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Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 

 
Norra  
Torbjörn Windseth                     
Carola Eliasson Åström                
Barbro Bergström                        
Helena Troéng                           
Anci Lindgren                           
 
Mellan   
Carol Edholm                            
Reija Hyttinen               
Mia Borg          
Sofia Nandrup                   
Berith Eliasson               
Ann-Charlotte Hillberger   
Kristina Sahlström   
Annika Tungel 
Carina Enberg 
Linda Penttilä   
Lena Ilemyr    
 
Västra  
Kerstin Johansson 
Katarina Ström 
Gerty Steffenburg-Nordenström   
Karin Svensson    
Helen Carledal    
 
Södra  
Fredrik Nilsson 
Berit Lönnerstam 
Kicki Nilsson                    
Mikael Nilsson                  
Mikael G Nilsson               
                 
Övriga inbjudna 
Dan Andersson 
Agneta Karlsson 
Bengt Forshult 
Christina Sohlman 
Magnus Dahl (endast söndag) 
Maria Modig 
Moa Persson     
 
 
 
 
 

Deltagande från styrelsen 
Madeleine Bergendahl          
Charlotte Sandell   
Marita Simring 
Lena Tellberg           
Barbro Teglöf   
Liss-Britt Elegård 
Lena Petri   
Lena Jonsson   
Christer Ivarsson 
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Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 24-25 mars 2012 
 

§ 1. Justering av röstlängden.     
 

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte 
 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
ordföranden skall justera protokollet 

 
§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7mom 6.  

 
§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

 
§ 7. Fastställande av dagordningen. 

 
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 

resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 
revisorernas berättelse 

 
§ 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 

uppkommen vinst eller förlust. 
 

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till 
styrelsen. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår. 

 
§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt  

a) val av ordförande på 2 år 
b) val av tre ordinarie ledamöter på 2 år 
c) val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval 
d) val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 
 

§ 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i dessa 
stadgar 
a) två revisorer på 1 år 
b) två revisorsuppleanter på 1 år. 

 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 

a) Val av ledamot på 2 år 
b) Val av ledamot på 1 år 
c) Val av sammankallande på 1 år  
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§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

 
§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 

avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. 
 

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut.  
 

a) SRD 
b) Pudelnationalen 
c) Information om nya hemsidan 
d) Rallylydnadslistan 
e) SPKs SAR-Pudel 
f) Information om BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) 
g) Nästa års PF 
h) Pudel-SM till ett rörligt datum 
i) Utvärdering av hälsoprogrammet avseende HD hos storpudel 
j) Att Svenska Pudelklubben på ett tydligare och mer aktivt sätt verkar 

för mer utbildning kring nyttan och syftet med att beskriva sina hundar 
k) Angående organisationsutveckling och mer öppenhet i Svenska 

Pudelklubben 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2011 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Madeleine Bergendahl  mandat till 2012 

Vice ordförande Charlotte Sandell  mandat till 2012 

Kassör  Marita Simring  mandat till 2012 

Sekreterare  Lena Tellberg   mandat till 2013 

Ledamot  Barbro Teglöf   mandat till 2013 

Ledamot  Liss-Britt Elegård  mandat till 2012 

Ledamot  Lena Petri   mandat till 2013 

Suppleant  Lena Jonsson   mandat till 2013 

Suppleant  Christer Ivarsson  mandat till 2012 

 

  
Säte 

Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala. 

Firmatecknare 

Ordförande Madeleine Bergendahl och kassör Marita Simring har varit föreningens firmatecknare. 

Revisorer 

Agneta Karlsson och Bengt Forshult har varit revisorer och Ingrid Hansson och Sten-Olof Högström 
har varit revisorssuppleanter 

Valberedning 

Dan Andersson, sammankallande   mandat till 2012 

Berith Eliasson    mandat till 2012 

Mikael Nilsson     mandat till 2013 

Föregående årsmöte 

Föregående årsmöte hölls 2-3 april 2011. 
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Sammanträden 

Centralstyrelsen har under året haft 14 protokollförda möten varav 4 st. telefonmöten. 

Allmänt 

2011 har varit ett år som, i samhället i stort, har präglats av ekonomisk osäkerhet och vikande 
konjunktur. Det har påverkat hundorganisationer med SKK i spetsen, men också Pudelklubben i form 
av vikande medlemsantal och minskade registreringssiffror. Trots det är SPK fortfarande en av SKKs 
större specialklubbar. Under 2011 registrerades totalt 1578 pudlar. Det skulle, om man slog ihop alla 
storleksvarianter, placera pudlarna på en femte plats på SKKs totala registreringslista. Den storlek 
som fortfarande har störst antal registreringar är dvärgpudel, men det är toypudel som har haft den 
största procentuella ökningen. 

Avdelningar, sektioner, ombud och enskilda medlemmar gör ett värdefullt jobb för Pudelklubben. 
Våra pudlar har återigen visat prov på sin mångsidighet med framgångar i såväl utställningsringarna 
som på lydnads-, agility- och rallylydnadsplaner, mm men är framförallt en uppskattad 
familjemedlem. Några pudlar har också visat sin lämplighet som vård- och servicehundar, där deras 
allergivänlighet och lätthet att lära tillsammans med ett behagligt temperament varit värdefullt. 

CS har under året jobbat intensivt med att fortsätta trenden från förra året att förbättra och 
förstärka ekonomin. Arbetet har varit framgångsrikt, mycket genom idogt arbete från 
styrelsemedlemmar och många andra engagerade medlemmar i SPK. Det har bland annat resulterat i 
framtagandet av en jubileumskalender inför SPKs 70-års jubileum 2012. Det nya raskompendiet är en 
annan produkt som inte har kunnat bli verklighet utan stort engagemang från rasentusiaster. Dessa 
produkter finns nu till försäljning. 

Revideringen av SPKs RAS-dokument är inskickat och godkänt av SKK. 

SPK har, efter gemensamt beslut med de övriga nordiska pudelklubbarna, skickat en skrivelse till SKK 
där SPK önskar att de stödjer vår strävan att få samma CACIB-regler för alla pudlar och att ta upp 
frågan med FCI. De övriga nordiska pudelklubbarna har skickat samma brev till sina respektive 
kennelklubbar. Frågan har behandlats vid ett NKU möte och avslagits med 1 röst för, 1 avstår och 3 
emot. 

SPK har under året deltagit på SKKs läns- och specialklubbskonferens. Där lyfte vi återigen frågan om 
otyget att placera de olika storleksvarianterna, toy- dvärg och mellan, i olika ringar och framför allt 
det olämpliga i att dela på dvärg- och toypudel, då inmätningen går väldigt mycket smidigare om inte 
hundar måste flytta mellan olika ringar. Det här är en viktig fråga då den påverkar nya, ovana 
utställare och dem vill vi värna lite extra om. Vi fortsätter att bevaka fråga för våra medlemmars 
räkning. 

SPK hade två representanter med på det möte REC (Europeiska pudelunionen), hade kallat till i 
samband med världsutställningen den 7-10 juli i Paris. 

Under 2011 har SPK öppnat ett Facebook-konto. PudelNytt har en egen sida, även avdelningarna och 
i en del fall sektioner har också fått egna sidor. Alla sidor har varit mycket uppskattade och 
välbesökta. 
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Tyvärr fick Pudel-SM ställas in på grund av för få anmälningar. 

SPK har under året fortsatt uppmärksamma SAR-hundarna på SPK specialutställningar. CS har 
bekostat rosetterna. 

Vid Kennelfullmäktige (KF) representerades SPK av två delegater. För första gången fanns 
möjligheten att utnyttja fullmaktsröstning och CS valde, av ekonomiska skäl, att använda sig av den 
möjligheten. SPK hade skickat in tre motioner till KF. Ingen av motionerna bifölls men alla tre 
uppmärksammades på olika sätt. 

Den riktigt stora begivenheten under 2011 var SPKs värdskap för domarkonferensen gällande Pudel. 
Inför konferensen hade en arbetsgrupp bestående av Charlotta Sandell, Ann-Charlotte Hillberger, 
Christina Johansson och som bollplank, Kenneth Edh tagit fram ett nytt raskompendium och även i 
stora delar planlagt konferensen. Det var ca 50 personer som deltog och deltagarna uttryckte 
samstämmigt sin uppskattning över konferensens genomförande.  

Arbetet med att ta fram en ny hemsida har pågått under större delen av året men då den ännu inte 
var klar för lansering i november beslöt CS avsluta det arbetet. Nya kontakter har tagits och arbetet 
är återigen i full gång. En ny sida förväntas vara klar för lansering under våren 2012. 

CS riktar ett stort Tack! till alla som hjälp till att göra 2011 till ett bra och givande år i Pudelns tecken! 

Handboken 

I samband med ordförandekonferensen i november lanserades en omarbetad version av ”SPKs 
Handboken”. 

Medlemsantal 

2011-12-31 var vi 3 650 medlemmar i SPK och det är en minskning med 94 medlemmar sedan förra 
året, varav 62 fullbetalande, 31 familjemedlemmar, 1 Hedersmedlem och 7 hundungdomar. Det har 
också skett en ökning på utlandsmedlemmar med 7. 

 
Gåvomedlemskapen gav oss 158 nya medlemmar, 129 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar. 
Av de 122 huvudmedlemmar och 16 familjemedlemmar som anmäldes 2010 är det 70 
huvudmedlemmar och 5 familjemedlemmar som förnyat sitt medlemskap. Vi tycker detta är ett bra 
resultat och kommer fortsätta med Gåvomedlemskapen även 2012. 

 
Nya pudelägare, under året 964 st., har fått ett infoblad och inbetalningskort från SPK. 
 
Till 9 medlemmar som under året fått ett kennelnamn godkänt, har skickats en försändelse 
innehållande vårt nya raskompendium, standarden, registreringsbestämmelser och ett följebrev med 
ett påpekande om avelskommitténs betydelse och med angivande av tel. nr och mailadresser. 
 
Nya kennelnamnsägare, 5 st. som inte är medlemmar, har fått samma utskick som ovan, men med 
infoblad och inbetalningskort istället för ovan nämnda följebrev. Påpekande om avelskommitténs 
betydelse för medlemmar har gjorts. 
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Medlemsstatistik 
   

 
20101231 20111231 Differens 

MELLANSVENSKA 
   Fullbetalande 1427 1436 9  

Familjemedl 317 334 17  
Heders 11 11 0  
Ständiga 45 45 0  
Hundungdom 56 59 3  
Totalt 1856 1885 29  

    NORRA 
   Fullbetalande 409 367 -42  

Familjemedl 134 119 -15  
Heders 1 1 0  
Ständiga 5 5 0  
Hundungdom 14 9 -5  
Totalt 563 501 -62  

    SÖDRA 
   Fullbetalande 498 479 -19  

Familjemedl 118 103 -15  
Heders 5 4 -1  
Ständiga 9 9 0  
Hundungdom 30 31 1  
Totalt 660 626 -34  

    VÄSTRA 
   Fullbetalande 445 435 -10  

Familjemedl 147 129 -18  
Heders 3 3 0  
Ständiga 9 9 0  
Hundungdom 15 9 -6  
Totalt 619 585 -34  

    
    SPK TOTALT 20101231 20111231 Differens 

    Fullbetalande 2779 2717 -62  
Familjemedl 716 685 -31  
Heders 20 19 -1  
Ständiga 68 68 0  
Hundungdom 115 108 -7  
Utländska medl 36 43 7  
Utländska familj 5 5 0  
Utländska Hundungd 0 0 0  
Utländska ständiga 5 5 0  
Totalt 3744 3650 -94  
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Registreringssiffror 
 

Totala antalet registrerade pudlar var under 2011 1578 mot 2010 1665 st.. Detta var en minskning 
med 5,2 %. Antalet registrerade hundar av alla raser minskade under året med 6,9 %. 

Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för toyarna, men en minskning för de 
övriga de övriga storlekarna.  

Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer: 

 

 2009 2010 2011  Förändring mot 2010 

Toy 194 164 187 + 14 % 

Dvärg 649 652 637 - 2,3 % 

Mellan 412 347 310 - 10,7 % 

Stor 504 502 444 - 11,6 % 

 

Avelsrådgivning och valphänvisare. 

Hänvisare för valpar, och vuxna omplaceringshundar, har under året varit Christina Sohlman.  

Antalet kullar som anmälts till hänvisning har varit 76 för dvärg/toy, 27 för mellan och 65 för stor 
(detta är en minskning för samtliga). Många intresserade (valpköpare och uppfödare) har ringt, ca 2-
5 samtal/dag under året och det kommer ca 5 e-mail per dag. Antalet samtal per dag har minskat 
vilket troligen beror på att fler har hittat till hemsidan. De flesta uppfödarna har valt att också få sin 
kull publicerad på SPKs hemsida, vilket verkar vara mycket uppskattat både från uppfödarna och 
blivande valpköpare. 

Avelskommittén har under året bestått av Barbro Teglöf, Eva Gille och Kristina Sahlström. 

Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt många 
(fler än 150) frågor av mer allmän karaktär. Sammanlagt har drygt ett par hundra förfrågningar av 
olika karaktär besvarats. En ganska stor del av dessa har kommit via e-post. Det är glädjande att 
uppfödarna pratar om de problem och också glädjeämnen som berör avelsarbetet. Sjukdomar som 
frågats och diskuterats om är bl. a, PRA, Addison, SA, PNP, Legg-Perthes, patella luxation mm, andra 
ämnen som det frågas om har varit bl.a. HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-testning, 
registreringsbestämmelser samt avelsfrågor i allmänhet.  

Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång bl.a. har medlemmar beställt en hel del 
stamtavlor och avkommelistor. Många förfrågningar innebär att rasdata konsulteras utan att några 
listor skickas ut, detta är självfallet gratis. 

Öppnandet av SKKs databas för alla har lett till en viss ökning av förfrågningarna, och något 
annorlunda frågeställningar än förr. 
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Avelskommittén arbetar också med att samla in uppgifter om hundar med olika ärftliga sjukdomar, 
såsom Addison, Legg Perthes, patella luxation, epilepsi mm. Inflödet av uppgifter har liksom 
föregående år varit stort, detta skall inte tolkas som att hundarna har blivit sjukare utan att 
hundägarna har blivit mer medvetna om vikten att vara öppen. Dessa uppgifter kan komma att 
hjälpa till med förståelsen om hur dessa sjukdomar nedärvs och också ge en bild av läget i rasen. 

Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. Vi samarbetar med Storbritanniens storpudelklubb (the Standard Poodle 
Club) vad gäller SA och Addisons sjukdom, vi använder oss av deras öppna register över testade och 
sjuka hundar i Storbritannien.  

Genom att ha medlemskap i de norska och danska kennelklubbarna har även avelskommittén 
(Barbro) tillgång till de norska och danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra 
fördel av om man önskar upplysningar om hundar från Norge och/eller Danmark. 

Under året har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat.  

Kloka gummor       

Pudelklubbens ”kloka gummor” som är ett komplement till avelskommittén, ger råd vid praktiska 
frågor om parning, valpning och valpuppfödning. Gruppen består av uppfödare med lång erfarenhet 
av uppfödning och under 2011 har Christina Johansson, Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson och 
Yvonne Castell ingått i gruppen. 

Ekonomi 

1 januari 2011 ändrade vi vårt redovisningssystem av medlemsavgifterna, vi slutade att periodisera.  
På grund av detta så har vi fått en extra inkomst på medlemsavgifterna med 264.086,62, pengar som  
betalades in på våra konton redan under 2010.  
Vår vinst 2011 blev sammanlagt +428.657,99, för att få en jämförbar och rättvisa summa för 2011 
drar vi bort dessa 264.086,62 och får då en vinst på +164.571,37:- efter avskrivningar på 15.382:-. 
Avskrivningarna består av ett lager med rosetter och diverse tillbehör för Pudelnationalen. 
Det känns bra att vår fokus på ekonomin har gett ett så bra resultat så vi kan öka vårt sparkapital och 
göra avsättningar till kommande projekt. Resultatet är ett bevis på att vi fortsatt att pressa ner våra 
kostnader och haft en bra försäljning av vår Jubileumskalender och reklambanners till kalendern. 
 Vi har också fortsatt sälja klipphäften och Disakort. Naturligtvis har höjningen av utställningsavgifter 
från avdelningarna och våra uppfödarlänkar gett oss ett bra tillskott i kassan. Vi kommer fortsätta vår 
fokus på ekonomin för vi har fortfarande 2009 års resultat i färskt minne och där vill vi inte hamna 
igen. Vissa år av god vinst behövs för att kunna täcka upp för de år som går sämre, dessa år kommer 
ibland eftersom även SPK drabbas av hur ekonomin i samhället ser ut. 

Den stora ekonomiska händelsen 2011 var Domarkonferensen. Den lyckades vi genomföra med bra 
resultat, den ekonomiska rapporten visar att kostnaden stannade på 155.651:-. Från SKK kommer vi 
att få ett bidrag på 100.000:- och vi hade själva gjort avsättningar på 30.000:- så den slutliga 
kostnaden blev 25.651:- 

För mera information om ekonomin hänvisar vi till Balans och Resultat  
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RAS 

Vid PF diskuterades länge och livligt vårt RAS (Rasspecifik Avelsstrategi). Inför revideringen har möten 
ägt rum ute i avdelningarna och CS har haft telefonmöten tillsammans med avdelningarnas 
representanter. CS förslag godkändes och skickades därefter in till SKK för granskning. Fastställandet 
kom i september och var positivt, granskaren, Kjell Andersson, ansåg att dokumentet var 
välformulerat och välskrivet samt väl förankrat i rasklubben. Han önskade tydlig information för att 
hålla inavelsökningen på en låg nivå. Det jobbar CS med inför 2012. En motion angående 
beslutsordning för RAS-dokumentet avslogs men ett tilläggsyrkande gällande att CS i samråd med 
avdelningarna tillför en tidsplan för RAS-arbetet i RAS-dokumentet tillstyrktes. Frågan togs upp på 
ordförandekonferensen i november och ett förslag framfördes att det ska sättas ett specifikt datum 
när avd. ska rapportera till CS inför den årliga utvärderingen av RAS. 

Avdelningar och sektioner 

I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 

Centralstyrelsen 

Södra avdelningen 

Västra avdelningen med sektion i Skaraborg och ombud i Fyrstadsområdet 

Mellansvenska avdelningen med Lägersektionen, Stockholmssektionen, Täby-Roslagssektionen 
samt Örebrosektionen. Uppsalasektionen har efter att ha legat vilande, avslutats och kommer 
att ersättas av ombud. Dessutom har vi ombud i Falun, Enköping, Nynäshamn/Ösmo, 
Södermanland, norra, södra, östra, och Värmland, norra och södra,(tidigare Karlstad)  
Under året har vi också haft ombud i Västerås och Linköping, som av olika anledningar avslutats. 

Norra avdelningen med ombud i Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Östersund och 
Hudiksvall. 

Utställningar, lydnadsprov och agiltytävlingar 

Klubben har under 2011 haft 14 officiella utställningar med totalt 1 087 anmälningar(vuxna). Det är 
en minskning med 228 anmälningar. 5 inofficiella utställningar har arrangerats under året.  

Inga lydnadsprov eller agilitytävlingar har anordnats. 

Pudel-SM 

Pudel-SM 2011 fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar. 

MH 

3 MH har anordnats av avdelningarna under 2011. Under året har totalt 50 storpudlar 
mentalbeskrivits, varav beskrivaren avbrutit i 1 fall och ägaren i 3 fall. Av de mindre storlekarna har 
32 pudlar beskrivits, varav ägaren avbrutit i 1 fall. 
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SAR-gruppen 2011 

Gruppen har bestått av Lena Jonsson, Lena Tellberg, Christel Tevin och Mia Övernäs och är ansvariga 
för sammanräknandet av Årets SAR-pudlar. 

Inga speciella aktiviteter har ordnats i avdelningarna under 2011 förutom SAR-BIS. 

Exteriördomarkonferensen 2011 

I oktober 2011 hölls Pudelklubbens domarkonferens. CS utsåg redan under 2010 en arbetsgrupp som 
arbetade med de olika delarna inför konferensen. Gruppen bestod av, Ann-Charlotte Hillberger, 
Christina Johansson och Charlotte Sandell som även var kontaktperson ifrån CS.  

Arbetet har bland annat bestått av att ta fram ett nytt raskompendium, ta in offerter och boka 
konferensanläggning, inbjudningar, visningshundar och även hålla kontakt och möten med olika 
personer utanför arbetsgruppen som man funnit lämpliga till olika uppgifter. 

Raskompendiet godkändes av Svenska Kennelklubben och finns efter konferensen till försäljning via 
Svenska Pudelklubbens hemsida, Facebook och via de olika avdelningarna.  

Domarkonferensen hölls den 1-2 oktober på Scandic Hotell, Upplands Väsby.  

Konferensordförande var Göran Bodegård som tillsammans med Kenneth Edh höll i 
genomgång/föredrag av standarden med diskussionsinlägg.  

Det var 51 deltagare varav 33 st. svenska domare auktoriserade på pudel, 3 st. svenska domare 
under utbildning, 3 st. andra svenska domare, 1 st. dansk domare, 1 st. schweizisk domare, 9 st. 
styrelserepresentanter från SPK och 1 st. övrig person från SPK. 

Visningshundarna bestod av 4 st. Storpudlar (svart, vit och grå), 4 st. mellanpudlar (svart, brun), 3 st. 
dvärgpudlar (svart, grå), 4 st. toypudlar (svart, vit, aprikos och röd).  

Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl inledde konferensen med att berätta 
Pudelklubbens tankar om konferensen. Syftet var att tydliggöra och visa hur man vill att en ”bra” 
pudel ska se ut och uppföra sig. Visa bra exempel och inte bara fokusera på det negativa. 

Under lördagen föredrogs och diskuterades standarden med hjälp och stöd av en Power Point 
presentation. Detta gjordes i diskussionsform så att alla deltagare hade möjlighet att ställa frågor 
eller lämna synpunkter. Deltagarna delades in i olika grupper där de skulle arbeta med olika frågor 
och även gå runt på olika stationer och titta på visningshundarna. Under lördagen var det teori 
blandat med grupparbete där man visade Storpudlarna. Under slutet av dagen fick deltagarna en 
uppgift att ta med sig inför söndagens start, att arbeta fram en så kallad, ”List of Merits”.  

På söndagen började man med redovisning och diskussioner runt List of Merits. Det resulterade i 
följande punkter, utan inbördes rangordning, som ska fungera som hjälpmedel, rekommendationer 
för kommande domare och även befintliga: 
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 Outline/proportioner/hållning – ska vara det som ger hunden rasens typ 

 Rastypisk attityd ”pudlighet” 

 Huvud/uttryck/ögon av korrekt standardenligt utseende skapar rätt pudeltyp 

 Rörelser 

 Pälskvalité 

Efter redovisningen blev det rundvandring i del olika grupperna för att titta på mellan, dvärg och 
toypudlarna.  

Dagen summerades och avslutades under söndagseftermiddagen. Pudelklubben hade lämnat en 
utvärderingsenkät och man kan bara konstatera att deltagarna var i stort sett mycket nöjda med 
konferensens kvalité och upplägg.  

Efter konferensen har det gjorts en ekonomisk redovisning och skickats in till SKK tillsammans med 
ett protokoll, deltagarlista, raskompendium samt presentationsmaterialet som användes på 
konferensen. Trots det höga deltagarantalet så höll Pudelklubben budgeten för konferensen. När 
handlingarna godkänts av SKK så erhåller Pudelklubben det ekonomiska bidraget ifrån SKK.  

Ordförandekonferensen 

CS hade den 12 november bjudit in ordförande och ytterligare en person från varje avdelning till 
ordförande/verksamhetskonferens. Diskussionerna var givande och många nya tips och idéer 
framfördes. Avdelningarna uttryckte önskemål om att konferensen skulle vara årligt återkommande 
och det har CS tagit fasta på genom att budgetera för en konferens även 2012. 

Övriga aktiviteter                   

Avdelningarna har haft många aktiviteter under 2011 som vanligt. Alla avdelningarna har haft klipp- 
och pälsvårdskurser, ringträning och pudelpromenader. Några av avdelningarna har haft 
lydnadsträning och prova på-dagar med agility, viltspår och rallylydnad. Två av avdelningarna har haft 
föreläsningar med veterinärer. Några avdelningar har deltagit i Hundens dag och Norra avdelningen 
har haft temakväll med freestyle. Södra avdelningen har ordnat klipptävling och tipspromenad i 
samband med Pudelns dag. Västra avdelningen har haft valpkurs och bruksläger och södra 
avdelningen har ordnat agilityläger. Tre av avdelningarna har haft uppfödarträffar. Mellansvenska 
avdelningen har som vanligt haft sitt läger i Ånnaboda med många pudelaktiviteter och också varit 
ansvariga för rasmontern på Stockholms Hundmässa.  

Internationella kontakter 

Under året har Svenska Pudelklubben haft livlig mailkontakt med de andra Nordiska Pudelklubbarna 
inför REC mötet i Paris i juli.  

De Nordiska klubbarna lämnade in frågor och synpunkter i förhand till REC mötet.  

Dessa punkter var:  

- Rasstandarden och ändringarna som kom fram genom de Nordiska klubbarnas summering. 
Enligt tidigare rapport som gjordes  på PF 2010. 

- CACIB gällande Toypudeln 
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- Flerfärgade pudlar och hur de hanteras i de olika länderna 

REC möte i Paris under Världsutställningen juli 2011 

Lena Tellberg och Charlotte Sandell var representanter ifrån Svenska Pudelklubben. Ytterligare 10 
länder hade representanter med och dessa var: Norge, Finland, Israel, Belgien, Holland, Schweiz, 
Italien, Slovakien, Frankrike och Danmark som blev inröstade i REC på dagen. Ryssland, Polen, 
Tyskland och Tjeckien hade lämnat återbud.  

Veckan innan mötet hölls så skickades det ut en PowerPoint presentation/agenda ut till 
deltagarländerna. Mötet hölls på franska av Jean-Jacques Dupas, ordförande för Franska 
Pudelklubben som hade en tolk som översatte till engelska. 

Under mötet som var mer föredragande än diskussionsmöte, så tog REC upp och betonade: huvud, 
rätta proportioner mellan höjd och längd, pudelns rörelser, bett och antal tänder samt öronlängden. 
Det är viktigt att rörelserna inte är för långsträckta och flytande likt en afghans. Tänderna får absolut 
inte gå upp i gommen när det gäller hörntänder, inte för smala underkäkar och att antalet inte får 
understiga toleransen i standarden.  

Det pågår diskussioner att samla aprikos och röd till en färg och ändra beskrivningen av färgen så att 
det täcker hela färgskalan från ljus aprikos till röd. I framtiden kommer kanske också Toilette 
klippning med kortklippta öron att godkännas, då man vill uppmuntra antalet pudlar att ställas ut och 
man menar att det inte görs idag, då man inte kan ställa ut i denna klippning. Det diskuteras även om 
att införa olika mankhöjder för hane och tik i de olika storlekarna. Det kommer inte att tas bort några 
fel från standarden, dock kan det bli något snällare skrivning i standarden. Vad det innebär vet man 
inte ännu. Avslutningsvis beslutades att nästa möte inte ska hållas i samband med någon utställning 
då det tar så mycket tid och kraft från både arrangörer och deltagare. Det beslutades att mötet 2012 
ska hållas i Italien under sensommar/hösten. 

Nya Pudeldomare 

Karin Linde Klerholm och Charlotta Mellin auktoriserades under 2011 till nya pudeldomare. Det 
skedde genom elev- och aspiranttjänstgöring.  

Även Anna-Lena Munkvall och Fredrik Nilsson auktoriserades under 2011, detta skedde genom 
examination.  

Mikael Nilsson överfördes till SKK från Norsk Kennel Klubb och är numera svensk exteriördomare. 

Pudelnytt 

Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar såväl som 
reportage, annonser och regionala nyheter. Pudelnytt utkommer med 4 nummer per år och är gratis 
för föreningens medlemmar. Pudelnytt distribueras ut även till alla svenska Pudeldomare samt till ett 
flertal veterinärkliniker. 

Under 2011 har antal sidor/upplaga varit: 
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Nr1 - 108 sidor + omslag        Beställda 3.200 st. 

Nr2 - 88 sidor + omslag             ”            3.175 st. 

Nr3 - 84 sidor + omslag            ”             3.200 st. 

Nr4 - 120 sidor + omslag         ”             3.225 st. 

Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av Lenanders AB. 

Under 2011 har Reija Hyttinen varit redaktör. Ansvarig utgivare Dan Andersson. Korrekturläsning 
Berith Eliasson och Ingalill Hansson. Stort tack till dem!!! 

Hemsida, Facebook och webb 

Webbgruppen har bestått av Sanna Arvidsson, Lena Jonsson och Peo Grenholm. Sedan 2009 hade 
webbgruppen i uppdrag att arbeta fram en ny hemsida för Svenska Pudelklubben. 

Arbetet med den nya hemsidan lades på is i november 2011, efter beslut i CS, då det var ett stort 
projekt att bygga upp en egen databas, och tiden inte räckte till. I december 2011 tog vi hjälp av 
Magnus Dahl för att få fart på uppbyggandet av en ny hemsida för klubbens räkning. I samband med 
detta, så välkomnade vi Linda Heijne, som är till stor hjälp med att utveckla och komma med idéer. 
Hon jobbar tillsammans med Magnus Dahl och Lena Jonsson. Den allra nyaste versionen är 
producerad i Wordpress, och tros bli väldigt användarvänlig, och enkel att administrera. 

Vi har tappat en del besökare på den gamla hemsidan, och vi tror att orsaken kan vara att andra 
forum, såsom Facebook och liknande, har snabbare nyhetsflöden. 

Det har varit mest trafik på sidorna Valphänvisningen, Uppfödarlänkar och Uppfödarregistret.  

Uppfödarlänkarna fungerar som en annonsplats och har slagit väl ut, då vi har fina uppdaterade 
hemsidor med aktuell information. En del av syftet att avgiftsbelägga länkarna, var att få bort 
inaktuella sidor, som ibland inte ens var i bruk.  

Webbmastern Sanna Arvidsson, har under verksamhetsåret haft huvudansvaret för hemsidan, och 
Lena Jonsson har skött de löpande uppdateringarna. Under senare delen av 2011 har den nya sidan 
tagit form, och vi hoppas kunna lansera den så fort det går på nya året 2012.  

För att öka kommunikationen till medlemmar och marknadsföra SPK till pudelintresserade gick 
SPK/CS och samtliga avdelningar med i Facebook som ett komplement till hemsidorna. 

Alla sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att det är 
en SPK sanktionerad föreningssida. Samtliga flikar/länkar går tillbaka till hemsidan. 

Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen ökar stort. SPK/CS FB sida har under 2011 
(8 månader) haft närmare 700 000 besökande. SPK har även ökat försäljningen bl.a. av kalendrar och 
kompendium. 

Lena Petri utsågs till Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige. Carina Enberg samordnande 
redaktör för sidorna på Facebook.  
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Vandringspriser/Diplom/Medaljer 

2011 togs beslut på att alla SPK´s vandringspriser samlas in. 

Samtliga vandringspriser fotograferas och Tommy Östmans VP ”Guldsax” skänks till SKK museum. 

Styrelsen beslutade att istället för VP dela ut diplom och presentkort till samtliga vinnare av 2011 
Årets Pudlar. 

Stort grattis till alla tävlande! 

Arkivet 

Inget material har arkiverats under året. 
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VERKRKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2012 

Klubbens medlemsutveckling har under 2011 varit varierande, några månader ökade antalet 
ganska markant men slutade ändå på minus siffror. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 
2011-2012, 3650, vilket är en minskning med 94 medlemmar. SPK är, trots minskningen, 
fortfarande en av de större specialklubbarna i SKK organisationen.   

Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas via brev innehållande ett 
informationsblad om SPK. Tanken är att på detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli 
medlemmar. Rabatt när uppfödare betalar första medlemsavgiften för sina valpköpare 
kommer att gälla även 2012. Det rabatterade priset är 175 SEK.  

Nya kennelnamnsinnehavare kommer i enlighet med vårt RAS att kontaktas för att bli 
medlemmar. Information ges om klubben och dess aktiviteter, rasen, gällande hälsoprogram 
mm.  

Minst 9 styrelsemöten planeras 2012. Telefonsammanträden kommer att varvas med fysiska 
möten. Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan efter det att beslutade brev 
är skrivna och avdelningarna fått protokollen. 

PudelNytt, vår medlemstidning, kommer att utges med 4 nummer. Redaktör är Reija Hyttinen 
och ansvarig utgivare Dan Andersson.   

Arbetet med en ny hemsida pågår. Facebooksidan kommer även i fortsättningen att fungera 
som ”informationsplank”.  

En informationsgrupp kommer att arbeta med att marknadsföra SPK på olika sociala medier. 

SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi. 

Planering inför klubbens 75-års jubileum kommer så smått att börja.  

SPK kommer att jobba kontinuerligt med RAS. 

SPK avser att under hösten kalla avdelningarna till en ordförande- verksamhetskonferens. 

 En avelskommitté fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de 
nordiska grannländerna. SPK kommer liksom tidigare år att bekosta SA-tester för hundar 
vilka visat sig vara behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av 
resultatet i PudelNytt och på hemsidan. 

 SPK kommer även under detta verksamhetsår att ha en SAR grupp som fortsätter sitt arbete 
för att stimulera intresset för silver(grå), aprikos och röd pudel.  

Fyra erfarna uppfödare, ”kloka gummor” ger praktiska råd i uppfödarfrågor. 

Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns förutom per telefon även på 
klubbens hemsida för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna 
värdefulla service.  
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En avgift för att få stå med på SPK s hemsida under rubriken länkar kommer att tas ut. 
Undantaget är länkar till andra klubbar och hälsorelaterade länkar. 

SPK CS arbetar fortfarande med att samla in gammalt SPK material såsom protokoll, 
årsberättelser, PudelNytt och liknande sedan klubbens början för att sedan arkivera 
materialet hos Riksarkivet i Arninge. Det saknas fortfarande en del dokumentation. 
Avdelningarna uppmanas att också arkivera ”sin historia”. 

14 officiella utställningar kommer att hållas, 4 i Mellansvenska, 4 i Södra, 3 i Västra och 4 i 
Norra avdelningen. SPK kommer att arrangera 2 officiella lydnadsprov klass I till Elit i 
samband med Pudel SM. Klubben kommer också att ha minst 2 inofficiella agilitytävlingar. 
Två officiella rallylydnadstävlingar kommer att arrangeras i Mellansvenska avdelningen, en i 
samband med lägret i Ånnaboda. 

Pudel-SM i lydnad och agility anordnas i Kumla den 29 och 30 september. 

SPK kan komma att, på uppmaning av SKK, ta pälsprov på ett antal utställningar. 

SPK kommer fortsätta uppmana pudelägare att MH beskriva sina hundar och på ett tydligare 
och mer aktivt sätt verka för mer utbildning kring nyttan och syftet att beskriva sina hundar. 

SPK kommer att delta på REC:s möte i Italien och kommer även att delta på ett planerat 
möte tillsammans med övriga nordiska pudelklubbarna i oktober i Norge.  

En kommitté för Pudelnationalen 2014 kommer under året att börja jobba. 

En kommitté för planering av Pudelseminarium 2013 kommer att tillsättas. 

Styrelsens avsikt är att inspirera och stödja avdelningarna, sektionerna och ombuden till att 
engagerat och positivt fortsätta arbetet för vårt gemensamma mål: Sprida kunskap om pudel 
och varsamt värna om vår ras.  
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