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Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 4 april 2020 

§1. Justering av röstlängd.  

§2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.  

§3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.  

§4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. 
De valda justerarna är dessutom rösträknare.  

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

§6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.  

§7. Fastställande av dagordningen.  

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse 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. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.  

§14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i SPKs stadgar.  

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

§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.  

Årsmötet avslutas 

Information a) Information om kommande evenemang 

b) Nästa års PF 
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Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2019 

Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning 

Ordförande   Charlotta Gauffin  Mandat till 2020 

Vice ordförande  Aime Ambrosen  Mandat till 2021 

Sekreterare   Sonja Hagelberg  Mandat till 2021 

(protokollförande) 

Kassör (adjungerad)  Marianne Backman till augusti 2019 

Susanne Gustafsson fr.o.m. augusti 2019 

Ledamot   Helen Wahlgren  Mandat till 2020 

Ledamot   Mona Plånborg Grenholm Mandat till 2020 

Ledamot   Fredrik Nilsson  Mandat till 2021 

Suppleant   Kamilla Börjesson  Mandat till 2020 

Suppleant   Anna Johansson  Mandat till 2021 

(korresponderande sekreterare) 

 

Säte  
Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala.  
 
Firmatecknare  
Ordförande Charlotta Gauffin och kassör Marianne Backman (fram till 08-2019) samt 
Susanne Gustafsson (fr.o.m. 08-2019) har varit föreningens firmatecknare.  
Revisorer  
Bengt Forshult och Stefan Mörk har varit revisorer, Agneta Karlsson och Olle Sandström har 

varit revisorssuppleanter. 

Valberedning  
Mikael Nilsson, sammankallande på 1 år mandat till 2020 Carina Enberg  mandat till 2020 
Annika Gripencreutz mandat till 2021.  

 
Föregående årsmöte  
Föregående årsmöte hölls den 6 april 2019.  

 
Sammanträden  
Centralstyrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten, varav 6 st. telefonmöten. 
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Allmänt 

Under 2019 har Svenska Pudelklubben återigen gjort ett bra ekonomiskt resultat. Det goda 

ekonomiska resultatet beror på flera faktorer, vi hade gärna sett att mer pengar gått åt på 

till exempel posterna för Pudel-SM och medlemsvårdande aktiviteter. 

 

Antalet medlemmar vid årets slut var 3222, vilket är nästan exakt lika många som året 

innan. 

 

Pudelrasen – alla storlekar sammanslagna – ligger på femte plats på listan över de 20 

populäraste raserna i Sverige 2019, samma placering som förra året. 

 

Pudel-SM 2019 fick tyvärr ställas in 2019. 

 

SPK deltog med tre delegater vid Kennelfullmäktige 2019. 

 

Under 2019 godkändes och fastställdes de uppdaterade stadgarna för SPK.  

 

Den 27 oktober hölls årets verksamhetskonferens där två representanter från varje 

avdelning tillsammans med CS träffades för att dela med sig till varandra av erfarenheter 

och utbyta information. Avdelningarna har ett separat avdelningsmöte dagen innan 

verksamhetskonferensen, vilket är ett utmärkt tillfälle för avdelningarna att byta 

erfarenheter och även berikar den gemensamma agendan efterföljande dag. 

 

Pudelseminariet hölls helgen 9–10 november på Scandic i Upplands Väsby. Pudelseminariet 

är vår avelskonferens och årets upplaga innehöll många intressanta föreläsningar inom 

avelsområdet samt även en hel del matnyttigt för ”den vanlige” pudelägaren. 

 

Avdelningarna har haft många aktiviteter under året och det är glädjande att se att alla 

avdelningar har en stor bredd i sitt utbud. I år uppskattar vi särskilt antalet BPH-tillfällen 

vilket hjälpt oss att nå målet med 200 pudlar beskrivna även för storpudel. Vi har nu fått den 

s.k. 200-analysen för alla storlekar. 

 

Under 2019 har SPK haft en interims-hemsida. Facebooksidan fylldes ständigt på med 

nyheter och trevliga inlägg från pudelvärlden. 

 

Efterfrågan på SPKs klipphäfte är fortfarande stor, och försäljningen har varit över 

förväntan.  Det bokpaket som funnits under flera år, med klipphäfte och raskompendium, 

har också varit fortsatt populärt. 
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Handboken 

SPKs Handbok som finns publicerad på SPKs hemsida innehåller information om exempelvis 

Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar, valberedningsarbete, förtjänsttecken och 

rutiner som gäller för centralstyrelsen och avdelningarna. 

 

Internationella kontakter 

Under 2019 har SPK inte haft några formella internationella kontakter. I slutet av 2019 kom 

inbjudan till Nordisk Pudelkonferens i februari 2020, med Danska Pudelklubben som värd. 

 

Avdelningar, sektioner och ombud 

I Svenska Pudelklubben har under året ingått:  
 
Centralstyrelsen  
 
Södra avdelningen 
Ombud: Blekinge – Anki Nilsson 

Småland/Öland – Yvonne Andersson 
 
Västra avdelningen 
Sektion: Pudelgruppen Skaraborg  

Fyrbodalpudlarna  
 
Mellansvenska avdelningen 
Sektion: Lägersektionen  

Stockholmssektionen  
Täby-Roslagssektionen  
Örebrosektionen  

Ombud:   Södermanland Östra - Caroline Arogén Lundqvist  
  Södermanland Norra – Gun-Marie Blom och Josefine Blom 

Uppsala - Anna-Lena Ellasdotter, Cecilia Van Der Meulen, Ylva Boström och 
Camilla Eriksson. 
Östergötland - Annika Berglund  
Västerås - Ulrika Norling 
SydNärke – Mia Borg 
Gotland - Tina Haraldsson 
Gästrikland – Ulrika Gill 

 
 
Norra avdelningen  
Ombud:   Gällivare - Louise Olofsson 

Umeå - Ulrica Fessé, Nadja Wänting och Maria Hortlund 
Hudiksvall - Anna Wiik 
Örnsköldsvik - Kristina Rajala och Johanna Sandström 
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Piteå/Luleå - Denise Lundholm 
Skellefteå - Yvonne Söderlund 
Sundsvall – Christel Sjödin 
Östersund - Gunilla Dahl 

 

Övriga aktiviteter 

Avdelningarna har anordnat ett mycket varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar 
under år 2019;  

• Kurser i massage, vardagsskötsel, klippning och pälsvård samt klippseminarium.  

• Uppfödarutbildningar, uppfödarträffar och medlemsträffar.  

Pudelpromenader, tipspromenader, barn med pudel, hundparty samt valpaktivering och 
valppartyn.  

• Agility-, lydnads- och rallylydnadskurser både för nybörjare och tävlingsekipage.  

• Valp- och unghundskurser samt utställningsträning och handlerkurser.  

• Kurser i spår, sök, uppletande, viltspår, klicker, nosework, balansboll, trix och aktivering.  
 
Pudelns dag med en mängd olika prova-på-aktiviteter har anordnats på flera håll i landet.  
Södra avdelningen blev återigen inbjudna av Sydskånska kennelklubben och representerade 
SPK på Djurens dag, då Jägerso Trav och Galopp hade familjedag. Västra avdelningen har 
haft rasmonter på My Dog. Mellansvenska avdelningen har haft pudelläger (det 30:e i 
ordningen) med många olika pudelaktiviteter; lägret hölls för femte året i rad i Herrfallet 
utanför Arboga. Mellansvenska har också varit ansvariga för rasmontern på Stockholms 
Hundmässa. 

Ekonomi 

Under året har reseersättning utbetalats enligt gällande statliga normer.  

Medlemsantalet har sjunkit med 1 st jämfört med föregående år.  

Annonseringen i Pudelnytt har under året minskat med 22 % jämfört mot 2018. 

Försäljningen av klipphäften har ökat jämfört med 2018, även bokpaket, med 
raskompendium och klipphäfte.  

Tryckkostnaderna för Pudelnytt har jämfört med föregående år minskat något med 
anledning av att tidningen under året bestått av färre sidor.  

Under år 2019 arrangerades inte något Pudel-SM.  

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev en vinst på 69 598,46 kr. Både inkomster och 
utgifter har varit lägre än budgeterat. Några poster sticker ut: lägre kostnader för 
styrelsemöten pga fler telefonmöten, ingen utgift för medlemsvård, lägre inkomst av 
medlemsavgifter, fler klipphäften tryckta och sålda, inget pudel-SM, billigare tryck av 
Pudelnytt p.g.a. färre sidor, fler SA-bidrag, inget fysiskt möte för webbgruppen, färre kurser 
och konferenser p.g.a. minskat utbud, kostnad för extern bokföring. Avsatta medel för 
Pudelseminariet har återförts. För mer information om ekonomin hänvisar vi till Balans- och 
Resultaträkning. 
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Medlemsantal 

2018-06-18 övergick medlemshanteringen till SKK. SKKs medlemsstatistik skiljer sig från 
SPKs gamla redovisningssätt när det gäller medlemmar med påminnelse, dessa är nu 
exkluderade från det som SKK benämner ”Aktiva medlemmar”. 
 
En i statistiken, ej inkluderad kategori som tillkommit i SKKs redovisning, är de som anmält 
sig som medlemmar, vars inbetalning inte hunnit inkomma innan månadsskiftet. 
 
2019-12-31 var vi 3222 ”Aktiva medlemmar ” i SPK, en minskning sedan 2018-12-31 med 1 
medlem. 
Huvudmedlemmar + 99 st 
Familjemedlemmar -105 st 
Hedersmedlemmar +-0 st 
Hundungdom + 5 st 
Utländska huvudmedlemmar +- 0 st 
Utländska familjemedlemmar +- 0 st 
Medlemmar med påminnelse per 2019-12-31 som ej ingår i statistiken 52 st 
Nya medlemmar som ännu ej betalat per 2019-12-31 som ej ingår i statistiken 9 st 
Under 2019 har vi fått 600 nya medlemmar. 
Gåvomedlemskapen har gett oss 125 nya medlemmar under 2019. I och med övergången till 
SKKs medlemshantering kan vi inte följa upp statistik över hur många gamla 
gåvomedlemskap som finns kvar. SPK mailar information om klubben till nya pudelägare via 
de e-postlistor SKK löpande tillhandahåller. 
 

Medlemsstatistik 

Medlemsstatistik från SKK. Differens 2018-12-31 – 2019-12-31 
 

MELLANSVERIGE     

 2018-12-31 2019-12-31 Δ  

Fullbetalande 1308 1340 32  

Gåvomedlemskap/valpköpare  55 55  

Familjemedlem 229 192 −37  

Heders 9 9 0  

Ständiga 39 37 −2  

Hundungdom 43 51 8  

Utländsk medlem 1 1 0  

Totalt 1629 1685 56  

 

NORRA SVERIGE     

 2018-12-31 2019-12-31 Δ  



11 

Fullbetalande 356 341 −15  

Gåvomedlemskap/valpköpare  8 8  

Familjemedlem 78 66 −12  

Heders 2 2 0  

Ständiga 5 5 0  

Hundungdom 2 1 −1  

Utländsk medlem 0 0 0  

Totalt 443 423 −20  

     

SÖDRA SVERIGE     

 2018-12-31 2019-12-31 Δ  

Fullbetalande 396 402 6  

Gåvomedlemskap/valpköpare  12 12  

Familjemedlem 87 64 −23  

Heders 2 2 0  

Ständiga 9 8 −1  

Hundungdom 11 8 −3  

Utländsk medlem 0 1 1  

Totalt 505 497 −8  

     

VÄSTRA SVERIGE     

 2018-12-31 2019-12-31 Δ  

Fullbetalande 471 454 −17  

Gåvomedlemskap/valpköpare  21 21  

Familjemedlem 116 83 −33  

Heders 2 2 0  

Ständiga 10 10 0  

Hundungdom 10 11 1  

Utländsk medlem 0 0 0  

Totalt 609 581 −28  

 

SPK TOTALT     

 2018-12-31 2019-12-31 Δ  

Fullbetalande 2531 2537 6  

Gåvomedlemskap/valpköpare  96 96  
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Familjemedlem 510 405 −105  

Heders 15 15 0  

Ständiga 63 60 −3  

Hundungdom 66 71 5  

Utländsk medlem 32 31 −1  

Utländsk familj 1 1 0  

Utländsk ständig 5 5 0  

Utländsk gåvomedlemskap  1 1  

Totalt 3223 3222 −1  

 

Registreringssiffror 

Totala antalet registrerade pudlar var under år 2019 1628 st., att jämföras med 1462 st. år 
2018. Det är en ökning med 11,4 %.  
Antalet registrerade hundar av alla raser ökade med 1,8 %. 
Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för alla storlekar utom toy. Vi 
hoppas att de ökade registreringssiffrorna är en trend som håller i sig och att vi därmed kan 
få en större population. 
 
Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer:  
 2017 2018 2019  Förändring mot 

2018 
Toy 148 143 118 - 17% 
Dvärg 476 509 569 +12,6 % 
Mellan 355 379 436 + 15 % 
Stor 421 431 505 + 17 % 

 

Avelsrådgivning och valphänvisare 

Hänvisare för valpar och vuxna omplaceringshundar har under året varit Christina Sohlman.  
 
Antalet kullar som anmälts till hänvisning under året är ca 40 toy-/dvärgpudelkullar,  
ca 20 mellanpudelkullar och ca 45 storpudelkullar. Många uppfödare sätter in foton och 
uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många intresserade 
(valpköpare och uppfödare) som ringer, ca 2 samtal/dag under året och det kommer ca 2–3 
e-mail per dag. 
 
Avelskommittén har bestått av Barbro Teglöf, Ann-Charlotte Hillberger och Ylva Freed. 
 
Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10–20 per storlek), 
samt många (fler än 100) 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 om och diskuterats är bl.a. PRA, Addison, SA, RD 
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(fd. PNP), Legg-Perthes, patella luxation m.m. Andra ämnen som det frågas om har varit bl.a. 
HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-testning, RCD-4-formen av PRA (ganska 
många frågor), registreringsbestämmelser samt avelsfrågor i allmänhet. Det har varit 
förvånansvärt få frågor om HD-index. En hel del av frågorna rör sig i gränslandet till de 
”kloka gummorna”.  
 
Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång. Bland annat 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. 
 
Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder, bl.a. Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. 
 
Genom att ha medlemskap i de danska kennelklubbarna har även avelskommittén (Barbro) 
tillgång till de danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av om 
man önskar upplysningar om hundar från Danmark. Alla medlemmar i SKK kan från slutet av 
2012 själva logga in på Norska Kennelklubbens dogweb. Finska Kennelklubbens databas 
Koiranet är en öppen databas och finns både på engelska och svenska. 
 
Under åren har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Med en ny 

projektledare på SLU hoppades vi få fart på projektet igen, vi hoppades på mer aktivitet för 

det här året. Tyvärr har det inte skett någon ökad aktivitet under året, men vi väntar på nya 

besked om nya sätt att angripa problemet. Det förekommer en viss aktivitet och prover 

kommer in till SLU. Det har ”flaggats” för att något nytt är på gång och skall publiceras innan 

det kommer oss till del. 

 

Kloka gummor  

Likt tidigare år har uppfödare Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson och Gerty Steffenburg-
Nordenström varit pudelklubbens kloka gummor. Dessa tre kvinnor har lång erfarenhet av 
egen uppfödning, valpköpare samt allehanda frågor genom åren. De har under ett antal år 
suttit som ”kloka gummor” och får samtal och frågor från både både pudelägare och nya 
uppfödare.  
 

RAS 

Den årliga uppföljningen av RAS har distribuerats till samtliga avdelningar.  

 

Utställningar, lydnadsprov, agilitytävlingar och rallylydnad 

Pudelklubben har under 2019 haft 14 officiella utställningar med totalt 848 anmälningar 
(vuxna).  
Det är en minskning med 47 st anmälningar jämfört med år 2018. 4 inofficiella utställningar 
har arrangerats av avdelningarna under året. Under 2019 ställdes Pudel-SM in, vilket fick till 
följd att inga officiella lydnadstävlingar, rallylydnadstävlingar eller inofficiella agilitytävlingar 
arrangerades. 



14 

 

BPH och MH  

Syftet med BPH är att den ska fungera som ett avelsverktyg och förmedla information om 
hundars mentalitet som gör det möjligt för uppfödarna att både utvärdera kullar och 
selektera för önskade egenskaper vid valet av avelsdjur. De är även värdefulla för 
klubbarnas arbete kring mentalitet, exempelvis inom den rasspecifika avelsstrategin, RAS. 
 
Under 2019 har 91 pudlar deltagit på BPH och 16 pudlar på MH, av alla storlekar. Jämfört 
med år 2018 är det en sänkning med 31 st (BPH) och 21 st (MH). 
 
Fördelningen på storlekar av de pudlar som gjorde BPH år 2019: toypudel 3 st., dvärgpudel 
14 st., mellanpudel 28 st. och storpudel 46 st. På MH är fördelningen: toypudel 1 st., 
dvärgpudel 0 st., mellanpudel 7 st. och storpudel 8 st. 
 
Glädjande är att både storpudel och mellan-, dvärg- och toypudlar (de tre mindre 
varianterna är sammanslagna då stamboken är öppen mellan storlekarna) har passerat 
gränsen med 200 beskrivna individer var på BPH. Därmed har bägge grupper fått utförlig 
genomgång av resultaten av kommittén för hundars mentalitet, SKK. I den s.k. 200-analysen 
redovisas den beteendevariation som rasen uppvisar inom BPH, exempelvis lekfullhet, 
socialitet, rädsla och hotfullhet, i form av stapeldiagram. Vidare görs en reflektion över de 
beteenden/värden som rasen uppvisar. 

 

Pudel-SM 2019 

Pudel-SM ställdes in år 2019. Tiden blev för knapp för arbetsgruppen som bildades under 

våren – efter att tillsatt projektledare avgått – att försöka få tag i plats, domare, hinderpark, 

funktionärer m.m. fram till september då detta omfattande arrangemang skulle 

genomföras. 

Pudelseminariet 

Helgen den 9-10 november möttes 43 pudelentusiaster på Scandic hotell Upplands Väsby 

för en helg i pudelns tecken.  En lyckad helg med flera intressanta föreläsningar.  

CS utsåg en arbetsgrupp som arbetat med de olika delarna inför seminariet. I 

arbetsuppgifterna har bland annat ingått att boka konferensanläggning och föreläsare, hitta 

sponsorer, ta fram annonser och ta emot anmälningar. Under helgen fanns representanter 

från CS på plats och tog hand om deltagare och föreläsare, hade koll på att schemat följdes 

och ordnade med lotteri och goodiebags.  

SAR 

SAR-pudlarnas poängtävling från officiella utställningar 2019 har fortgått likt tidigare år. SAR 
kan tävla i SAR-BIS samt årets SAR-pudel i respektive storlek. Det kräver att hunden får 
certifikatkvalité samt bästa tik/hanhundsplacering. 
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Pudelns färger 

Arbetsgruppen "Pudelns färger" tillsattes av CS efter Pudelfullmäktige 2017. Gruppen har i 
uppdrag att omvärldsbevaka och sammanställa hur FCI, SKK, andra klubbar och grannländer 
hanterar frågan med flerfärgade pudlar. Under året har vi följt vad som händer i övriga 
länder, särskilt i Danmark. Ett brev har skickats till Hundsport angående en artikel 
innehållande flerfärgade pudlar. I arbetsgruppen ingår Fredrik Nilsson (kontaktperson), 
Katarina Ström och Charlotta Gauffin. 

Nya pudeldomare 

Anna Lena Angeria auktoriserades under 2019 till ny pudeldomare genom elev- och 
aspiranttjänstgöring 

Jens Karlsson och Cathrin L Westin auktoriserades under 2019 till nya pudeldomare genom 
examination. 

Pudelnytt 

Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar 
såväl som reportage, hälsoinformation, annonser och aktuellt från avdelningarna. Pudelnytt 
är gratis för föreningens medlemmar och utkommer vanligtvis med fyra nummer per år. 
Pudelnytt distribueras ut även till alla svenska pudeldomare samt till ett flertal 
veterinärkliniker.  
 
Under 2019 har antal sidor/upplaga varit:  
Nr 1 - 82 sidor inkl omslag. Beställda: 3000 st.  
Nr 2 - 66 sidor inkl omslag. Beställda: 3000 st. Temanummer Kennelannonser.  
Nr 3 - 84 sidor inkl omslag. Beställda: 3000 st. Temanummer Hanhundar.  
Nr 4 - 84 sidor inkl omslag. Beställda: 3000 st.  
 
Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av PipeLine Nordic AB i Stockholm.  
Under 2019 har Jessica Björling Brännlund varit redaktör. 
Redaktionsgrupp: Mona Plånborg, Annika Gripencreutz och Ulrika Gill. 
Ansvarig utgivare Madeleine Bergendahl. 
Korrekturläsning: Anna Johansson och Reija Hyttinen. 
 

Hemsida och webb 

Rapport från webbmaster: 

Den typiska besökaren på SPKs hemsida är en kvinna i åldern 20–45, boendes i Sverige som 
surfar via sin mobiltelefon. Hon besöker sidor som berör ”att köpa pudel”, valphänvisning 
och uppfödarregister på centrala sidan, men besöker mest våra avdelningars sidor. 
(Baserat på information hämtat från besöksstatistik på www.pudelklubben.se) 



16 

Jag vill ge en eloge till alla er i avdelningarna som jobbar med era sidor! Ni gör ett 
kanonjobb, så pass att det under året är era sidor som toppar besökstoppen/antal 
klickningar. Tätt följt av ”Valpar till salu” samt uppfödarregistret.  

Sviterna av de senaste årens händelser med webben hänger i och det är svårt att hålla sig 
flytande utan vare sig hängslen eller livrem. Livbåten som håller centralsidan vid liv under 
året tyngs hela tiden ner av akuta händelser och pågående underhåll som förhindrar, främst 
tidsmässigt, att de nya sidorna kan lanseras. 

Totalt sett är det en minskning av användare för året 2019 på centralsidan, ca 100 000 nya 
besökare har hittat till SPKs hemsida (2018 var den siffran 170 000). Vill dock poängtera att 
den krasch som skedde i slutet av 2018 påverkade sidornas (den tillfälliga centralsidan som 
publicerades i januari) uppbyggnad så statistiken från 2019 års besöksdata är svår att 
jämföra med tidigare års statistik då de ej bygger på samma sidor.  

Facebook 

SPK/CS och samtliga avdelningar blev presenterade på Facebook år 2011. 
Samtliga SPK- sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt 
framgår att det är en av SPK sanktionerad föreningssida. Facebook fyller en viktig funktion 
som ett komplement till hemsidorna för att öka kommunikationen till medlemmar och 
marknadsföra SPK till pudelintresserade. 
Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen är väldigt hög. SPK har även ökat 
försäljningen av bland annat klipphäften samt lockat nya pudelintresserade att bli 
medlemmar på ett enkelt sätt. SPK har idag över 25 st FB-sidor. SPK-CS, samtliga 
avdelningar, sektioner, ombud, Pudel-SM samt Pudelnationalen, Pudelnytt med flera.  
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige och skribent på SPK CS sida 
Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook. 
 

Nyhetsbrev 

Det har under 2019 skickats ut 2 nyhetsbrev, med olika innehåll. Tanken är att vi ska lyfta 
det som är aktuellt samt visa medlemmarna att det pågår många aktiviteter ute i landet. 
Nyhetsbreven skickas ut via mail till de medlemmar som har angivit sina e-mailadresser och 
det är ett enkelt och trevligt sätt att informera på. 
Tillsammans med avelskommittén sätts ett uppfödarbrev ihop, där ska finnas information 
som är mer riktad till just uppfödare och målet är att det ska skickas ut par gånger per år. 
Uppfödarbrevet kommer att skickas till alla uppfödare som finns med på våra 
uppfödarlistor.  

Medaljer/Diplom 

Graverade medaljer delades ut till årets utställningspudlar och samtliga av Årets Pudlar 2019 
fick diplom. Vi gratulerar alla tävlande! 
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Arkivet 

Inget material har arkiverats under året. 
 

     
Charlotta Gauffin Aime Ambrosen Fredrik Nilsson 
 

   
Mona Plånborg Grenholm Sonja Hagelberg Helene Wahlgren 
 

                                                                           
 
Freddie G. Dandemar Anna Johansson, suppl. Kamilla Börjesson, suppl. 
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Balansrapport 
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Resultatrapport 
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Resultatdisposition  
Styrelsen föreslår en fördelning av årets vinst enligt följande:  
Avsättning till Pudelnationalen 20 000 kr  
Pudelseminariet    20 000 kr  
Domarkonferens    10 000 kr  
Hemsida    15 000 kr 
SPKs Jubileum    4 000 kr 
Summa avsättningar    69 000  kr  
Resterande summa på 599 kr balanseras i ny räkning. 
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Verksamhetsplan för Svenska Pudelklubben 2020 

SPK kommer att arbeta för att medlemsantalet ska öka jämfört med föregående år. 
Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas med information om SPK för att på 
detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli medlemmar. Rabatt när uppfödare betalar 
första medlemsavgiften för sina valpköpare, så kallat gåvomedlemskap, kommer att gälla 
även 2020. 
Nya kennelnamnsinnehavare kommer att kontaktas för att bli medlemmar. Information ges 
om klubben och dess aktiviteter, hälsoprogram, RAS m.m. 
 
SPK kommer att genom vår hemsida, Facebooksida, medlemstidning och nyhetsbrev på ett 
trevligt och informativt sätt sprida bilden av vår ras som den trevliga, friska och positiva 
hundras den är. Vi kommer att göra riktade marknadsföringskampanjer samt göra reklam 
för vår ras och klubb genom olika sociala medier. Vi kommer även att synas med monter på 
de två stora evenemangen MyDog och Hundmässan genom Västra och Mellansvenska 
avdelningarnas försorg. 
 
Pudelnationalen kommer att genomföras 16–17 juli 2020 på Vilsta i Eskilstuna. 
Pudelnationalen hålls var tredje år och är en riktig pudelfest som lockar många utställare 
och besökare, även från flera länder utanför Sverige. 
 
RAS kommer att uppdateras under 2020, vi hoppas på flera medlemsmöten ute i 
avdelningarna för att diskutera RAS och därigenom ge fler medlemmar möjlighet att sätta 
sig in i samt vara med och påverka RAS. 
 
Minst 9 styrelsemöten planeras under 2020. Fysiska möten kommer att varvas med 
telefonsammanträden. 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 Jessica 
Björling Brännlund och ansvarig utgivare Madeleine Bergendahl. 
 
En ny hemsida är under uppbyggnad för att sättas i bruk under 2020. Facebooksidan 
kommer även i fortsättningen att fungera som informationsplank, och kompletteras under 
2020 med Instagram, Youtube och Twitter. Nyhetsbrev till medlemmar samt uppfödarbrev 
där aktuella ämnen tas upp kommer att ges ut med jämna intervall under året. 
 
SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi. 
  
SPK kommer att uppmuntra avdelningarna att genomföra uppfödarutbildning på fler platser 
i landet. 
 
SPK kommer även under 2020 att bevaka frågan om pudelns färger och sprida information 
om att pudeln enligt standarden ska vara enfärgad.  
 
SPK kommer att under hösten kalla avdelningarna till en verksamhetskonferens. 
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Avelskommittén fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de 
nordiska grannländerna.  
SPK kommer liksom tidigare år att bekosta del av SA-tester för hundar vilka visat sig vara 
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i Pudelnytt och 
på hemsidan. 
SPK ska uppmärksamma SAR-hundarna under året för att stimulera intresset för grå och 
aprikosröd pudel. 
 
Tre erfarna uppfödare, klubbens ”kloka gummor”, ger praktiska råd i akuta uppfödarfrågor. 
 
Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns på klubbens hemsida samt per 
telefon och e-post, för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna 
värdefulla service. 
  
Femton officiella utställningar kommer att hållas under 2020: en utställning under 
Pudelnationalen, fyra i Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra och fyra i Norra avdelningen. 
Pudel-SM kommer att arrangeras som en del av Pudelnationalen med officiella tävlingar i 
lydnad och rallylydnad samt inofficiell agility. Även BPH planeras i avdelningarnas regi. Alla 
avdelningar kommer under året att arrangera inofficiella utställningar. 
 
SPK kommer att fortsätta uppmuntra pudelägare att BPH-beskriva sina hundar för att kunna 
nå RAS-målet om 500 beskrivna hundar. 
  
SPK CS deltar i Nordisk Pudelkonferens i Danmark i februari 2020. 
 
Arbetet inför aktiviteter som sträcker sig förbi 2020, såsom Domarkonferens och Pudel-SM 
2021, kommer att pågå. 
 
SPK CS arbete med att samla in gammalt SPK material sedan klubben instiftades t.ex. 
protokoll, årsberättelser och Pudelnytt för arkivering hos Riksarkivet i Arninge kommer att 
fortgå. Avdelningarna uppmanas att också arkivera sin historia. 
 
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 vår ras. 
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Förslag till rambudget 2020 

INTÄKTER BUDGET 2020 UTFALL 2019 BUDGET 2019 UTFALL 2018 BUDGET 2018 UTFALL 2017 BUDGET 2017 

MEDLEMSAVGIFTER INBETALDA  520 000,00 kr 483 631,00 kr 530 000,00 kr 528 761,67 kr 505 000,00 kr 503 241,44 kr 515 000,00 kr 

PUDELNYTT ANNONSER 20 000,00 kr 18 108,00 kr 25 000,00 kr 23 406,00 kr 25 000,00 kr 25 825,00 kr 35 000,00 kr 

INTÄKTER JUBILEUM SPK 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 186,00 kr 0,00 kr 28 728,00 kr 0,00 kr 

ANNONSER HEMSIDAN 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 000,00 kr 

UPPFÖDARLÄNKAR PÅ HEMSIDAN   0,00 kr 17 700,00 kr 19 000,00 kr 19 500,00 kr 21 000,00 kr 

UTSTÄLLNINGAR 35 000,00 kr 34 280,00 kr 35 000,00 kr 33 360,00 kr 30 000,00 kr 29 440,00 kr 30 000,00 kr 

FÖRSÄLJNING INKÖPTA VAROR 0,00 kr 777,00 kr 0,00 kr 314,00 kr 0,00 kr 445,00 kr 0,00 kr 

FÖRSÄLJNING AV RASKOMPENDIUM 4 000,00 kr 4 020,00 kr 4 000,00 kr 3 800,00 kr 4 000,00 kr 4 404,00 kr 3 500,00 kr 

FÖRSÄLJ. KLIPPHÄFTEN TRYCKTA 33 000,00 kr 32 164,00 kr 25 000,00 kr 22 855,00 kr 25 000,00 kr 24 300,00 kr 24 500,00 kr 

ÖVRIGA INKOMSTER 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 12 500,00 kr 10 000,00 kr 

PUDEL SM 0,00 kr 0,00 kr 40 000,00 kr 40 960,00 kr 26 500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

PUDELSEMINARIUM 0,00 kr 53 590,00 kr 90 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

RÄNTOR 2 500,00 kr 2 358,00 kr 2 500,00 kr 2 399,00 kr 1 500,00 kr 1 734,00 kr 1 500,00 kr 

PUDELNATIONALEN 174 000,00 kr  -   -   -   -  195 955,00 kr 217 000,00 kr 

LAGERFÖRÄNDRING 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -8 703,25 kr 0,00 kr -4 603,00 kr 0,00 kr 

ÖVR ERSÄTTNINGAR & INTÄKTER 10 000,00 kr 2 500,00 kr 10 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Summa 798 500,00 kr 631 428,00 kr 761 500,00 kr 665 038,42 kr 636 000,00 kr 841 469,44 kr 858 500,00 kr 
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KOSTNADER BUDGET 2020 UTFALL 2019 BUDGET 2019 UTFALL 2018 BUDGET 2018 UTFALL 2017 BUDGET 2017 

INKÖP MEDLEMSHANTERING -115 000,00 kr -111 148,00 kr -115 000,00 kr -63 016,00 kr -60 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

PORTO MEDLEMSHANTERING 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -7 233,00 kr -6 000,00 kr -25 303,00 kr -23 000,00 kr 

PORTO NYA MEDLEMMAR 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -3 000,00 kr -3 619,50 kr -3 000,00 kr 

ÖVRIGT MEDLEMSHANTERING/MEDLEMSVÅRD 0,00 kr -333,00 kr 0,00 kr -1 962,00 kr -6 000,00 kr -6 145,00 kr -8 000,00 kr 

PORTO NYA PUDELÄGARARE OCH KENNELNAMN 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -900,00 kr -2 700,00 kr -2 800,00 kr -2 500,00 kr 

PUDEL-NYTT ÖVRIGT 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -2 600,00 kr   -1 000,00 kr 

PUDELNYTT TRYCK M.M. -100 000,00 kr -88 152,00 kr -105 000,00 kr -91 706,00 kr -110 000,00 kr -101 276,00 kr -120 000,00 kr 

PUDELNYTT PORTO -65 000,00 kr -57 695,00 kr -60 000,00 kr -56 889,13 kr -77 000,00 kr -60 032,44 kr -65 000,00 kr 

PUDELNYTT PRODUKTIONSKOSTNADER -52 000,00 kr -52 000,00 kr -52 000,00 kr -52 000,00 kr -52 000,00 kr -52 000,00 kr -52 000,00 kr 

SA OCH PRCD TESTER -4 000,00 kr -7 556,00 kr -4 000,00 kr -4 000,00 kr -5 000,00 kr 0,00 kr -5 000,00 kr 

RAS -10 000,00 kr 0,00 kr -5 000,00 kr -17 946,00 kr -10 000,00 kr 0,00 kr -1 000,00 kr 

PUDELFULLMÄKTIGE -45 000,00 kr -43 955,00 kr -50 000,00 kr -37 146,00 kr -50 000,00 kr -34 887,30 kr -55 000,00 kr 

WEBGRUPPEN -2 500,00 kr -2 500,00 kr -25 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -2 500,00 kr 

KURSER & KONFERENSER -4 000,00 kr -1 860,00 kr -7 000,00 kr -2 841,70 kr -15 000,00 kr -6 194,00 kr -18 000,00 kr 

KENNELFULLMÄKTIGE 0,00 kr -4 464,00 kr -3 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -3 438,20 kr -10 000,00 kr 

NORDISK PUDELKONFERENS -3 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -12 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

PUDELSEMINARIUM 0,00 kr -101 355,00 kr -120 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

VERKSAMHETSKONFERENS -33 000,00 kr -32 933,00 kr -28 000,00 kr -32 788,65 kr -25 000,00 kr -20 180,00 kr -28 000,00 kr 

HANDLEDARUTBILDNING 0,00 kr -600,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

PN MÖTEN INFÖR -2 000,00 kr 0,00 kr -3 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -2 691,44 kr 0,00 kr 

PUDEL SM 0,00 kr 0,00 kr -50 000,00 kr -53 790,30 kr -45 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

ÅRETS PUDLAR -1 500,00 kr -455,00 kr -2 500,00 kr -2 598,00 kr -2 500,00 kr -2 099,00 kr -2 500,00 kr 

ÖVRIGA KOSTNADER -7 000,00 kr -414,00 kr -8 000,00 kr -7 978,00 kr -8 000,00 kr -6 796,00 kr -8 000,00 kr 

SAR -6 000,00 kr 0,00 kr -2 000,00 kr 0,00 kr -2 000,00 kr 0,00 kr -2 000,00 kr 

PUDELNATIONALEN -236 050,00 kr  -   -   -   -  -245 183,00 kr -269 000,00 kr 

INKÖP VAROR TILL FÖRSÄLJNING SPK CS -15 000,00 kr -16 123,00 kr -12 000,00 kr -15 861,00 kr -16 700,00 kr -29 711,00 kr -28 000,00 kr 

MEDLEMSVÅRD -10 000,00 kr 0,00 kr -25 000,00 kr     

JUBILEUM  -  -  -  -  - -68 027,00 kr -68 000,00 kr 
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LAGERFÖRÄNDRING 0,00 kr 2 556,00 kr 0,00 kr     

ÖVRIGA OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Summa -711 050,00 kr -518 987,00 kr -676 500,00 kr -451 255,78 kr -508 400,00 kr -667 692,01 kr -771 500,00 kr 

 

Administrativa kostnader BUDGET 2020 UTFALL 2019 BUDGET 2019 UTFALL 2018 BUDGET 2018 UTFALL 2017 BUDGET 2017 

FÖRBRUKNINGSINV 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -4 644,00 kr -5 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

ÖVRIGA RESEKOSTNADER 0,00 kr -3 876,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -103,09 kr -500,00 kr 

PR & REKLAM -25 000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr -5 000,00 kr 

TRYCK OCH MARKNADSFÖRING -7 000,00 kr -11 511,00 kr -7 000,00 kr -7 891,00 kr -7 000,00 kr -5 625,00 kr -5 000,00 kr 

RASMONTRAR -9 000,00 kr -8 795,00 kr -5 000,00 kr -3 975,00 kr -5 000,00 kr -3 655,00 kr -8 300,00 kr 

MEDLEMSAVGIFT NORDISKA HUNDFÖRBUND -1 500,00 kr -1 491,00 kr -1 500,00 kr -1 465,14 kr -1 500,00 kr -1 474,84 kr -1 500,00 kr 

KONTORSMATERIAL -1 500,00 kr -1 367,00 kr -3 000,00 kr -3 423,00 kr -4 000,00 kr -3 767,50 kr -6 000,00 kr 

DATAKOSTN INTERNET -3 000,00 kr -3 419,00 kr -3 000,00 kr -3 194,25 kr -3 000,00 kr -3 124,25 kr -2 500,00 kr 

TELEFON -6 000,00 kr 0,00 kr -6 000,00 kr -5 497,00 kr -6 000,00 kr -4 797,00 kr -7 000,00 kr 

DATAPROGRAM -2 000,00 kr -4 021,00 kr -2 000,00 kr -1 791,00 kr -1 500,00 kr -1 479,62 kr -1 000,00 kr 

DATAKOSTN Rasdata -1 000,00 kr -1 000,00 kr -1 000,00 kr -1 000,00 kr -1 100,00 kr -1 036,00 kr -1 000,00 kr 

DATAKOSTN ÖVRIGT -4 000,00 kr 0,00 kr -4 000,00 kr -2 963,88 kr -2 000,00 kr -2 216,25 kr -3 500,00 kr 

PORTO -2 000,00 kr -1 637,00 kr -2 000,00 kr -1 789,00 kr -7 000,00 kr -5 834,00 kr -7 000,00 kr 

FÖRSÄKRINGAR -600,00 kr -570,00 kr -600,00 kr -570,00 kr -600,00 kr -570,00 kr -600,00 kr 

REVISIONSKOSTNADER -500,00 kr 0,00 kr -500,00 kr 0,00 kr -500,00 kr -560,00 kr -500,00 kr 

STYRELSEMÖTEN -60 000,00 kr -30 585,00 kr -60 000,00 kr -52 894,35 kr -60 000,00 kr -46 754,65 kr -60 000,00 kr 

REDOVISNINGSTJÄNSTER -60 000,00 kr -30 500,00 kr 0,00 kr     

BANK & PG AVGIFTER -1 500,00 kr -1 170,00 kr -2 000,00 kr -4 776,50 kr -8 000,00 kr -7 604,25 kr -7 500,00 kr 

ÖVRIGA ADM KOSTNADER 0,00 kr 0,00 kr -500,00 kr 0,00 kr -500,00 kr 0,00 kr -1 000,00 kr 

LICENSKOSTNADER 0,00 kr -544,00 kr 0,00 kr     

GÅVOR & BIDRAG 0,00 kr -6 411,00 kr 0,00 kr     

ARBETSGIVARAVG -4 000,00 kr -942,00 kr -2 000,00 kr -1 098,00 kr -4 000,00 kr -8 554,32 kr -4 000,00 kr 

Summa -188 600,00 kr -107 839,00 kr -100 100,00 kr -96 973,12 kr -116 700,00 kr -97 155,77 kr -121 900,00 kr 

Totala kostnader -899 650,00 kr -626 826,00 kr -776 600,00 kr -548 228,90 kr -625 100,00 kr -764 847,78 kr -893 400,00 kr 

ÅTERFÖRT AVSÄTTNINGAR PUDELNATIONALEN 90 000,00 kr    0,00 kr 60 000,00 kr 0,00 kr 
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ÅTERFÖRT AVSÄTTNINGAR RAS 10 000,00 kr    0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

ÅTERFÖRT AVSÄTTNINGAR PUDELSEMINARIUM  65 000,00 kr   0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

ÅTERFÖRT AVSÄTTNINGAR SPK JUBILEUM         0,00 kr 50 000,00 kr   

Slutligt resultat -1 150,00 kr 69 602,00 kr -15 100,00 kr 116 809,52 kr 10 900,00 kr 186 621,66 kr -34 900,00 kr 
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Valberedningens förslag 
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Motion från Mellansvenska avdelningen 

Motion till Svenska Pudelklubbens Mellansvenskas årsmöte 2020. 
 
SPK CS har tagit beslut om att inte längre publicera protokollen från sina styrelsemöten på 
internet, vilket ju kraftigt försvårar för medlemmarna att förstå vad som händer i CS. Vi 
yrkar därför på att man återgår till att publicera de justerade protokollen med eventuella 
namn på personer som inte är relevanta för styrelsearbetet dolda. SKK gör ju så själva med 
sina protokoll. 
 
Örsundsbro den 12/1 2020 
 
 
Barbro Teglöf Ann-Charlotte Hillberger 
 

 

Motionen antogs vid Mellansvenska avdelningens årsmöte 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS yrkar avslag på motionen, men bifaller innehållet. 

CS anser att information om CS arbete ska finnas tillgängligt, men att formatet och 

arbetsgången för detta bör regleras i stadgar och handbok, ej via Pudelfullmäktige. 

CS har 2020-03-07 tagit beslut att gå tillbaka till förfarandet med att publicera 

styrelseprotokoll på klubbens hemsida. 
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Proposition Pudel-SM, till SPKs årsmöte Pudelfullmäktige 4 april 2020 

Bakgrund 

SPK/CS har genom åren haft svårt att hitta samarbetspartner och funktionärer till Pudel-SM. 
Vid 2016 års PF beslutades att Pudel-SM alltid arrangeras tillsammans med Pudelnationalen 
de år den tävlingen genomförs samt att Pudel-SM övriga år arrangeras vid lämpligt datum 
beslutat av CS. Förhoppningen var att det skulle minska svårigheterna och underlätta att 
genomföra Pudel-SM. Under perioden 2016–2019 har Pudel-SM genomförts två gånger i CS 
regi, en gång i samband med Pudelnationalen och en gång fått ställas in. PF-beslutet från 
2016 öppnade för flexibilitet när Pudel-SM ska genomföras, men utmaningarna med att 
hitta funktionärer,  samarbetspartner (ev. brukshundklubb) och lämplig plats kvarstår. Det 
har visat sig vara tungt att ro iland ett så stort arrangemang med lokaler för övernattning för 
tävlande, kvällsaktiviteter (middag) samt att hitta auktoriserade tävlingssekreterare, 
tävlingsledare och domare. 
 
Centralstyrelsen vill nu öppna för andra alternativ gällande upplägg av Pudel-SM för åren 
mellan Pudelnationalerna för att öka möjligheterna att genomföra Pudel-SM.  Ambitionen 
är att Pudel-SM ska anordnas varje år men att upplägget kan variera. Tävlingarna kan 
anordnas en eller två dagar och vara inofficiella eller officiella.  

Idag genomförs Pudel-SM enligt: 
”Pudel‐SM arrangeras varje år och består av tävlingar i officiell lydnad  (alla klasser), 
inofficiell agility (öppen klass) och officiell rallylydnad (alla  klasser) under två dagar.       
Svenska Pudelklubbens centralstyrelse har huvudansvaret för  arrangemanget och beslutar 
om regler för Pudel‐SMs upplägg, de  officiella tävlingarna följer alltid SKK/SBKs regelverk.     
De år Pudelnationalen inträffar samarrangeras alltid dessa två  evenemang. Övriga år kan 
Pudel‐SM hållas när som helst under året.    
 Deltagande:   För att tävla om en placering på Pudel‐SM krävs att   

• Ägaren är medlem i Svenska Pudelklubben. Medlemskap kontrolleras vid anmälan.   

• Hunden är en SKK‐registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska 
Pudelklubbens policy.”   

Yrkande 

SPK/CS yrkar att utformingen för att genomföra Pudel-SM ändras till: 

”Pudel-SM bör anordnas varje år men ska genomföras de år Pudelnationalen anordnas. De 
år Pudelnationalen arrangeras ska Pudel-SM bestå av tävlingar i officiell lydnad (alla 
klasser), inofficiell agility (öppen klass) och officiell rallylydnad (alla klasser) under två dagar. 
Åren mellan Pudelnationalerna ska samma grenar ingå. Tävlingarna kan vara inofficiella 
eller officiella och arrangeras över en eller två dagar.  
Svenska Pudelklubbens centralstyrelse har huvudansvaret för arrangemanget och beslutar 
om regler för Pudel-SM, de officiella tävlingarna följer alltid SKKs/ SBKs regelverk. 
De år Pudelnationalen inträffar samarrangeras alltid dessa två evenemang. Övriga år kan 
Pudel-SM hållas närsomhelst under året.    
Deltagande: För att tävla om en placering på Pudel-SM krävs att 

• Ägaren är medlem i Svenska Pudelklubben. Medlemskap kontrolleras vid anmälan.  

• Hunden är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska 
Pudelklubbens policy” 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse 2020-03-07 
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Proposition Nosework-lista, till SPKs årsmöte Pudelfullmäktige 4 april 2020 

Bakgrund 

Nosework, där hunden använder ett av sina främsta sinnen- luktsinnet, har blivit en mycket 
populär gren bland de allmänna hundsporterna. I nosework ska hund med sin förare söka 
efter specifika dofter i olika miljöer, vilket passar för hundar i alla storlekar och förare i alla 
åldrar. Det gör nosework till en utmärkt gren för pudlar och dess ägare, vilket också syns i 
det ökade intresset för att tävla i denna gren. 
Pudelklubben vill uppmuntra pudelägare till aktiviteter med sina pudlar, det görs delvis 
genom att ha årsbästa-listor inom olika tävlingsformer. 

Då nosework fortfarade är en relativt ny tävlingsgren vill SPK/CS uppmuntra fler till att tävla 
med sina pudlar genom att införa en årsbästa-lista även för denna gren. Listan införs på 
prov under 2020 och förutsatt att det finns tillräckligt underlag för en lista kommer den att 
finnas kvar även efter 2020. 

CS ansvarar för utforming av statuter för alla listor. Statuterna för en nosework-lista ses 
nedan: 

Föraren ska själv skicka in resultat, hundens namn, datum och tävlingsort samt  i vilken klass och 
vilken gren de har deltagit  (S = samtliga moment, U = ute, I = inne, F = fordon och B = behållare)  
De 20 första kommer listas löpande för publicering på hemsida och Facebook . Den slutliga totala 
listan  publiceras med topp 10 i Pudelnytt nr 1 kommande år.  
Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.  
Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Gunilla Sandberg,  XXX@pudelklubben.se  
Nedanstående regler gäller från 2020-XX-XX:   

• Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av 
medlemskap sker innan fastställandet av listan.  

• Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens 
policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets Noseworkpudel.   

• Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår d v s  1 januari – 31 december  

• Alla inskickade resultat sammanräknas.  Resultaten kan vara från olika klasser under samma 
kalenderår.   

• Hunden med högst sammanlagda poäng blir årets Noseworkpudel, Om några ekipage skulle 
hamna på samma slutpoäng, så räknas resultaten från bästa grenplacering.   

• Vinnande Noseworkpudel tilldelas diplom  som hämtas på årsmötet i den avdelning 
ägaren  tillhör. Endast vinnare premieras.   

  
Poängberäkning:   
Klass I     Poängsumman x 1. Diplom 50 p. Varje SSE 25 p.   
Klass II    Poängsumman x 2. Diplom 50 p. Varje SSE 25 p  
Klass III   Poängsumman x 3. Diplom 50 p. Varje SSE 25 p  

Yrkande 

SPK/CS yrkar att en årsbästa-lista för nosework införs på prov under 2020. Förutsatt att 
listan får minst 10 platser fyllda kommer listan att finnas kvar även efter 2020. 
 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse 2020-03-07 
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