
Verksamhetsplaner 2023 för sektioner och ombud 

Sektioner: 

Roslagen  

Mariana Näslund Blixt, Anna Malmström, Marthe Norström, Liss-Britt Elegård, Ulla 

Nordström, Birgitta Södergren och Katrin Ahlström. 

Våren 2023: 

Pudelpromenader i Norrtälje 

Klippkurs 

Grund lydnadskurs 

Agility kurs 

Öppen Träning 

Prova på dag – agility, rallylydnad, ringträning 

Hösten 2023 

Ringträning 

Pudelpromenader i Norrtälje 

Prova på Viltspårkurs 

Klippkurs 

Grund lydnadskurs 

Nosework kurs 

 

Stockholm 

Styrelsen i sektionen för 2023:  

Carina Enberg, Helena Hörkeby, Tage Laijronsdotter. Leone Nyman. Lena Ilemyr, Susanne 

Gustafsson, Monica Igebjer, Nina Fors och Mia Aspén. 

Vår ambition är att ha flertalet styrelsemöten där vi hoppas kunna mötas fysiskt vid ett par 

tillfällen resterande möten över Teams. Vi fortsätter i den goda andan med de kurser och 

aktiviteter som våra medlemmar efterfrågar som tex valpkurser, lydnadskurser, agility, 

rallylydnad, pudelkul, cirkus/trixkurs, nosework mm och pälsvårskurserna lär dig klippa nos 

och tass, vardags- och utställningsklippning i olika frisyrer. Öppet Hus fortsätter första 

tisdagen i månaden och de populära pudelpromenaderna i Ängsjö arrangeras som vanligt 

andra lördagen i månaden.  

All verksamhet finns på vår hemsida och Facebook.  

 

Läger 

I lägersektionen ingår Lena Ilemyr, Linda Penttilä, Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, Carina 

Enberg och Susanne Gustafsson. 

2023 års läger planeras att hållas vecka 28 på Herrfallet utanför Arboga. Det blir vårt 

trettiotredje läger, och vårt 8: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, Karin Johansson, Caroline Gimerstrand och Eva Rindler.  

Vi planerar 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. 

På hemsidan/Facebook kommer ytterligare information att finnas om när och var 
aktiviteterna.. 
 
Ombud: 
Gotland 
Ombud Tina Haraldsson 
Gotlandspudlarna hoppas på att kunna arrangera nya, efterlängtade promenader under 
2023. 
 
Gästrikland/Nord Upplandspudlarna 
Ombud Ulrika Gill 
Under 2023 kommer vi att fortsätta ha pudelpromenader i Högbo Bruk ca 7 tillfällen under 
året. Vi planerar också för att ha en aktivitetsdag under våren/sommaren med lite olika 
prova på. 
 
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 2023. 

Vi har planer på att ha uppfödare/pudelägare/tematräffar vår och höst. 

Sydnärkepudlarna ser fram mot verksamhetsåret 2023, och hoppas att vi kommer att se 

många deltagare på våra träffar/kurser. 

Södermanland 

Ombud Södermanland östra Caroline Arogén. 

Promenaderna kommer att fortsätta som förut och jag hoppas att det kommer fler 

deltagare. 

En eller två klippkurser kommer att hållas. 

Önskemål finns för vardagslydnadkurs så det kommer vi att satsa på. 

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. 

Uppsala 
Ombud Ylva Boström, Camilla Bohlin och Cecilia van der Meulen. 

• Pudelpromenaderna 



• En längre promenad/vandring. 

• Grillkväll med kvällspromenad 

• Ringträningar 

• Hooperskurs 

• Viltspår 

• Öppenträning med varierande innehåll 

• Prova på hundsim i bassäng 

Löpande kommer aktiviteter och information på vår Facebooksida.  

 

Östergötland 

Ombud Annika Berglund  

Fortsätta anordna Pudelpromenader i olika städer runt om i Östergötland. 

Att erbjuda Stadspromenader med socialträning. 

Jag har varit i kontakt med Mjölby BK för att eventuellt få till ett BPH. 

Förhoppningsvis någon föreläsning till hösten. 

MH/BPH  

Gruppen består av Ulla Nordström, Eva Werther, Ulrika Gill, Susi Broman, Carina Enberg och 

Annika Berglund 

Vi planerar för fler BPH under 2023 så fort klubbarna är klara med sina scheman. 

I första hand blir det; Hunduddens träningscenter i Stockholm, Skutskär, Kungsör, Nykvarn, 

Mjölby och Handen 

 


