
Verksamhetsplaner 2022 för sektioner och ombud 
Sektioner: 
 
Roslagen  
Våren 2022: 
Pudelpromenader i Norrtälje 
Aktivitet i Norrtälje hos Hunderbanan 
Klippkurs 
Valpkurs  
Unghundskurs 
Vardags lydnadskurs 
Agilitykurs 
 
Hösten 2022: 
Pudelpromenader i Norrtälje 
Prova på Viltspårkurs 
Klippkurs 
Valpkurs  
Unghundskurs 
Vardags lydnadskurs 
Nosework kurs 
 
Stockholm 
Vi hoppas kunna hålla så många av våra planerade kurser och aktiviteter som möjligt för våra 
medlemmar.   

Medlemmar i sektionen för 2022: 
Carina Enberg Helena Hörkeby Tage Laijronsdotter 
Leone Nyman Lena Ilemyr  Susanne Gustafsson 
Monica Igebjer Nina Fors  Mia Aspén 

Ett flertal pälsvårdskurser är inplanerade. Valpkurser och grundlydnad. 
Agility, pudelkul, inkallning och gå fint i koppel, rallylydnad, barn med pudel, cirkuspudel, 
viltspår, kantarellsök och nosework.  
Öppet hus tas upp igen så fort möjlighet finns. Promenaderna fortsätter som tidigare. 

All vår verksamhet finns på hemsidan och på Facebook.  
Sektionen kommer hålla ett antal möten under året. 

 
Läger 
2022 års läger planeras att hållas vecka 29 på Herrfallet utanför Arboga. Det blir vårt 
trettioandra läger, och vårt 7:e på Herrfallet. 

Vi kommer som vanligt att erbjuda många aktiviteter, och möjlighet att träna olika grenar, 
liksom ha gemensamma grillkvällar, 



 
Örebro 
Ombud Ann-Britt Gimerstrand och Eva Rindler. 
Vi planerar för att kunna ha en kurs om hundens kommunikation, ett medlemsmöte per 
termin, en klippkurs och en sommarfest/grillkväll.  

Vi kommer att ha pudelpromenader ca var 4:e söndag 4-5 ggr per termin.  
Vi promenerar på olika platser runt Örebro. 

Pga. Corona restriktionerna återkommer vi via hemsidan/ Facebook med ytterligare 
information om när och var aktiviteterna blir. 

Ombud: 
 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson 
Planen för 2022 är att fortsätta med de uppskattade promenaderna ca en gång/månad. 
 
Gästrikland  
Ombud Ulrika Gill 
Vi planerar för följande aktiviteter: 
Pudelpromenader 
Klippkurs (vardagsklippning) 
Prova på agility 
Prova på Hoopers 
Eventuellt kurser i agility och hoopers 
 

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 2022. 
Vi har planer på att ha uppfödare/pudelägare/tematräffar vår och höst. 
Sydnärkepudlarna ser fram mot verksamhetsåret 2022, och hoppas att vi kommer att se 
många deltagare på våra träffar/kurser. 
 

 
Södermanland 
Ombud Södermanland östra Caroline Arogén. 
Vi hoppas att det inte blir för hårda restriktioner från FHM utan att vi ska kunna ha 
promenader och klippkurser. 
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 Bohlin och Cecilia van der Meulen. 
De uppskattade pudelpromenaderna som genomförts under 2021 planerar vi även att 
genomföra med samma antal under 2022.  
Vi har ett antal inarbetade och trevliga promenadstråk spridda runt och i Uppsala som är 
nåbara genom kollektiva färdmedel.  

I början på året kommer två kurser i vardagsklippning att erbjudas. 
Intresset har varit enormt vilket gör att vi har tankar på att erbjuda och genomföra fler kurser 
under 2022.  

En Agilitykurs om sju tillfällen kommer att genomföras under våren 2022.  

Planerar för en halvdag “Lek till lydig hund” i maj och en kurs som heter “Bästa starten” om 
ca fem tillfällen i oktober, båda med Emma Hammar. 

Löpande kommer aktiviteter och information på vår Facebooksida.  
 
Östergötland 
Ombud Annika Berglund  
Inför året har vi planerat in pudelpromenader, grillning och stadspromenader. 
Eventuellt kommer vi ha möjlighet till BPH. 
Beroende på riktlinjer för covid 19, så funderar vi på att anordna ett par föreläsningar/besök 
på veterinärklinik. 

 
MH/BPH  
Ombud är Eva Werther, Ulrika Gill, Sussi Broman och Ulla Nordström. 
Vi planerar för fler BPH under 2022 
Skutskär är redan inbokat den 12/6 med 10 platser 
Hunduddens träningscenter är bokat den 13/5 och den 30/9 med 14 platser på varje tillfälle 
Nyåker brukar ju också ställa upp med tider. 

 


