands fargebetegnelse.
3. BLÅ
Utgår
4. CREME
Utgår
5. Omregistrering av farge: Kan ikke utføres uten forutgående samtykke fra NPK.
6. Toy/Dverg kombinasjon – størrelsesregistrering.
Oppdretter kan velge og oppfordres til at valpen registreres i den størrelse oppdretteren
mener valpen vil bli. En oppdretter med erfaring vil med høy sannsynlighet kunne
rasebestemme toy eller dverg på valper i et kull. I.h.t utstillingsreglene skal hunden måles
etter 15 mnd. Alder for at riktig størrelsesvariant fastsettes. Om flere valper med dette blir
registrert i riktig rase (toy eller dverg) vil flere stamtavler bli riktige og antall omregistreringer
kan reduseres. Endringen må gjøres i forbindelse med registreringen av valpekullet. Er
kullet allerede registrert og stamtavlene utstedt er det for sent å endre på dette. Er
oppdretter i tvil vil valpen bli registrert som den største av foreldredyrene – som tidligere.
7. NPK må fremme forslag på neste års GF om å fjerne avls sperre på pudler som er
feilfarget/flerfarget, fremtidige og evnt. de som allerede er registrert med dette.
8. Målet med å ta bort avlssperren på flerfargede pudler og opplyse om feilfarge ved
registrering, er for å få bedre kunnskap og mer oversikt i avlen.
9. NPK må skrive et tillegg i avlsretningslinjene om fargeavls politikken som tydeliggjør at vi
må arbeide for rene definerbare farger av de 6 godkjente: sort, hvit, brun, sølvgrå, aprikos
og rød.

Norsk Puddelklubb
Tone Bekkåsen Fischer
leder

