
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD. 
Sektioner: 
 
Täby/Roslagen  
Styrelse 
Annika Tungel, ordförande 
Barbro Johansson, kassör 
Ann-Christin Thorell, sekreterare 
Marianne Bladh 
Liss-Britt Elegård 
Ulla Nordström 
Styrelsen har under året haft fyra telefonmöten. 
 
Sektionen har haft följande aktiviteter: 
Våren 2020: 
Pudelpromenader i Täby 
Pudelpromenader i Norrtälje 
Hösten 2020: 
Pudelpromenader i Täby 
Pudelpromenader i Norrtälje 
 
Stockholm 
Kurser och aktiviteter 

Pudelpromenader 
Våra promenader är välbesökta. Då det är en utomhusaktivitet med möjligheter att hålla 
avstånd kunde de genomföras fram till tidig höst då SKK’s direktiv gjorde att de fick ställas in 
under resten av året.  
 
Valppartyn och Öppet Hus 
P g a av den rådande situationen med smittrisk har dessa aktiviteter endast erbjudits någon 
enstaka gång i början av året. Därefter fick de ställas in p g a av man är inomhus och man inte 
vet hur många som kommer. 
 
Pälsvårdskurser 
Pälsvårdskurser är en viktig del av de kurser vi erbjuder. Vi hann arrangera och genomföra en 
klippkurs med Christer Ivarsson.  
 
Övriga kurser 
Vi har haft 46 kurser och aktiviteter under året som har kunnat genomföras utomhus eller 
inomhus med få deltagare. Flertalet inplanerade kurser har dock fått ställas in.  
 
Instruktörer under året har varit: 
Linda Bodin, Johanna Tak, Helena Garli, Maria Willers, Sofia Nandrup, Christer Ivarsson och 
Sofie Nilsson. 
 
Sektionsmöten  



Sektionen har haft 10 möten under året. P g a av smittrisken har vi genomfört samtliga möten 
via telefon eller videolänk. 
 
Lokalen 
Då ingen verksamhet har varit i lokalen har vi haft lite problem med råttor och toalett. Vi har 
heller inte haft någon städning. Monica I har varit i lokalen två gånger per vecka för att 
checka av att allt är OK.  
 
 
Sektionen har under året haft följande sammansättning: 
Carina Enberg Ordförande och webb-/FB-ansvarig samt 

Kursadministratör 
Susanne Gustafsson   Kassör 
Tage Laijronsdotter  Sekreterare och lokalansvarig 
Helena Hörkeby  Kursadministratör och webbansvarig 
Monica Igebjer  PN-ansvarig  
Lena Ilemyr   Ledamot 
Leone Nyman  Ledamot 
Mia Aspén   Promenadansvarig 
Nina Fors   Ledamot 
 
Läger 
Årets pudelläger skulle varit det 31: a i ordningen. Platsen skulle för sjätte året varit Herrfallet 
utanför Arboga. 
Tyvärr blev årets läger inställt på grund av Corona covid-19 
Under 2020 har vi haft 5 st. lägermöten, alla telefonmöten, ett av mötena var planering inför 
läger 2021. 
I lägersektionen för 2020 ingick Linda Penttilä, Lena Ilemyr, Liss-Britt Elegård, Sofia 
Nandrup, Carina Enberg och Susanne Gustafsson. 

Örebro 
Ombud Ann-Britt Gimerstrand. 
Januari      
Prova på Agility Kursledare Jenny Roos Fyra deltagare                                                                                                                     
Februari                                                                                                     
Klippkurs fortsättning  Kursledare Marita Sonnbacke         Tre deltagare    
Augusti  
Kurs Trix och konster Kursledare:  Jenny Roos    Fem tillfällen/sex deltagare 
 
Pudelpromenader 4-5 ggr per termin i Örebro och Örebros omgivningar ca 10-15 
deltager/gång. 

 
Ombud: 
 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson. 
Inga av de tänkta aktiviteterna genomfördes pga. pandemin. 
 



Gästrikland 
Ombud Ulrika Gill. 
Under 2020 har vi haft en pudelpromenad innan pandemin slog till. 

SydNärke 
Ombud Mia Borg. 
Sydnärkepudlarna har under året haft följande sammansättning: Mia Borg  
Aktiviteter Ring/Handler/Socialträning år 2020. Vi har haft träningar på måndagar under året 
som gått hemma hos Mia Borg i Hallsberg. Har varit ”Coronasäkert” med bara 10 deltagare 
på planen och fikastunden efteråt. Flertalet glada trevliga deltagare/hundar på träningen, och 
träningen är uppskattad av alla. Ledare var Mia Borg.  
 
Södermanland 
Ombud Södermanland östra Caroline Arogén 
Det har varit ett minst sagt annorlunda år 2020. Vi hann med en klippkurs och en promenad 
innan det var dags att låta verksamheten vila. 

Uppsala 
Ombud i Uppsala under 2020 har varit, Cecilia van der Meulen, Ylva Boström och Camilla 
Eriksson.  
Under året har vi arrangerat tre ordinarie pudelpromenader, nytt för i år har varit att vi 
promenerar på olika platser och olika veckodagar vilket uppskattats mycket.  
I början av sommaren genomfördes också några spontana promenader. 
En sommarpromenad i Norrtälje, en dagsvandring från Knivsta till Uppsala delvis genom 
naturreservatet Lunsen.  
Vi arrangerade även en sommarpicknick i Stadsparken i Uppsala med möjlighet att få sin 
hund fotograferad av en inbjuden fotograf.  
Trots att pandemin satte stopp för de flesta aktiviteter kunde vi paddla SUP en underbar 
sommarkväll på Fyrisån. 
Promenaderna och aktiviteterna har oftast haft 8 - 12 deltagare. 
 
Västerås 
Ombud Ulrika Norling. 
2020 har Västeråspudlarna genomfört 1 hundpromenad och en agilityträning med distans.  
Västeråspudlarna har sedan tyvärr fått ställa in all verksamhet pga. Covid-19 epidemin från 
och med mars månad.  
 
Åkersberga 
Ombud Louise Eriksson och Laila Lindfors 
Ingen verksamhet på grund av pandemin. 
 
Östergötland 
Ombud Annika Berglund 
Pudelpromenader: Vi har haft fem (5) som vi kunnat genomföra.  
Stadspromenad: Vi har haft en (1) promenad som vi genomfört.  
Några av de aktiviteter som vi fått ställa in pga. Covid19: Ett par promenader, och en 
dagsvandring.  
 
 



MH/BPH 
Under 2020 har MH/BPH kommittén bestått av Ulla Nordström, Eva Werther och Ulrika Gill  
BPH 11/4, 8/5 och 15/5 inställda 
BPH genomfördes i Nyåker 7/6 med 3 pudlar= 1 stor, 1 mellan och en dvärg 
BPH genomfördes i Skutskär 13/6 med 10 pudlar= 6 mellan, 2 dvärg och 2 toy 
BPH genomfördes på Hunduddens träningscenter 
25/9 med 7 pudlar= 5 stor, 1 mellan och 1 dvärg 
9/10 med 7 pudlar= 5 stor och 2 dvärg 
Vi hade inga MH 

 


