
 

 

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben, Mellansvenska Avdelning 2017 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Anna-Lena Fugelstad 

Vice ordförande: Annette Andersson 

Sekreterare: Barbro Lundström 

Kassör: Susanne Gustafsson /(Adjungerad) 

Ordinarie ledamöter: 

Christina Sohlman, Anna-Lena Ellasdotter och Caroline Arogén Lundqvist, Mia Borg 

Suppleanter: 

Åsa Hedin och Anna Malmström 

Revisorer: 

Revisorer har varit Olle Sandström och Tina Eijvergård. Revisorssuppleanter har varit Gunilla 
Bergstrand och Felicia Vass Solhage 

Valberedning: 

Valberedningen har bestått av Gunilla Sandberg sammankallande, Berit Eliasson och Gun-
Mari Blom. 

Pudelfulllmäktige: 

Vid pudelfullmäktige den 1 april 2017 representerades avdelningen av Anna-Lena Fugelstad, 
Annette Andersson, Carina Enberg, Eva Gille, Gunilla Sandberg, Leone Nyman, Lotta 
Sandell, Sofia Nandrup, Barbro Teglöf och Ann-Charlotte Hillberger 

Allmänna medlemsmöten: 

Allmänt möte har hållits en gång i form av årsmöte på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna den 12 
februari med 34 röstberättigade medlemmar närvarande. 

Styrelsemöten: 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten varav 4 telefonmöten. 

Medlemmar: 

Avdelningen hade den 31/12 2017,1632 medlemmar varav 1277 fullbetalande, 271 familje-
medlemmar, 9 hedersmedlemmar, 42 ständiga medlemmar och 33 hundungdomar. Totalt 



har avdelningen minskat med 34 medlemmar, varav 5 var Hundungdomar.  Antalet 
medlemmar var 1666 vid årsskiftet 2016-2017. 

Utställningar.  

Officiella utställningar 2017 

Eskilstuna 17- 02-04 

DOMARE:  HALONEN EIJA, 52 ST dvärg och toy 

DOMARE: LANGDON PHILIP 63 st mellan och stor 

Hammarskog 17-05-28 

DOMARE: HEINESCHE LAURENT 27 st dvärg och toy 

DOMARE: LIIMATAINEN JUSSI 46 st mellan och stor 

Askersund 17—08-12 

DOMARE. SCHEPERS JOO  67 st toy, dvärg, mellan och stor 

Gnesta 17-10-01 

DOMARE. DENNISON SANDRA  33 st dvärg och toy 

DOMARE. BAYLISS ROGER  37 st mellan och stor    

Inofficiella utställningar 2017 

Gubbängen 17-05-25 

DOMARE: HALLGREN PETTERSSON GUNILLA och DOMARE: SEGERSTEN SUSANNE 

dömde 129 övriga raser JAHN STÄÄV dömde 65 pudlar 

Gubbängen 17-09-17 

DOMARE:  ANDERSSON RAPP C och DOMARE. TÖRNLÖV NILS-ARNE dömde 120 övriga raser och 

DODO SANDAL dömde 30 pudlar 

Rasmonter/Rasparad 

På Stockholms Hundmässa 16-17 december 2017 ansvarade Christina Sohlman och Anna-

Lena Ellasdotter för iordningsställande och bortforsling av materialet till monter. Anna-Lena 

Ellasdotter och Christina Sohlman ansvarade också för bemanningen. Ett tjugotal 

engagerade medlemmar bemannade montern som likt tidigare år var mycket välbesökt. 

Rasparaden på Stockholms Hundmässa 2017, 16 & 17 december 

Årets tema för utställningen Stockholms Hundmässa 2017 var ”Vikingar”. 

Vi gick ut och efterlyste ekipage som ville vara med i årets Rasparad.  

Det blev ett riktigt bra gäng som ingick i Rasparaden och extra roligt att det var tre tonårstjejer som 

ville vara med. 

 

Rasparaden bestod av: 



Annette Andersson med Ella (svart, mellan) – sammankallande i gruppen 

Britt Marie Hellner med Izor (vit, stor) 

Josefine Berglund med Vilja (svart, mellan) 

Tarja Aaltonen-Helminen med Bobby (brun, dvärg)rida Danielsson med Zoe (aprikos toy) 

Nicole Esterling med Maradona (aprikos, dvärg) 

Vi bestämde gemensamt att vi skulle klä ut oss till vikingakvinnor och bygga ett vikingaskepp av 

papp/kartonger och fästa på en kärra.  I kärran åkte alla små pudlar under själva paraden. 

Vi träffades på kvällen måndag den 4 december 2017 i lokalen i Gubbängen och byggde skeppet samt 

sammanställde vilka som hade autentiska vikingakläder eller kunde låna. Till övriga hyrde vi 

vikingakläder, vilket Britt Marie ordnade med. Hon både hämtade kläderna och lämnade tillbaka 

dem. 

På själva mässan var det trångt, mycket folk och alla skulle byta om m.m. men det gick förvånansvärt 

bra i alla fall. 

Vi blev inte placerade någon av dagarna men fick stå kvar i ringen bland alla som var ”nominerade” 

till en plats. 

 Ett stort tack till alla som var med i rasparden och den support vi fick utifrån av klubbkamrater, 

föräldrar, våra respektive och alla andra som hjälpte till! 

     

  

Domarkommittén 



I kommittén har ingått: 

Anna-Lena Fugelstad – sammankallande, Annette Andersson, Lotta Eriksson, Peter Fugelstad 

Kommittén har sedan bildandet jobbat med att arbeta fram förslag på domare till 

avdelningens specialutställningar. Förslagen på domare arbetas igenom i styrelsen och ett 

beslut att bjuda in domarna fattas. 

Intensionen är att kommittén ska ligga 1 – 2 år i förväg, samt att de inbjudna domarna ska 

bilda ett så brett utbud som möjligt, av de domare som finns tillgängliga, utifrån vår 

ekonomiska realitet. 

Kommittén arbetar också med att boka resa (Om den tilltänkta domaren önskar hjälp med 

detta). Vi bokar hotell och i samråd med styrelsen, hämtning och lämning av domarna. 

Kommittén har sedan bildandet fungerat på ett föredömligt sätt, men önskar förstärkning av 

hugade medlemmar. 

Sektioner och ombud: 

Avdelningen har under året haft följande sektioner<: Lägersektionen, Stockholmssektionen, 

Täby-Roslagssektionen samt Örebrosektionen 

Dessutom ombud i Uppsala, Sörmland Östra och Norra, Östergötland, Gotland, Värmland,  

och fram till oktober månad även i Enköping. Nytt ombud i Västerås välkomnades under 

december. 

Ekonomi: 

Avdelningens ekonomi har under året varit stabil med bra likviditet. 

 

 

 

Anna-Lena Fugelstad  Annette Andersson  Mia Borg 

 

 

Christina Sohlman  Barbro Lundström Anna-Lena Ellasdotter 

 

 

Caroline Arogén Lundqvist   Åsa Hedin  Anna Malmström 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


