
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD. 
Sektioner: 
 
Roslagen  
Täby/Roslagssektionen har under året bytt namn till Roslagssektionen.  
Från mars består arbetsgruppen av följande: 
 
Mariana Näslund Blixt, ordförande 
Anna Malmström, kassör 
Marthe Norström, sekreterare 
Marianne Bladh 
Liss-Britt Elegård 
Ulla Nordström 
Birgitta Södergren 
 
Gruppen har under året haft sex Teamsmöten. 
 
Sektionen har haft följande aktiviteter: 
Våren 2021: 
Pudelpromenader i Norrtälje 
Aktivitet i Norrtälje hos Hunderbanan 
Valpkurser – Memea Mohlin 
Agilitykurs – Maria Greger 
 
Hösten 2021: 
Pudelpromenader i Norrtälje 
Prova på Viltspårkurs 
Unghundskurser – Memea Mohlin 
Grundkurs vardagslydnad – Memea Mohlin 
Nosework nybörjarkurs – Memea Mohlin 
 
Stockholm 
Våra promenader är som vanligt välbesökta, dock har vi tyvärr varit tvungna att ställa in några 
pga. pandemin. 
Pälsvårdskurser är en viktig del av vårt kursutbud där vi erbjuder allt från grundläggande 
pälsvård till mer avancerade klippkurser.  
Nyhet för i år har varit nybörjarkurs i Hoopers och en halv dag på Hunderbanan i Norrtälje. 
Vi har under året erbjudit 45 hundägarkurser och ett antal öppet hus och pudelpromenader. 
Varje kurs har genomsnittligt haft minst 6 deltagare. 
 
 
 
 



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  Ledamot  
Lena Ilemyr   Ledamot 
Leone Nyman  PN-ansvarig 
Mia Aspén   Promenadansvarig 
Nina Fors   Ledamot 
 
Sektionsmöten  
Sektionen har haft 10 möten under året, samtliga via Teams.  
 
Kurser 
Pudelkul, nosework, valpkurser, grundlydnad, agility, inkallning och koppel, rallylydnad, 
unghundskurs/grundlydnad, viltspår, barn med pudel, cirkuspudel, kantarellsök, hoopers, nos- 
och tassklippning, vardagsklippning, klippcoachkurs mm.  
 
Instruktörer under året har varit: 
Linda Bodin, Sofie Nilsson, Sofia Nandrup, Monika Dahlberg-Jönsson, Johanna Tak, Helena 
Garli. 
 
Stort tack till alla instruktörer för året! 
 
Pudelpromenader 
Ett antal promenader har erbjudits under året under ledning av Mia Aspén. Flera promenader 
har behövt ställas in pga. pandemin.  
 
Öppet Hus 
Aktiviteten har varit inställd helt pga. pandemin utom vid ett tillfälle. 
 
Lokalen 
Stockholmssektionen står för 75% av hyreskostnaderna.  
 
Läger 
Årets pudelläger, det 31:a i ordningen, hölls som vanligt vecka 28, dvs 11/7-17/7. Platsen var 
för sjätte året på Herrfallet utanför Arboga. Antal deltagare var 103 st., som var fördelade på 
23 stugor och 11 campingplatser.  
Antal hundar på lägret var högre än deltagarantalet, då många hade flera hundar. 
Det bjöds på många aktiviteter; lydnad, rallylydnad, agility & nosework på olika nivåer, 
ringträning, pälsvård, klippdemo valplejon, lek till lydig hund, spår, sök, uppletande, 
cirkuskonster, prova på hoopers, hundmöten och en ungdomsgrupp.  
Mer för de tvåbenta var välkomst- och avslutningskvällarna med grillning. 
 
Under 2021 har vi haft åtta st. lägermöten, sju telefonmöten och ett fysiskt möte. Två 
telefonmöten var planering inför lägret 2022. 
 



I lägersektionen för 2021 ingick Lena Ilemyr, Linda Penttilä, Liss-Britt Elegård, Sofia 
Nandrup, Carina Enberg och Susanne Gustafsson. 
 
Örebro 
Ombud Ann-Britt Gimerstrand och Eva Rindler. 
Örebrosektionen har under året haft Pudelpromenader en gång i månaden, sommarmånaderna 
undantaget. Promenaderna har varit i Örebro och i närliggande naturområden och haft 10-15 
deltagare. 
Under våren hade vi en kurs i Belöningsutveckling med fem deltagare 
Kursledare Jenny Roos   
Under hösten hade sektionen en kurs i Trädgårdsagility med nio deltagare 
Kursledare Jenny Roos 
Kursen i Freestyle fick tyvärr ställas in då endast två personer anmält sig 
 
 
Ombud: 
 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson. 
Gotlandspudlarna har under hösten/vintern kunnat genomföra 4 uppskattade promenader. 
 
Gästrikland 
 
Ombud Ulrika Gill. 
Under 2021 har vi haft följande aktiviteter: 
Pudelpromenader i Högbo Bruk. 
Aktivitetsdag på hundkappbanan i Järbo där pudlarna fick prova på att springa efter släpahare 
och prova på agility 
Friskvårdskurs hos ”Rör på tassarna” Där fick vi lära oss mer om friskvård och prova på 
balansbollsträning. 

SydNärke 
Ombud Mia Borg. 
Exteriörbedömning den 30 maj, hade vi här i Hallsberg hos Mia Borg. 
Domare var Gunilla Sandberg. 
Ring/Handler/Socialträning år 2021. 
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 både två 
och fyrbenta. Ledare var Mia Borg.  
 
Södermanland 
Ombud Södermanland östra Caroline Arogén 
Det har återigen varit ett annorlunda år 2021.  
Våren var under sparlåga men under hösten har vi gått promenader och haft en klippkurs. 
Promenaderna brukar samla 5 - ca 10 deltagare, ibland några fler. 
 



Uppsala 
Ombud under året har varit Ylva Boström, Cecilia van der Meulen och Camilla Moqvist. 
Under hösten har Camilla Bohlin anslutit som nytt ombud och vi hälsar henne varmt 
välkommen till gruppen.  
Vid nyår valde Camilla Moqvist att lämna sitt uppdrag som ombud i Uppsala och vi tackar 
henne för den tid och det engagemang hon bidragit med. 
Under året har vi arrangerat åtta ordinarie pudelpromenader där vi promenerar på olika platser 
och varierat mellan lördagar och söndagar vilket uppskattats mycket.  
Promenaderna och har oftast haft 4 - 12 deltagare. 
Vi arrangerade även i år en sommarpicknick i Uppsala stadspark där det erbjöds möjlighet att 
få sin hund fotograferad av en inbjuden fotograf.  
Utöver ordinarie promenader har vi erbjudit en spontan aktiveringspromenad och en 
dagsvandring. 
13/6 åkte vi till Hunderbanan i Norrtälje vilket samlade 12 deltagare.  
En uppskattad och nyttig aktivitet för både pudlar och deras “tvåbeningar” 
Vi arrangerade en uppskattad Dogparkour kurs som hölls av instruktören Jenny Bernström på 
Bergahundar, den lockade sju deltagare. 
I september kunde vi erbjuda en kurs i ringträning med Christina Sohlman som instruktör och 
i oktober hölls en kurs i vardagspälsvård för sex deltagare, instruktör var Sofia Nandrup. 
Då “Allt ljus på Uppsala” arrangerades i november kunde vi återuppta traditionen att gå med 
våra pudlar genom staden och beundra ljusinstallationerna.   
 
Östergötland 
Ombud Annika Berglund 
Under 2021 genomförde vi flera pudelpromenader i Linköping, Norrköping och Motala. 
Vid varje promenad hade vi även inslag av socialträning och så fikade vi! 
Vi genomförde ett par stadspromenader inne i Linköping. 
 

MH/BPH 
Under 2021 har MH/BPH kommittén bestått av mig Ulla Nordström, Eva Werther och Ulrika 
Gill  

BPH genomfördes i Nyåker 
22/8 med 8 pudlar 2 dvärg, 3 mellan och 3 stora. 
18/10 med 9 pudlar 1 mellan och 8 stora. 

BPH genomfördes i Skutskär   
22/5 med 10 pudlar 

BPH genomfördes på Hunduddens träningscenter 
16/4 med 12 pudlar 2 toy, 3 dvärg, 3 mellan och 4 stora 
2/7   med 13 pudlar 2 toy, 4 dvärg, 1 mellan 6 stora 
10/9 med 13 pudlar 3 dvärg, 1 mellan och 9 stora 

MH 
Inga organiserades 

 

 


