
Verksamhetsplaner 2021 för sektioner 
och ombud 
Sektioner: 
 
Täby/Roslagen  
Pudelpromenad i Täby 
Samling vid Rösjöbadets parkering i slutet av Rösjövägen i Täby, sista söndagen i varje 
månad kl. 11.00.  
Pudelpromenad i Norrtälje 
Samling vid Färsna Gård första lördagen i varje månad kl 11.00 
 
Stockholm 
Vi ser fram emot ett nytt år där vi, trots pandemin, Vi hoppas att den snart ska vara över och 
att vi kan börja hålla kurser igen när restriktionerna lättar.  

Medlemmar i sektionen för 2021: 
Carina Enberg Helena Hörkeby Tage Laijronsdotter 
Leone Nyman Lena Ilemyr  Susanne Gustafsson 
Monica Igebjer Nina Fors  Mia Aspén 

Vi har ett stort kursutbud färdigt för 2021 och vi avvaktar bara information från 
Folkhälsomyndigheten och SKK kring när och hur vi ska kunna genomföra dessa. 
Kurser vi planerar att ha är bl a Valpkurser, Lydnadskurser, Pudelkul, Agility, Barn med 
pudel, Nose Work, Kantarellsök mm. 
Öppet hus, Valpparty och Promenader återupptas så snart vi har möjlighet att göra det.  

All vår verksamhet finns på hemsidan och på Facebook.  
Sektionen planerar att ha ca ett möte i månaden.  
 
Läger 
2021 års läger planeras att hållas vecka 28 på Herrfallet utanför Arboga. Det blir vårt 
trettioförsta läger, och vårt 6:e på Herrfallet, då lägret blev inställt 2020. 
Vi kommer som vanligt att erbjuda många aktiviteter, och möjlighet att träna olika grenar, 
liksom ha gemensamma grillkvällar och loppis.  
I lägersektionen för ingår Linda Penttilä, Lena Ilemyr, Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, 
Carina Enberg och Susanne Gustafsson. 

Örebro 
Ombud Ann-Britt Gimerstrand. 
Vi kommer att ha pudelpromenader ca var 4:e söndag 4–5 ggr per termin. Vi promenerar på 
olika platser runt Örebro. 
Pga. Coronaläget kan vi inte planera för fler aktiviteter i dagsläget. Vi återkommer via 
hemsidan/ Facebook med fler aktiviteter så snart läget ser annorlunda ut. 
 



Ombud: 
 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson 
Förhoppning om att det i alla fall ska kunna gå att ordna ett par gemensamma promenader 
under året. 
 
Gästrikland  
Ombud Ulrika Gill 
Vi planerar för följande aktiviteter: 

• Pudelpromenader 
• Valpträff  
• Prova på agility 

 

SydNärke 
Ombud Mia Borg. 
Sydnärkepudlarna vill att verksamheten skall bedrivas så att alla, som är intresserade av, 
eller i någon form vill engagera sig med sin hund, skall ha utbyte av sin klubb. Vi kommer att 
fortsätta arbeta för fler möjligheter till kontakter genom att; Fortsätta med 
Ring/Handler/Socialträning år 2021. Vi har planer på att ha 
uppfödare/pudelägare/tematräffar vår och höst. Sydnärkepudlarna ser fram mot 
verksamhetsåret 2021, och hoppas att vi kommer att se många deltagare på våra 
träffar/kurser. 
 
Södermanland 
Ombud Södermanland östra Caroline Arogén. 
Vi vet ju inte riktigt när vi kan sätta igång verksamheterna igen men förhoppningsvis under 
våren.  
Promenaderna kommer att fortsätta som förut när vi väl får komma igång och jag hoppas att 
det kommer fler deltagare. 
En eller två klippkurser kommer att hållas. 
Det kommer också att finnas möjligheter att lägga viltspår och om intresse finns så ordnar 
jag en kurs i viltspår. Här finns tillgång till natur och viltspårsdomare. 
Förhoppningsvis så kommer det att finnas intresse för fler aktiviteter som går att tillmötesgå. 

Uppsala 
Ombud Ylva Boström, Camilla Eriksson och Cecilia van der Meulen. 
Vi planerar för promenader på samma sätt som under 2020, dvs på olika platser men att 
man ska kunna ta sig dit kommunalt. 
Vi kommer ha en kurs i Dog Parcour under våren och även en mycket efterlängtad kurs i 
vardagsklippning. 
Prova på Rally och ringträning står också på önskelistan. 
En dag på Hunderbanan i Norrtälje planeras in under sommaren. 
Löpande information kommer på vår Facebook sida. 
 



Västerås 
Ombud Ulrika Norling 
Under 2021 avvaktar vi fortlöpande pandemins restriktioner och hoppas att få komma igång 
med pudelpromenader, parkourträning och andra pudelträffar under senvåren. 
 
Åkersberga 
Ombud Louise Eriksson och Laila Lindfors 
Avvaktar hur pandemin utvecklas. 
 
Östergötland 
Ombud Annika Berglund  
Pudelpromenader: Vi planerar att ha ca 7-8 promenader.  
Stadspromenad: Vi hoppas på att kunna genomföra 2 stadspromenader.  
Dagsvandring: Vi har prel.bokat en dagsvandring den 8/5-21.  
Nu håller vi tummarna att vi kan ses utomhus tillsammans med våra pudlar 2021.  
 
MH/BPH  
Ombud är Eva Werther, Ulrika Gill och Ulla Nordström. 
Vi planerar för fler BPH under 2021 
Skutskär är redan inbokat den 22/5 
Hunduddens träningscenter har inte schemat klart ännu men vi har blivit lovade en dag på 
våren och en på hösten. 
Nyåker brukar ju också ställa upp med tider. 


