
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONER OCH OMBUD 2017 

SEKTIONER: 

Lägersektionen: 

Årets pudelläger det 28:e i ordningen, avhölls som vanligt vecka 28, dvs 19/7 – 15/7. Platsen 

var för tredje året i rad, Herrfallet utanför Arboga. I år var det rekord igen för både deltagare 

och deltagande hundar. 111 personer fördelade i  23 stugor och 15 campingplatser deltog. 

Antalet hundar på lägret var totalt 144 st varav 130 pudlar (5tp, 10dp, 53 mp, 62 sp) 3 

shetland sheepdog, 2 berger des pyre´nés, 5 chihuahuer, en border collie, en norfolk terrier, 

en dvärgschnauzer samt en australien shepherd. 

Det bjöds på många aktiviteter: Lydnad, Rallylydnad & Agility på alla nivåer från 

blåbärsstadiet till yttersta elitnivå. Vardagsskötsel, utställningspälsvård, 

kontakt/följsamhetsövningar, valpaktivering, spår, sök, uppletande, koppeltillverkning, nose-

work och trix. Nya aktiviteter i år var klicker och i år var också heelwork to musik tillbaks på 

schemat.  

Vi hade återigen den mycket populära  kvällen  med Loppis där deltagarna tagit med sig 

saker som de inte längre behöver. 

Mer för de tvåbenta var välkomst- och avslutningskvällarna med grillning,  Räk- och 

Grillfrossa, promenader samt tipspromenad. 

Under 2017 har vi haft 6 lägermöten varav 4 st varit telefonmöten och för lägret 2018 har vi 

haft ett telefonmöte.  

I sektionen för Lägret 2017 ingick Linda Penttilä,  Lena Ilemyr, Liss-Britt Elegård, Sofia 

Nandrup, Carina Enberg och Susanne Gustafsson . 

 

Stockholmssektionen 

Sektionen har under året haft följande sammansättning: 

Carina Enberg Ordförande och webb-/FB-ansvarig samt 

Kursadministratör 

Sonja Dahlqvist/Susanne Gustafsson Kassör   

Tage Laijronsdotter Sekreterare och lokalansvarig 

Helena Hörkeby Kursadministratör och webbansvarig 

Eva Werther Tävlingsansvarig 

Annika Larsson Utbildningsansvarig och PN-ansvarig 

Lena Ilemyr Ledamot 

Barbro Laijronsdotter Lokalansvarig 



Leone Nyman Ledamot 

Anette Gifting Wennersten Ledamot 

Mia Aspén Promenadansvarig                                                                                                     

    

Sektionsmöten 

Sektionen har haft 13 protokollförda möten under året. Därutöver har utbildningsgruppen haft ett 

möte för utbildningsplanering inför våren. 

Verksamhet 

Sektionens verksamhet har under året bestått i att arrangera kurser, föreläsningar och aktiviteter för 

medlemmar i Svenska Pudelklubben Mellansvenska Avdelningen samt potentiella medlemmar och 

pudelintresserade. Totalt har sektionen under detta år arrangerat drygt 80 olika evenemang i form av 

träffar, promenader, kortkurser och längre kurser. 

Stockholmssektionen har en omsättning på över 200.000kr. 

Sektionens utbildningsansvariga och hundägarcoacher Eva Gille och Annika Larsson har gjort ett 

fantastiskt jobb med att stötta våra medlemmar och instruktörer då behov uppstått under något av 

våra arrangemang. Sektionen har jobbat på att ha arrangemang av hög kvalitet, som passar för såväl 

nybörjare som erfarna pudelägare och uppfödare, för att medlemmarna ska känna det värdefullt att 

fortsätta sitt medlemskap i klubben.  

Samtliga medlemmar i Stockholmssektionens styrelse har beslutat att inte fortsätta sitt arbete i 

sektionen 2018. 

Kurser 

Vi har arrangerat 6 valp-/unghundskurser, 5 allmänlydnadskurser, 8 pälsvårdskurser på olika nivåer 

varav flera med ny inrikting mot grundläggande kunskaper för nya pudelägare i att raka nos & tassar 

samt bad & fön, 4 NoseWorkkurser, 6 Rallylydnadskurser, 1 prova på i Freestyle & Heelwork, 2 Trix 

och aktivering och 1 Agilitykurs. Majoriteten av kurserna har varit fulltecknade medan några få har 

gått med beräknad förlust. Tidigare år har kurser som inte skulle gått runt pga av för få deltagare 

ställts in innan kursstart. I år har vi beräknat att sektionens ekonomi tillåter att genomföra kurserna 

ändå för medlemmarnas bästa. Under året har också hållits 1 Uppfödarutbildning enligt SKK’s nya 

modell. Kursledare under året har varit Maria Willers, Eva Werther, Linda Penttilä, Kristina Sahlström, 

Freddie Gudmunds Dandemar, Monika Dahlström-Jönsson, Sofia Wickman Mörk, Sofia Nandrup, 

Lena Ilemyr, Leone Nyman, Eva Gille, Helena Hörkeby och Annette Andersson. 

Hundägarcoach 

Under året har Annika Larsson och Eva Gille blivit kontaktade av 11 st pudelägare som önskat få hjälp 

med olika problem. Hundarna har varit av blandade åldrar, storlekar och kön. Problem har varit t ex 

hundmöten, kontakt, passivitetsträning, ensamhetsträning mm. De har haft telefonkontakt och även 

träffat vederbörande i hundens vardagliga miljö för att få en bild av problemet. En träningsplan har 

därefter utarbetats och delgivits. Antalet träffar har varit en till högst tre gånger, allt beroende på 

vad ägaren tyckt sig behöva. 

Föreläsningar och Uppfödarträffar 

Sektionen har arrangerat 4 föreläsningar. Syftet har varit att ha Uppfödarträffar och komplettera den 

pågående uppfödarutbildningen men riktades till såväl uppfödare som andra intresserade 



medlemmar. Vi valde att bjuda medlemmarna på dessa föreläsningar och de kostade därför bara en 

symbolisk summa om 50:-. 

Rasstandarden presenterades av Kristina Sahlström på Uppfödarträff. Föreläsning om HD-index hölls 

av Barbro Teglöf. Föreläsning om reproduktion med Helene Alm hölls på Uppfödarträff och 

föreläsning om Färggentik hölls av Kristina Sahlström. 

Uppfödarträffarna arrangerades av Carol Edholm. Samtliga föreläsningar var mycket välbesökta med 

fullsatt klubblokal. 

Aktiviteter 

Sektionen arrangerar regelbundet ett antal kostnadsfria aktiviteter som är öppna för alla, både 

medlemmar och för de som är intresserade av att bli medlemmar eller kanske är på väg att köpa 

pudel och vill veta mer. 

Öppet Hus hölls första tisdagen i varje månad. Ansvariga på plats har varit Kristina Sahlström, Monika 

Dahlström-Jönsson, Lars Dahlström och Tage Laijronsdotter vid olika tillfällen. Spontant har också 

anordnats NoseWork-träning i samband med Öppet Hus för Anette Gifting Wennersten och Lars 

Wennersten. Aktiviteten har varit mycket uppskattad och välbesökt. 

Valpparty hölls tredje tisdagen varje månad. Hundägare och Valpar över 12 veckor – 6 månader är 

välkomna. Valppartyt hölls av Kristina Sahlström, Eva Werther, Leone Nyman, Eva Gille och Annika 

Larsson vid olika tillfällen. 

Pälsvårdsjunta hölls vid några tillfällen under våren av Kristina Sahlström. 

Pudelpromenader hölls vid Ängsjö Friluftsområde med Mia Aspén som ansvarig promenadledare. 

Promenaderna har ofta haft över 50 deltagare och är mycket uppskattad.  

Pga promenadledarens långvariga samarbete med ansvarig vid Ängsjö Friluftsområde har sektionen 

fått särskilda förmåner som tex egen värmestuga för fika efter promenaden. 

Lokalen och inköp 

Under året har sektionen ordnat vissa förbättringar för och i lokalen. En projektor och projektorduk 

köptes in för att förbättra möjligheterna att arrangera föreläsningar och kurser som t ex 

Uppfödarutbildningen. En väska har också köpts in att förvara projektorn i. 

För att förbättra säkerheten har ett lås satts in till förrådet. 10 stapelbara stolar köptes in för att fler 

personer ska få plats att sitta i lokalen vid välbesökta föreläsningar. 

En vattenläcka inträffade som brukligt när restaurangen ovanför lokalen gör rent sina avlopp med 

högtryckstvätt. Fastighetsskötaren vidtalades. Toaletten var trasig och reparerades av 

fastighetsskötaren. En bärbar dator har också köpts in avsedd för kassör att sköta bokföringen med. 

  

Täby/Roslagssektionen 

Styrelse: 

Annika Tungel ordförande                 Barbro 

Johansson kassör                                                                       Ann-

Christin Thorell sekreterare                        Marianne Bladh

                                             Liss-Britt Elegård             



                                                          

Ulla Nordström 

Styrelsen har under året haft fyra möten. 

Sektionen har haft följande aktiviteter: 

Våren 2017 

Vardagsvård 1, 8 deltagare,  Vardagsvård 2, 7 deltagare,  Vardagsvård 3, 7 deltagare 

Utställningsklippning 8 deltagare                                                                                  

Pudelpromenader i Täby med 24 – 40 deltagare                                                        

Pudelpromenader i Norrtälje med 20 -25 deltagare. 

Hösten 2017 

Vardagsvård 1, 7 deltagare, Vardagsvård 2, 7 deltagare, Vardagsvård 3,  7 deltagare 

Pudelpromenader i Täby med 25 – 40 deltagare 

Pudelpromenader iorrtälje med 20 – 25 deltagare  

Örebrosektionen:  

Vi har haft Pudelpromenader en gång i månaden där vi även gjort enklare  

kontaktövningar m m.  

Medlemsmöten: Ett på våren och ett på hösten med 6 – 8 deltagare. 

Enligt tradition har vi även haft:  

Pudelparad genom Örebro City med avslutande fika i Stadsparken 

Julfest 

Vi anordnade också en klippkurs för nybörjare under hösten som vi blev tvungna att ställa in p g a  för 

få anmälningar. 

 

Enköping: 

Ombud: Therese Lundgren 

Pudelpromenad en gång per månad bortsett från juli månad.  

Gotland: Ombud Tina Randerz                                                

Nynäshamn: Nytt ombud sökes 

 

Södermanland Östra/Sörmlandspudlarna 

Ombud: Caroline Arogén Lundqvist 

Pudelpromenader har hållits ca en gång per månad. Det har varit ett växlande antal deltagare med, 

ibland 2 och ibland 10 deltagare. 



En klippkurs hölls under hösten och var väldigt uppskattad 

Facebooksidan är en tillgång som används för att nå ut med de evenemang som finns. 

 

Norra: Ombud: Gun-Mari och Josefin Blom 

 

Södra: Nytt ombud sökes 

 

Uppsala 

Ombud: Mia Aspén och Anna-Lena Ellasdotter 

Under året har 6 pudelpromenader hållits med 8 – 10 deltagare varje gång 

 

Värmland: Marita Pettersson Törneland , Nytt november 2017 

 

Östergötland:  Annika Berglund 

 

Kommittéer               

MH/BPH, ansvarig Ulla Nordström 

BPH genomfördes den 16 september 2017 på Hunduddens Träningscenter med 8 pudlar. 

3 SP, 3 MP och 2 DP 

MH: Hade själv en uppfödardag med 8 storpudlar på Roslagens BK så den dagen blev full. 

Vi tackar berörda klubbar för väl genomförda BPH:n, MH:n och trevliga dagar. 

 

 

 

 

 

 

 


