
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.  

 

Sektioner: 

Roslagen  

Mariana Näslund Blixt, ordförande 

Anna Malmström, kassör 

Marthe Norström, sekreterare 

Marianne Bladh tom juli 

Liss-Britt Elegård 

Ulla Nordström 

Birgitta Södergren 

Katrin Ahlström from november. 

 

Gruppen har under året haft 6 Teamsmöten. 

 

Sektionen har haft följande aktiviteter: 

Våren 2022: 

Pudelevent, prova på dag, Täby 

Pudelpromenader i Norrtälje 

Valp grundkurser – Memea Mohlin 

Nosework kurs – Memea Mohlin 

 

Hösten 2022: 

Ringträningar i Åkersberga 

Pudelpromenader i Norrtälje 

Prova på Viltspårkurs Norrtälje 

Grundkurs vardagslydnad – Memea Mohlin 

Prata Pudel fika i Åkersberga 

Öppen Träning i Åkersberga 

Unghundskurser – Memea Mohlin 

Grundkurs vardagslydnad – Memea Mohlin 

Nosework nybörjarkurs – Memea Mohlin 

 

Stockholm 

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/ansvarig för Öppet Hus 

Sektionsmöten Sektionen har haft 8 styrelsemöten under året, samtliga via Teams.  

Kurser  

Pudelkul, nosework, valpkurser, grundlydnad, agility, inkallning och koppel, rallylydnad, 

unghundskurs/grundlydnad, viltspår, barn med pudel, cirkuspudel/trixkurs, kantarellsök, 

hoopers, nos och tassklippning, vardagsklippning, klippcoachkurs mm, totalt 36 kurser och 

18 övriga aktiviteter som tex Öppet Hus, pudelpromenader och pudelspecial på 

Hunderbanan.  

Instruktörer under året har varit: Linda Bodin, Leone Nyman, Sofie Nilsson, Sofia Nandrup, 

Monika Dahlström-Jönsson, Johanna Tak, Helena Garli och Lycia Boklund.  

Stort tack till alla instruktörer för året!  

Pudelpromenader i Ängsjö har som vanligt varit välbesökta. De har hållits andra lördagen i 

månaden med en avslutande promenad på nyårsafton där vi bjöd medlemmarna på 

grillkorv, fika och glögg. Allt under ledning av Mia Aspén och Angelica Aspén. Antalet 

deltagare har varit mellan 20 – 50 pudlar/promenad. 

Öppet Hus har traditionsenligt genomförts första tisdagen i månaden. Roligt att den är igång 

igen efter pandemin. Öppet Hus är öppet oavsett medlemskap och alla är välkomna både 

med och utan hund. En aktivitet som ofta lockar blivande pudelägare.  

Ansvariga för detta har varit Nina Fors och Monika Dahlström-Jönsson. 

På öppet hus och pudelpromenaderna är alla välkomna både med och utan hund oavsett 

medlemskap i SPK. En aktivitet som ofta lockar blivande pudelägare som vill lära sig mer om 

vår fantastiska ras. 

Hunderbanan i Norrtälje har bokats vid två tillfällen, en dag på våren och en på hösten. En 

mycket uppskattad aktivitet. Ansvarig ledare Mia Aspén. 

Vårt arbete har haft som målsättning att våra medlemmar och deras pudlar ska fä en trevlig 

vardag och även att kunna tävla om man så önskar. 

Klubblokalen i Gubbängen sköts och bokas av Stockholmssektionen.  

 
Läger 
I lägersektionen för 2022 ingick Lena Ilemyr, Linda Penttilä, Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, 
Carina Enberg och Susanne Gustafsson. 
Årets pudelläger, det 32: a i ordningen, hölls vecka 29, dvs 17/7–23/7. Platsen var för sjunde 
året på Herrfallet utanför Arboga. Antal deltagare var 112 st., som var fördelade på 24 stugor 
och 21 campingplatser. Antal hundar på lägret var 152 st. var av 138 pudlar fördelade på 15 
toy, 17 dvärg, 50 mellan och 56 stora, det fanns även 14 st. av annan ras. 
Det bjöds på många aktiviteter; lydnad, brukslydnad, rallylydnad, agility och nosework på 
olika nivåer, specialsök kong, ringträning, pälsvård, klippdemo, cirkuskonster, freestyle, 
kantarellsök, spår, sök, uppletande och hundmötesclinic. 
Mer för de tvåbenta var välkomst- och avslutningskvällarna med grillning, vi hade även en 
loppis. 



 
Under 2022 har vi haft 6 st. lägermöten, 5 telefonmöten och ett fysiskt möte. Ett 
telefonmöte var planering inför lägret 2023. 
 
Örebro 
Ombud Ann-Britt Gimerstrand, Karin Johansson, Caroline Gimerstrand och Eva Rindler. 
Örebrosektionen har under året haft Pudelpromenader en gång i månaden, förutom 
sommarmånaderna. 
Promenaderna har varit i Örebro och i närliggande naturområden och haft 10-15 deltagare. 
Under våren hade vi en grillkväll med fem deltagare. 
Under hösten hade sektionen en kurs i Friskvård med sex deltagare. 
Kursledare Jenny Lind JL Hundhälsa. 
I december hade vi en julkväll/medlemsmöte med nio deltagare. 
 
Ombud: 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson. 
Gotlandspudlarna arrangerade fyra uppskattade promenader i härliga miljöer under första 
halvåret.  
 

Gästrikland/Nordupplandspudlarna 

Ombud Ulrika Gill. 

Under 2022 har vi arrangerat sex stycken pudelpromenader i Högbo Bruk.  

Pudelpromenaderna är uppskattade och det har varit mellan 10–15 deltagare/tillfälle. 

Vi har också arrangerat en klippkurs i vardagsklippning som Maria Modig höll i. På den var 

det 7 st. deltagare. 

SydNärke 

Ombud Mia Borg. 

Ring/Handler/Socialträning år 2022. 

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 

Pudelpromenader har hållits ca en gång per månad. Det har varit ett växlande antal 

deltagare med, ibland 2 och ibland 10 deltagare. 

En klippkurs har hållits under året. 

Facebooksidan är en tillgång som används för att nå ut med de evenemang som finns. 

Pandemin har fortsatt påverkat oss. 

Uppsala 

Ombud under året har varit Ylva Boström, Cecilia Van Der Meulen och Camilla Bohlin.  



Under året har vi arrangerat åtta pudelpromenader där vi promenerat på olika platser och 
varierat mellan lördagar och söndagar. Promenaderna har oftast haft 4 - 12 deltagare med 
undantag för promenaden “Allt ljus på Uppsala” där vi var ca 30–35 st. 
Året startade med två klippkurser i vardagsklippning för Sofia Nandrup och Reija Hyttinen. s. 
Vi genomförde också en kurs i utställningsklippning med inriktning på T-60. 
Under april startade vi en Agilitykurs på sju tillfällen för Lena Carlsson. Kursdeltagare blev sju 
pudlar i olika storlekar med husse och/eller matte.  
Utställningsträning i form av ringträningar har anordnats, två stycken på våren och en på 
hösten alla genomfördes med Christina Sohlman som instruktör. 
Halvdagskurs med “Lek till lydig hund” genomfördes i maj med Emma Hammar. Vi 
tillbringade några timmar på Knivsta brukshundklubb med fartfyllda och roliga övningar.  
I början på juni så anordnade vi en grillkväll med tipspromenad på Högstaåsens 
naturreservat. 
I juli paddlade vi SUP. 
Under hösten hade vi en pälsvård- och klippkurs uppdelat på två dagar tillsammans med 
Reija Hyttinen. 
I november genomfördes en Prova-På-Dag – Nosework, Hoopers och Rallylydnad - och i 
samband med denna firade vi SPK:s 80 års jubileum. Tårta, korvgrillning och hipp, hipp, 
hurra! 
Årets pudelpromenader avslutades på Lucia, vi tittade på Luciatåget som arrangeras varje år 
på Uppsala slottstak, vandrade runt vår vackra stad (Uppsala) och avslutade med glögg och 
pepparkakor och önskade alla God Jul och Gott Nytt År.  
 

Östergötland 

Ombud Annika Berglund 

Åtta pudelpromenader under året.  

Ibland har vi haft promenad med aktiviteter, ibland har vi låtit hundarna springa lösa på 

stranden, ibland har vi gått en längre promenad. Det har varit bra uppslutning på samtliga 

pudelpromenader! Våra promenader har varit förlagda i olika städer; Linköping, Motala & 

Norrköping. 

Stadspromenader med socialträning hade vi tre stycken under året. 

BPH på Mjölby BK. 

MH/BPH 

Under 2022 har MH/BPH kommittén bestått av Ulla Nordström, Eva Werther, Sussi Broman, 

Ulrika Gill, Carina Enberg och Annika Berglund 

BPH genomfördes på Hunduddens träningscenter 
13/5 med 13 pudlar. 
30/9 med 14 pudlar  
Ulla Nordström 

BPH genomfördes i Skutskär   
12/6 med 11 pudlar 
Ulrika Gill 



BPH genomfördes i Kungsör 
20/7 med 10 pudlar  
21/7 med 10 pudlar 
Carina Enberg  

BPH genomfördes i Nykvarn 
31/7 med 1 pudel 
2/10 med 1 pudel 
Eva Werther 

BPH genomfördes i Mjölby 
30/8 med 8 pudlar 
Annika Berglund 

BPH genomfördes i Handen 
30/9 med 14 pudlar 
Annika Berglund 

Sammanlagt blev det alltså 82 pudlar som genomförde BPH 
Vi hade inga MH 

 

 


