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    Svenska Pudelklubben Södra avdelningens årsmöte 
       den 9 februari 2019 på Hässleholmsgården i Hässleholm

        
Dagordning 
 

1. Årsmötets öppnande. 
 

2.  Justering av röstlängden. 
 

3.  Val av ordförande för mötet. 
 

4.  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
 

5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med 
 mötesordföranden skall justera protokollet.   
   

6.  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens medlemmar. 
 

7.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

8.  Fastställande av dagordningen. 
 

9.  Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
 

10.  Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 
 vinst eller förlust. 
 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående avdelningsmöte givit till  
 styrelsen. 
 

12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

13.  A.  Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
       B.  Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
 

14.  Val av ordförande 
 Val av ordinarie ledamöter  
 Val av suppleanter i styrelsen enligt § 23 samt beslut om suppleanternas 
 tjänstgöringsordning. 
 

15.  Val av två revisorer  
 Val av två revisorsuppleanter, enligt § 24 i dessa stadgar. 
 

16.  Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som 
företrädare för avdelningen vid SPKs stämma. 

 

17. A. Val av valberedning, enligt § 25 i dessa stadgar. 
      B. Val av förberedande valberedning 
 

18.  Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 17. 
  

19.  Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor 
före ordinarie årsmötet hålls anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall 
vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och 
lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns 
medtaget under punkt19. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling 
men inte till beslut. 

   
   A. Stadgar för SPK och Stadgar för avdelningar inom SPK  
 
20.  Årsmötets avslutande 
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Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 
verksamhetsberättelse för år 2018 

 
Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  
för verksamhetsåret 2018. 
 

Årsmöte  
Avdelningens årsmöte avhölls söndagen den 10 februari 2018 hos ProPet i Svalöv   
med 33 närvarande röstberättigade medlemmar. Mötet leddes av Jonas Öhrn. Som sekreterare var  
utsedd Jessica Larsson Pettersson. 
 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
Ordförande  Fredrik Nilsson    (mandat till 2020) 
Vice ordförande  Jessica Larsson Pettersson  (mandat till 2020) 
Sekreterare  Karin Mars     (mandat till 2019) 
Ledamot  Doris Backe     (mandat till 2020) 
Ledamot  Christel Tevin    (mandat till 2020) 
Ledamot  Cecilia Hörnlund  (mandat till 2019) 
Ledamot Lene Strandvad                                               (mandat till 2019) 
Suppleant Berit Petersson                           (mandat till 2020)  
Suppleant Jenny Pettersson                                    (mandat till 2019) 
Adjungerad kassör Annika Kronberg   
 

Styrelsens arbetsutskott 
Ordförande Fredrik Nilsson 
V ordförande Jessica Larsson Pettersson 
Sekreterare Karin Jansson Mars 
 

Firmatecknare 
Firmatecknare har Annika Kronberg och Fredrik Nilsson varit. 
 

Revisorer  
Ingrid Nordqvist                                      (mandat till 2019) 
Matts Ramstorp                                       (mandat till 2019) 
 

Revisorsuppleanter  
Helena Ingvarson                                     (mandat till 2019)  
Lena Jernberg                                           (mandat till 2019) 
 

Valberedning  
Laila Palén, sammankallande (mandat till 2019)  
Agneta Rahmberg    (mandat till 2020) 
Jöran-Patrik Andersson                            (mandat till 2019) 
                       

Förberedande valberedning  
Elisabeth Erlandsson                         (mandat till 2019) 
Maria Lindh                         (mandat till 2019) 
Christina Nilsson                                      (mandat till 2019) 
 

Delegater till Pudelfullmäktige    
Till årsmötet hade valberedningen föreslagit följande delegater till Pudelfullmäktige den 7-8 april 2018: 
Mikael Nilsson  
Elisabeth Erlandsson 
Karin Mars 
Cecilia Hörnlund 
Christina Nilsson  
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Utsedda suppleanter var: 
Lena Jernberg 
Jenny Maltin 
Berit Lönnerstam 
Agneta Rahmberg 
Anne-Marie Berglund 
Jenny Pettersson 
 

Styrelsesammanträden 
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande mötet som  
styrelsen hade den 10 februari i Svalöv i direkt anslutning till årsmötet.  
Styrelsen har inte haft något fysiskt möte under året. Möjligheten att delta på styrelsemötena är  
större med telefonmöten då restid inte blir aktuellt.  
Styrelsemöten/telefonmöten har hållits den 8 januari, 22 januari, 26 mars, 14 maj, 25 juni och efter 
sommaren den 3 september, 15 oktober och den 26 november.  
Inför utställningar och andra arrangemang har styrelsen sett det som nödvändigt att ha s.k. planeringsmöten 
för alla praktiska frågor som ska lösas, arbetsfördelning, beställning av rosetter, inköp av lotteripriser,  
gåvor till domare och ringsekreterare samt iordningsställande av lokalen med utrustning och 
blomsterarrangemang. Planeringsmötena anordnas av den kommitté som är aktuell, utställningskommittén, 
uppfödarkommittén etc. Sådana planeringsmöten har genomförts den 5 mars inför utställningen i Klippan, 
den 7 maj inför majutställningen i Hässleholm, den 23 april inför Pudelns dag och slutligen den 1 oktober 
inför utställningen på Q-poolen. 
Planeringsmöte har även hållits inför medlems-/uppfödarmöten på Hässleholmsgården den 28 april  
och 16 september. 
 

Ombud 
Vi har två ombud i Södra avdelningen, för Blekinge Anki Nilsson och för Småland/Öland Yvonne 
Andersson. Vi har i Pudelnytt gått ut med information att alla kan kontakta våra representanter och tala om 
vad de vill ha för aktivitet t.ex. en pudelpromenad eller vardagsvård eller något annat.  
Vi behöver allas förslag, små som stora, så gör vi vad vi kan för att se till att de blir verklighet. 
Så kontakta ert ombud! 
 

Medlemsstatistik per den 31december 2018 
Under året noterar vi per den 31 december 2018 totalt 505 medlemmar (527) varav 389 (399) fullbetalande,  
87 (101) familjemedlemmar, 2 (2) hedersmedlemmar, 9 (9) ständiga medlemmar,  
11 (16) hundungdom samt 7 valpköpare. Siffrorna inom parentes anger föregående år, 2017. 
Utländska medlemmar flyttades till CS när SKK medlemsregister tog över medlemshanteringen. Vi utgår 
från att dessa återkommer till avdelningarnas medlemsregister.  
 

Pudelfullmäktige den 7 och 8 april i Stockholm 
Södra avdelningen deltog i årets Pudelfullmäktige med av årsmötet utsedda delegater, Jenny Maltin,  
Jessica Larsson Petterson, Agneta Rahmberg, Christina Nilsson och Mikael Nilsson. 
 

Verksamhetskonferensen den 29 och 30 oktober i Stockholm 
Jessica Larsson Pettersson och Cecilia Hörnlund var utsedda av styrelsen att representera Södra avdelningen 
på årets verksamhetskonferens.  
På lördagen hade lokalavdelningarna ett möte där de diskuterade olika ämnen. Det är väldigt värdefullt att 
kunna träffas och prata om hur man arbetar i de olika styrelserna. På söndagens verksamhetskonferens 
diskuterades bland annat hemsida, medlemsvård, avelsfrågor och mycket annat. Det utbyttes erfarenheter 
och idéer och det blev inspirerande diskussioner om hur man jobbar i avdelningarna. En tanke vi i Södra 
tagit med oss är behovet av fler ombud i vårt område för att täcka in hela vårt upptagningsområde.  
 

Kommittéernas verksamheter 2018 
Utställningskommittén 
Doris Backe – sammankallande. 
Uppdraget är att administrativt och praktiskt svara för att anordna och genomföra de utställningar där Södra 
avdelningen är arrangör, själv eller i samverkan med annan förening. 
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Ansvarsfördelning: 
Lokalansvarig-  Doris Backe  
Material- och släpansvarig -  Jenny Maltin, Christel Tevin, Karin Mars 
Administrationsansvarig för anmälningar, katalog och resultatredovisningar -   
Berit Pettersson och Fredrik Nilsson 
Prisansvarig -  Jenny Maltin 
Ringsekreteraransvarig -  Karin Sjöholm Östlund 
Rosettansvarig -  Jenny Maltin  
 

Under 2018 har som vanligt hela styrelsen hjälpts åt med att anordna utställningarna. Mycket planering har 
krävts, kontakter med lokalansvariga, mathållning, iordningsställande av utställningsringar, sekretariat och 
försäljningsdel samt efterarbete när utställningarna har avslutats. Av dem som anmält intresse att vara 
behjälpliga vid olika arrangemang har flera ställt upp vilket styrelsen är oerhört tacksam för. Det har också 
inneburit en stor gemenskap i arbetet. Styrelsen har gjort en ansvarsfördelning inom sig för utställningarna 
och tagit fram enkla rutiner för arbetet.  
 

Södra avdelningens utställningar 2018 
Rasspecial i Klippan den 1 april. 
Årets första utställning hölls i Skånehallen i Klippan. 71 hundar var anmälda. Vi tackar våra duktiga 
utställare som hörsammade vår uppmaning om att använda inneskor samt skydda mattan med presenningar.  
SPK Södra bjöd på en mycket uppskattad sill- & äggfrukost som stod framdukad innan bedömningen 
började. Domare för Mellanpudel & Storpudel var Asta Gudbergsdottir från Island och för Dvärgpudel & 
Toypudel Aleksandar Petrovic från Serbien. Många fina vinster delades ut från våra sponsorer 
Orijen/Acana, Svedea, Brattpets och Propet.  
 

BIS 1   Jasenak Famous Name  BIS JUNIOR       Brammarps Touch The White Rythm 
BIS-2  Djakartas Likkity Split  VETERAN: BIS-1 Splash Fair Lady 
BIS-3  Cen Clarencés Action Style  VALP: BIS-1        Djakartas The Bratt 
BIS-4  Asterico´s Sense of Madonna 
 

Vårutställning i Hässleholm den 20 maj. 
Den 20 maj hade vi vår rasspecial på Hässleholmsgården i Hässleholm i samband med Nordskånska 
Kennelklubbens Nordic utställning. 72 pudlar i de olika storlekarna var anmälda. 
Marco Marabotto från Italien dömde.  
Många fina vinster delades ut från våra sponsorer Orijen/Acana, Svedea, Brattpets och Propet. 
 

BIS-1  Ch Anakin     SAR: BIS-1             Silver Victori A Window Open            
BIS-2  Ch Splash Great Expectations  VETERAN: BIS-1   Ch Splash Fair Lady 
BIS-3  Solens Poison Poppy  VALP: BIS-1          Downpix Angel Eyes 
BIS-4 Jasenak Famous Name                                       BIS JUNIOR           Kudos Skam 
 

VANDRINGSPRISER: 
- Claes o Florence Lindhs vandringspris till bästa mellanpudel gick till AstericosSence of Madonna 
- Vinny van Bavel van Bokhoven Vandringspris till BIS vinnande pudel Ch Anakin  
- Canyans Vandringspris tilldelades Dreams in Red Zweet Dream Cookie. 
 

Höstutställning i Hässleholm den 20 och 21 oktober på Q-Poolen.  
Inofficiell valp- och juniorutställning  
Årets inofficiella valp- och juniorutställning gick av stapeln den 20 oktober med 320 hundar anmälda. Årets 
tema var höst. Halmbalar, blommor i matchande färger, äpplen och pumpor prydde ringarna.  
Fyra domare dömde hundarna. Det skrevs diplom på löpande band. ProPet hade skänkt fina hundfällar och 
leksaker, Prima Dog foder och tugg till alla de priser som delades ut. Vi vill tacka våra sponsorer och inte 
minst alla som väljer att stötta vår klubb genom att delta i våra olika aktiviteter, köpa lotter och anmäla era 
hundar till dessa utställningar och inte att förglömma alla som erbjuder sin värdefulla hjälp vid 
genomförandet av våra utställningar!  
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Rasspecialen 21 oktober - Jubileumsutställning  
Årets sista specialutställning gick av stapeln. Jätteroligt att vi fick så många anmälningar- 83 hundar!  Med 
så många anmälda fördelades uppdraget att döma på två domare. Viviana Nodalli, Italien dömde de  
vuxna hundarna och Marie Callert tilldelades uppgiften att döma valparna. Vi tackar alla utställare och 
domare med ringsekreterare för en mycket trevlig dag! Vi vill också tacka våra sponsorer för alla fina priser, 
Orijen/Acana, Svedea, Brattpets och ProPet. Vi tackar också domare Viviana Nodalli för hennes rader till 
oss med tack för en välordnad utställning, vackra arrangemang och en god atmosfär och där hon beundrande 
beskriver de hundar hon fick att döma. 
 

BIS-1  CH.Djakartas Pure Poison  SAR: BIS-1.     Dreams In Red ZweetDream Cookie 
BIS-2  CH.Anakin                       VALP:BIS-1     Xenia Of Vilma Black Swan 
BIS-3  CH.Dawin Steal My Heart                      JUNIOR:BIS-1 Dreams In Red ZweetDream Cookie 
BIS-4  Cachas Fedora                       VETERAN: BIS-1 Awesaome AlwaysGive And Take 
 

VANDRINGSPRISER: 
- Kennel WikingLine´s vandringspris och Tacchini´s VP  tilldelades CH Djakartas Pure Poison 
 

Informationskommittén 
Jessica L Pettersson - sammankallande  
Uppdraget är att uppdatera Södra avdelningens hemsida och Facebook och att tillsammans  
med ordförande svara för material till Pudelnytt och Nyhetsbrev.  
Ansvarsfördelning: 
Hemsidan - Jessica L Pettersson  
Pudelnytt - Cecilia Hörnlund, Jessica L Pettersson 
Nyhetsbrev - Fredrik Nilsson, Jessica L Pettersson  
Facebook - Jessica L Pettersson, Jenny Maltin  
 

Pudelnytt 
Pudelnytt kommer ut fyra gånger om året. Kommittén ansvarar för att allt material kommer in till  
tidningen. Varje avdelning inom SPK har sina egen del av tidskriften. På Södras egna sidor har  
styrelsen rapporterat om aktiviteter som varit och informerat om kommande. Kommittéerna har  
bidragit med text och bilder. Återkoppling till frågor inom SPK som är av intresse för medlemmarna  
har gjorts.  
 

Hemsidan - www.pudelklubben.se/sodra/ 
Vår ambition är att hela tiden hålla hemsidan dagsaktuell om vad som händer inom Södra avdelningen 
med rapporter från genomförda aktiviteter, bildgalleri samt protokoll.   
 

Facebook 
Även på Facebook informerar vi om avdelningens verksamhet. Det är ytterligare ett medel att nå ut till 
Södras medlemmar med information om kommande aktiviteter, utställningar, utställningsresultat samt 
reportage och foton från olika genomförda arrangemang. Under utställningar och andra aktiviteter har vi 
lagt ut bilder efter hand vilket är uppskattat av de som inte kunnat vara på plats. Vi har även valt att jobba 
aktivt med Facebook inför våra utställningar. 
  
Kommittén för medlemsvård och pudelvård  
Christel Tevin och Lene Strandvad. 
Kommittén var tidigare delad i två, medlemsvård och pudelvård. Då kommittéerna alltid var engagerade  
i samma uppdrag beslutade styrelsen tidigt under året att slå samman kommittéerna till en.  
En del i uppdraget är att samla medlemmar kring aktiviteter med våra pudlar och att på olika sätt 
tillsammans med styrelsen i övrigt värna om att medlemsantalet består och helst ökar. Den andra delen  
är att tillgodose medlemmarnas önskemål kring klippning/vardagsvård etc. av sina pudlar.  

De aktiviteter som kommittén anordnat under året har varit Pudelns Dag, Kurs i utställningsklippning 
under våren och Djurens Dag på Jägersro i augusti. 
 

Pudelns Dag 
Pudelns dag på Hässleholmsgården på Sveriges Nationaldag blev åter igen ett uppskattat arrangemang av 
glada pudelägare som strömmade till. Det fanns aktiviteter av alla olika slag för att visa hur allsidig vår ras 
är. Tipsrunda i härligt väder och lotteri med fina priser. Fika bjöds det på under dagen. Ett fullspäckat 
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program med pudelvård, ringträning och Drive-in utställning sträckte sig över större delen av dagen. Barn 
med hund lockade detta år flera deltagare. Instruktör i Prova på agility var på plats liksom den unga pudel 
som tränade trix med sin matte. Som vanligt kunde man träna Rallylydnad och hundfotograf fanns på plats 
med en fotohörna. Vi bjöds oväntat på ett intressant besök av en assistanshund som servar sin matte 
dagligen och fick en god inblick i hundens uppdrag.  
SPK Södra vill tacka alla som ställde upp och guidade våra pudelentusiaster denna dag!	
	

Kurs i utställningsklippning. 
Lena Jönsson höll i en mycket uppskattad kurs i utställningsklippning på Lenas Klipp och trim i Malmö 
den 22 april. Med stor kunskap och erfarenhet visade Lena hur en pudel i utställningsfrisyr växer fram och 
visade därefter var och en som klippte och formade sina egna hundar. 
Tack Lena Jönsson för en lärorik dag. 
 

Djurens dag! 
Sydskånska kennelklubben gick under året ut med erbjudande till alla specialklubbar om att representera på 
Djurens dag den 25/8, då Jägersro trav- och galopp hade en familjedag. Här anordnades uppvisningar med 
räddningshundar, nosework, kapphundar, draghundar, agility, voltigeuppvisning mm.  
Södra avdelningen deltog med en mindre monter. Medlemmar visade upp sina dvärgpudlar och storpudlar. 
Medlemmar i klubben ställde också upp i paraden för uppvisning.  
Vi fick många frågor om päls, allergi, färger och hur en pudel fungerar mm. Vi hade gärna varit fler för att 
kunna visa och göra reklam för den allsidiga pudeln. Sydskånska kennelklubben har redan kommit med sin 
inbjudan för 2019 så vi gör en ny satsning. 
 

Kommittén för arbetande pudlar 
Jenny Petersson - sammankallande 
Cecilia Hörnlund 
Kommittén har ansvarat för frågor och aktiviteter som rör lydnad, agility och rallylydnad.  
Kommittén har framför allt arbetat med Pudelns Dag med många olika aktiviteter. Många intresserade, både 
pudelägare och blivande sådana hade kommit och ställde frågor om vår ras.  
Kommittén har lämnat synpunkter i remiss från SKK rörande regler i rallylydnad. Ett par av medlemmarna, 
Maria Lindh och Laila Palén har engagerats att skriva några rader kring aktiviteter som de deltagit i med 
arbetande pudlar vilket vi uppskattar mycket. Styrelsen har en målsättning att bättre beskriva och betona 
denna grupp av pudlar. 
 

Uppfödarkommittén  
Christel Tevin - sammankallande  
Doris Backe  
Helena Ingvarson 
Mikael Nilsson 
 

Uppfödarkommittén har arbetat med avdelningens uppfödar- och avelsfrågor.  
 

Medlems- och uppfödarmöte den 28 april i Svalöv.  
Till detta medlemsmöte hade CS ordförande Charlotta Gauffin bjudits in. En inbjudan vi planerat länge. 
Lotta informerade allmänt om vad Pudelklubben gör och vad Pudelklubben måste göra.  
Under förmiddagen ställde Lotta frågan till alla närvarande medlemmar vad de själva vill med 
Pudelklubben. En intressant diskussion tog fart om vad som upplevdes som positivt och negativt. Alla 
närvarande fick ge sin syn på saken. Åsikterna gällde både centralt och för avdelningarna. De som var där 
var nog överens om att en enkel fika med givande diskussioner är viktiga och att alla hjälps åt för att göra 
detta möjligt. Efter lunchen diskuterades det avel och uppfödning. Bra och konstruktiva diskussioner blev 
till stor del inriktade på HD på mellanpudel.  
 

Afternoon tea den 16 september på Hässleholmgården 
Till detta medlems- och uppfödarmöte hade vi bjudit in till Afternoon tea med massor av gott fika. 
Ämnet denna gång var RAS. Dokumentet redigeras vart femte år och styrelsen ville redan nu att vi i 
avdelningen har en diskussion och kan lämna våra synpunkter när det är dags för redigeringen, då brukar  
det vara bråttom. Det gjordes upp en uppdragsfördelning med en ansvarig och sammankallande för 
respektive storlek i rasen. 
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Ekonomin 
Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet och den ekonomiska situationen hänvisas till 
nedan redovisad balans- och resultaträkning och styrelsens förvaltningsberättelse för 2018.   
 

Slutord 
En av 2018 års höjdpunkter var Södras Pudelns dag där uppslutningen av medlemmar är inspirerande och 
uppskattad. Där är tillfället när många pudelintresserade möts i olika aktiviteter.   
En annan höjdpunkt var medlemsmötet/uppfödarmötet där SPK:s ordförande Charlotta Gauffin var 
inbjuden. Hon öppnade upp många bra diskussioner och informerade samtidigt om CS arbete och 
efterfrågade medlemmarnas frågor och idéer. Mötet blev en bra start för ett mycket gott samarbete i 
framtiden.   
 
Sjöbo den 27 januari 2019 
 
 
 
Fredrik Nilsson    Jessica Larsson Pettersson  
ordförande     v.ordförande   
 
 
Karin Mars     Doris Backe 
sekreterare     ledamot 
 
 
Christel Tevin                           Cecilia Hörnlund   
ledamot     ledamot  
  
 
Lene Strandvad                                                                
ledamot      
 
 
Berit Petersson    Jenny Pettersson 
suppleant     suppleant  

 
 
Årsredovisning 2018 för  
Svenska Pudelklubben södra avdelningen 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 2018-01-01 till 2018-12-31. 
 
Förlust för verksamhetsåret uppgår till 8 tkr. 
Inga investeringar är gjorda under verksamhetsåret. 
 
 
Förslag till behandling av förlust. Styrelsen föreslår att årets förlust, 8 617,06  
 kr balanseras i ny räkning.    
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 842000-5681  Balansrapport  Utskrivet:  19-01-29
 Preliminär

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  101
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1245  Släp  24 023,00  0,00  24 023,00
 1249  Avskrivning släp  -24 023,00  0,00  -24 023,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 S:a Anläggningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 Omsättningstillgångar
 Varulager mm

 1400  Varulager  7 200,00  6 340,00  13 540,00
 S:a Varulager mm  7 200,00  6 340,00  13 540,00

 Fordringar
 1680  Fordran SPK CS  9 850,00  235,00  10 085,00
 S:a Fordringar  9 850,00  235,00  10 085,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  5 730,00  -2 402,00  3 328,00
 1930  Bank, 644 638 788  174 632,19  -13 714,06  160 918,13
 1940  Bank, 903 782 893-7  120 061,80  0,00  120 061,80
 S:a Kassa och bank  300 423,99  -16 116,06  284 307,93

 S:a Omsättningstillgångar  317 473,99  -9 541,06  307 932,93

 S:A TILLGÅNGAR  317 473,99  -9 541,06  307 932,93

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -276 897,34  -32 512,65  -309 409,99
 2019  Redovisat resultat  -32 512,65  41 129,71  8 617,06
 S:a Eget kapital  -309 409,99  8 617,06  -300 792,93

 Långfristiga skulder
 2393  Avräkning Fredrik Nilsson  -1 138,00  1 138,00  0,00
 S:a Långfristiga skulder  -1 138,00  1 138,00  0,00

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -1 518,00  -3 237,00  -4 755,00
 2499  Andra övriga  kortfristiga skulder  -3 900,00  3 525,00  -375,00
 2940  Upplupna sociala avgifter  -1 508,00  -502,00  -2 010,00
 S:a Kortfristiga skulder  -6 926,00  -214,00  -7 140,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -317 473,99  9 541,06  -307 932,93

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  1

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  19-01-29
 Preliminär

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  101
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3010  Medlemsavgifter  40 070,00  38 110,00
 3030  Anmälningsavgifter utställning  130 490,00  138 049,00
 3040  Anmälningsavgifter övriga aktiviteter  3 942,00  23 730,00
 3050  Lotterier  10 000,00  10 000,00
 3061  Utställningskatalog  0,00  10 475,00
 3100  Intäkter försålda varor  0,00  1 254,00
 3110  Intäkter försäljning utställning  23 847,00  13 115,00
 3120  Intäkter övriga  0,00  350,00
 3740  Öres- och kronutjämning  -0,88  0,00
 S:a Nettoomsättning  208 348,12  235 083,00

 Förändring av varulager
 4900  Lagerförändring  6 340,00  5 724,28
 S:a Förändring av varulager  6 340,00  5 724,28

 Övriga rörelseintäkter
 3960  Valutakursvinster  133,29  0,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  133,29  0,00

 S:a Rörelseintäkter mm  214 821,41  240 807,28

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp till försäljning  -810,00  -2 390,00
 4100  Arvoden domare/ringsekreterare  -17 680,00  -18 800,00
 4101  Resor domare/ringsekreterare  -9 944,00  -10 159,00
 4102  Resor övriga vid utställning  -9 849,80  -6 385,32
 4103  Lokalhyror utställning  -19 541,00  -27 080,00
 4104  Utställningsavgifter SPK CS  -6 470,00  -11 170,00
 4105  Utdelade priser  -52 432,79  -30 561,95
 4106  Utställningsavgifter SKK  -22 562,00  -19 918,00
 4107  Kost & logi domare/ringsekreterare  -7 819,40  -7 898,94
 4109  Kostnader övriga vid utställningar  -17 745,96  -20 845,01
 4210  Årsmöte  -9 893,40  -6 658,75
 4211  Pudelfullmäktige  -17 798,00  -10 361,10
 4212  Ordförandekonferens/verksamhetskonferens  -6 213,00  -5 128,25
 4213  Uppfödarmöten m m  -5 359,12  -15 969,21
 4250  Pudelns dag  -6 834,15  -4 989,60
 4310  Lokalhyror, ej utställning  0,00  -520,00
 4311  Resor övriga aktiviteter  0,00  -280,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -210 952,62  -199 115,13

 Bruttovinst  3 868,79  41 692,15

 Övriga externa kostnader
 5410  Förbrukningsinventarier  -2 381,00  0,00
 5612  Försäkring m m  , släp  -204,00  -679,00
 5910  Annonsering  0,00  -530,00
 5990  Övriga kostnader för reklam och PR  -500,00  0,00
 6110  Kontorsmaterial  0,00  -389,00
 6200  Telefonersättning  -2 985,00  -2 985,00
 6250  Porto  -99,00  0,00
 6310  Företagsförsäkringar  -570,00  -570,00
 6390  Övr kostnader  0,00  -300,00
 6450  Styrelsemöten  -349,65  -753,50
 6570  Bankkostnader  -1 786,00  -1 465,00
 S:a Övriga externa kostnader  -8 874,65  -7 671,50

 Personalkostnader
 7331  Skattefria bilersättningar  -651,20  0,00
 7510  Sociala avgifter  -2 010,00  -1 508,00
 7610  Utbildning  -950,00  0,00
 S:a Personalkostnader  -3 611,20  -1 508,00
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 Svenska Pudelklubben Södra  Sida:  2

 842000-5681  Resultatrapport  Utskrivet:  19-01-29

 Preliminär
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  101

 Resultatenhet: Hela företaget

 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -223 438,47  -208 294,63

 Rörelseresultat före avskrivningar  -8 617,06  32 512,65

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -8 617,06  32 512,65

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -8 617,06  32 512,65

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -8 617,06  32 512,65

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -8 617,06  32 512,65

 Resultat före skatt  -8 617,06  32 512,65

 Beräknat resultat  -8 617,06  32 512,65

 8999  Redovisat resultat  8 617,06  -32 512,65

Revisionsberättelse 

 

 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för perioden 2018-01-01 till 

2018-12-31 i SPK Södra Avdelningen. 

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att 

uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattat att granska 

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisonen ingå också att 

prova revisionsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem samt att bedöma den samlade 

informationen i årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 

styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller 

årsmötesbeslut. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att 

• årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 

• disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och 

• beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Eslöv och Malmö 2018-01-31 

 

 

 

Ingrid Nordqvist     Matts Ramstorp 
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Svenska Pudelklubben Södra avdelningensverksamhetsplan för år 2019. 
 

Svenska Pudelklubben Södra avdelningen har som mål pudelns bästa för ögonen. Detta skall synas i alla de 
olika aktiviteter som avdelningen anordnar. 
 

Avdelningens styrelse kommer att ha åtta styrelsemöten under året och i början av det nya arbetsåret ha en 
Kick-off.  
Årsmöte den 9 februari på Hässleholmsgården i Hässleholm. 
Vi har i Pudelnytt, på hemsidan, på vår facebook-sida efterlyst önskemål om aktiviteter. Vi fortsätter fråga 
vad medlemmarna vill ha och var i vårt område vi skulle kunna ordna träffar och så hoppas vi att 
medlemmarna kontaktar styrelsen.sodra@pudelklubben.se med förslag och synpunkter.  
Styrelsen har fördelat verksamhetens uppdrag i kommittéer där varje kommitté har en från styrelsen 
ansvarig sammankallande.  
 

Ombud  
Styrelsen jobbar för att under 2019 försöka få till en återkommande kontakt med våra ombud och 
medlemmar som anmält intresse av att hjälpa till i vår klubb, se vilka aktiviteter vi tillsammans kan anordna 
och som ombuden håller i.  
 

Informationskommittén 
Kommittén jobbar med Södras hemsida, facebook och nyhetsbrev. Kommittén svarar också för att samla in 
och lämna material till de fyra numren av Pudelnytt. Kom gärna med inlägg och rapporter från något ni 
deltagit i.  
 

Medlemsvård och Pälsvård  
Vi kommer under året att återkomma med våra kurser i vardagsvård. I tanken att locka fler medlemmar att 
delta avser vi försöka fördela kurserna rent geografiskt. Så kom gärna med förslag. Missa inte tillfället till 
två dagar i höst med utställningsklippning de luxe. Som tidigare år avslutar vi lördagen med en fest dit alla 
medlemmar är välkomna. Mycket uppskattade arrangemang! 
Pudelns dag återkommer som vanligt den 6 juni och vi håller till på Hässleholmsgården. Alla välkomna! 
Här kommer att bjudas på smakprov av allt det pudeln kan. Följ med på hemsidan och Facebook! 
De senaste tre åren har vi deltagit med monter och pudlar på Djurens dag på Jägersro Trav och Galopp och 
vi avser göra det även 2019. Vi önskar då att fler kan medverka och att vi tillsammans gör en givande 
reklam för pudelns allsidighet.  
 

Kommittén för arbetande pudlar 
Kommittén förbereder Pudelns dag den 6 juni och tar gärna emot förslag. 
 

Utställningskommittén 
Kommittén är ansvarig för anordnandet av Södra avdelningens tre utställningar under året. 
Kommittén gör upp arbetsfördelning och delar ut uppgifter till dem som anmält att de vill hjälpa till.    
 

Utställningar 2019 
SPK:södras Klippan utställning -  söndagen den 30 mars. Plats: Klippan. Domare Alberto Vergara.  
SPK:södras Hässleholms utställning maj -  söndagen den 19 maj Plats: Hässleholmsgården, Hässleholm. 
Domare Istvan Csik. 
SPK:södras Hässleholm utställningen oktober -  söndag 20 oktober Plats: Q-poolen, Hässleholm.  
Inofficiell utställning för alla raser - lördag 19 oktober. Plats: Q-poolen, Hässleholm.  
Vi återkommer med sista anmälningsdag för respektive utställning liksom namn på vilka domare som blir 
aktuella. Information om detta kommer på Södras hemsida och i Pudelnytt. 
 

Uppfödarkommittén 
Kommittén arbetar med avelsrelaterade frågor och planerar ett medlemsmöte/uppfödarmöte den 14 april och 
ett den 14 september. Vi fortsätter vårt arbete med RAS och de grupper som tillsattes i höstas, en för dvärg 
och toy, en för mellanpudel och en för storpudel. Styrelsen återkommer med träffar med dessa grupper. 
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Styrelsen tar gärna emot önskemål och förslag på aktiviteter. Det är också angeläget tycker vi att aktiviteter 
arrangeras i olika delar i regionen så att man som medlem känner sig tillhöra klubben och är delaktig i 
gemenskapen som blir. Hör av er till oss i styrelsen!  
 
Välkomna till ett nytt år i SPK Södra avdelningen! 
 
För styrelsen 
 
Fredrik Nilsson                       Karin Mars  
Ordförande                                               Sekreterare 

	
Förslag till budget för södra avdelningen 2019 

	

Förslag	till	budget	för	södra	avdelningen	2019

Utfall	17 Utfall	2018 Förslag	2019
Medlemsavgifter 38110 40070 41000
Anmälningsavgifter	övr.	aktiviteter	 23730 3942 10000
Försålda	varor 14369 	
Övriga	intänkter 350
Lotterier	 10000 10000 10000

Summa 86559 54012 61000

Anmälningsavgifter	utställningar 138049 130490 135000
Övriga	intäkter	utställningar		 10475 23847 27000
Valutakursvinst 133

Summa	intäkter	 235083 208482 223000

Arvoden	domar	/ringsekriterare	 -18800 -17680 -20000
Resor,	mat	,	logi	mm	för		 -18058 -17763 -20000
domare/ringsekriterare
Lokalhyror	utställningar -27080 -19541 -20000
Utställningsavgifter	 -31088 -29032 -30000
Priser -30562 -52433 -40000
övriga	kostnader	utställningar	 -27230 -27596 -27500

Summa -152818 -164045 -157500

Inköp	till	försäljning -2390 -810 -3000
Årsmöte	 -6659 -9893 -9000
Pudelfullmäktige	 -10361 -17798 -15000
Ordförandekonferens	 -5128 -6213 -6000
RAS -1000
Lokalhyror	ej	utställning	 -520 -1000
Resor	övriga	aktiviteter	 -280 -500
Pudelns	dag	 -4989 -6834 -5000
Uppfödarmöten	m	m -15969 -5359 -10000
Försäkringar -1249 -774 -1000
Styrelsemöten -754 -350 -1000
Administrativa	kostnader	som -5669 -7751 -8000
porto,	telefon,	försäkringar	m	m	
Utbildning 0 -950 -2000
Milersättning -651 -1000
Lagerförändring 5724 6340
Arbetsgivaravgifter -1508 -2010 -2000

Summa	utgifter	 -202570 -217098 -223000

Vinst	eller	förlust	 32513 -8616 0
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Valberedningens förslag till styrelse 
för SPK Södra avdelningen verksamhetsåret 2019. 

 
Ordförande för årsmötesförhandlingarna: Karin Sjöholm Östlund 
 
 
Till val är följande förslag: 
Ordinarie Ledamot: Lene Strandvad  omval 2 år 

Cecilia Hörnlund  omval 2 år 
Karin Mars   omval 2 år 
 

Suppleanter:  Jenny Pettersson  omval 2år  
Berit Petersson  omval 2 år 

 
Revisorer:   Ingrid Nordqvist  omval 1 år 

 Helena Ingvarson  nyval 1 år  
Revisorsuppleanter: 

Lena Jernberg  omval 1 år 
Vakant    val på 1 år  

 
 
 
 
Svalöv 2019-01-19 
 
Valberedningen  
 
 
 
Laila Palén       Jöran-Patrik Andersson    Agneta Rahmberg   
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Sammanstallning av RAS 2018 
Svenska Pudelklubben  1 
 

SPKs uppföljning av RAS under 2018 
 
 
De gällande Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) är fastställda under 2016. Revidering sker 
under 2021. Nedan ges en uppföljning av arbetet med de mål och strategier som finns för de 
olika huvudområdena i RAS. 
 
 
EXTERIÖR  
 
Mål 
Aveln ska sträva efter att bibehålla en normalbyggd hund utan överdrifter. Pudel ska vara en 
hund som passar till många aktiviteter. En aktiv hund som klarar påfrestning och lever ett 
långt liv utan besvär.  
 
Strategi 
x SPK, både centralt, ute i avdelningarna och på sektions-ombudsnivå, arrangerar 

anatomikurser/föreläsningar. Särskilt skicka inbjudan till nya kennelnamnsinnehavare.  
x Fortsätta att skicka ut SPKs information om pudel till nya pudeldomare och domare som 

ansökt om vidareutbildning på pudel.  
 
Uppföljning: Information skickas till såväl nya kennelnamnsinnehavare som nya och 
blivande domare. 
 
PUDELNS FÄRGER 
 
Mål 
Att det även fortsättningsvis ska finnas ett intresse för avel av pudlar i alla de fem godkända 
färgerna.  
Att inte någon av färgerna blir så renodlade färgmässigt att de blir ”en ras i rasen”.  
 
Strategi 

x Ha särskilda temanummer för de olika färgerna i PudelNytt.  
x Fortsätta med SAR-BIS på klubbens specialutställningar och ha en särskild lista på de 

vinstrikaste SAR-pudlarna i de fyra storlekarna.  
x Informera och sprida kunskap om färggenetik för att hjälpa uppfödare av de mindre 

färgvarianterna att öka genpoolen.  
 

Uppföljning: Under 2018 har PudelNytt haft tema SAR. SAR-BIS delas ut och en årets-lista 
för SAR-pudlar finns även 2018. 
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Sammanstallning av RAS 2018 
Svenska Pudelklubben  2 
 

 
MENTALITET 
 
Mål 
Att bibehålla rasens karaktär och temperament som gör pudeln till en socialt väl fungerande 
hund med stort användningsområde.  
BPH-beskriva fler pudlar för att få en bild av deras mentalitet.  
Att 200 pudlar BPH-beskrivs av de två olika storleksgrupperna (mellan-, dvärg-, och 
toypudel samt storpudel) fram till år 2020, för att SKK ska kunna sammanställa en så kallad 
”200 analys” som innebär en rasspecifik och mer detaljerad sammanställning.  
Att senast år 2025 komma upp till 500 BPH-beskrivna pudlar av de två olika 
storleksgrupperna (mellan-, dvärg-, och toypudel samt storpudel) då SKK med hjälp av SLU 
kommer att göra en arvbarhetsanalys.  
 
Strategi 

x Uppmuntra utbildning av uppfödare och hundägare, både i egen och SKKs regi.  
x Med hjälp av SKKs satsning på mentalitet, publicera artiklar och information på 

hemsidan och i Pudelnytt.  
x Försöka samordna BPH beskrivningstillfällen.  
x SPK hyr in sig på BPH banor och på så sätt hjälper till att få fler pudlar beskrivna.  

 
Uppföljning: Information om BPH har publicerats på hemsidan och i PudelNytt. Glädjande 
nog har man även inom avdelningarna uppmuntrat på olika sätt till att genomföra BPH. För 
de små storlekarna har vi nu nått upp till 200 beskrivna hundar och ser därmed fram emot att 
få en ”200-analys”. 
 
HÄLSA 
 
Mål 
Att, för rasens bästa, uppfödare och hundägare är ärliga och öppna vad gäller sjukdomar och 
defekter hos sina hundar samt rapporterar in dessa till Pudelklubben.  
Det är önskvärt att alla tänder finns hos samtliga storlekar, hörntänderna skall ej vara 
felställda.  
Att anlagen för någon form av PRA eller andra ögonsjukdomar håller sig på en nuvarande låg 
nivå.  
Minska andelen hundar med patellaluxation.  
Höja andelen HD-röntgade storpudlar till 50 %.  
Höja andelen HD-röntgade mellanpudlar till minst 25%.  
Sänka andelen storpudlar med HD till under 12% till år 2025.  
Sänka andelen mellanpudlar med HD till 20% till år 2025.  
Öka den tillgängliga genpoolen.  
Inte rutinmässigt kastrera sin hund, tik som hane.  
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Sammanstallning av RAS 2018 
Svenska Pudelklubben  3 
 

Strategi 
x Pudelklubben kommer fortlöpande att informera om rasens hälsa, nya forskningsrön 

m.m.  
x Fortsätta lagra information om hälsoproblem som pudelägare och uppfödare 

rapporterar in.  
x Utvidga utbildningsinsatserna i hela organisationen av nya och gamla uppfödare och 

pudelägare.  
x Nya kennelnamnsinnehavare kontaktas av klubben med information om 

hälsoprogram, standard, utbildningsmöjligheter m.m.  
x Planera en ny enkätundersökning om c:a 10 år (år 2025) som uppföljning till de tre 

som redan gjorts.  
x Fortsätta betala del av analyskostnaderna för SA-tester för hundar som visat sig vara 

behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt 
och på SPKs hemsida.  

x Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och 
införandet av nya valphänvisningsregler öka antalet patellaundersökta dvärg och 
toypudlar.  

x Genom information på hemsidan, i Pudelnytt och genom utbildningsmöjligheter och 
införandet av nya valphänvisningsregler uppmuntra till ökad HD-röntgen bland 
mellan- och storpudlarna.  

x Rekommendera att, inom storpudelaveln, bara göra kombinationer som ger ett 
preliminärt kullindex för HD som överstiger 100 vid parningstillfället.  

 
Uppföljning: Artiklar om pudelns hälsa samt andra hälsorelaterade artiklar har publicerats i 
Pudelnytt och på hemsida. I samband med Pudelfullmäktige redovisades hälsostatus.  
SKK har under året infört HD-index för mellanpudel.  
Insamling av hälsorelaterad information till klubbens egen databas pågår kontinuerligt. 
I avdelningarna anordnas medlemsmöten med uppfödarinriktning, där har SPK-CS 
informerat om HD-index i samband med medlemsmöten i södra och norra avdelningen under 
2018. Alla avdelningar har erbjudits kostnadsfri utbildning för handledare för 
uppfödarutbildning i studiecirkelform och SPK har numera ett flertal egna handledare. 
Information om pudeln skickas ut till nya kennelnamnsinnehavare och pudelägare. 
HD-index för storpudel har nu funnits under ett par år och det är lämpligt att göra en 
uppföljning av hur det använts. 
 
INAVELSGRAD 
 
Mål 
Bibehålla den låga inavelsgraden i samtliga storlekar.  
Slå vakt om öppna stamböcker inom de mindre storleksvarianterna.  
Öka kunskapen bland uppfödarna om vilket utfall olika färgkombinationer kan ge.  
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Sammanstallning av RAS 2018 
Svenska Pudelklubben  4 
 

Strategi 
x Pudelklubben kommer att fortsätta informera i Pudelnytt och på hemsidan om 

hanhundsanvändningen inom de olika storlekarna.  
x Fortsätta ha avelsrådgivning till uppfödare som vill ha hjälp att ta fram statistik på 

olika hundar och kombinationer.  
x Uppmana till eftertänksamhet vid planering av kombinationer som ger en 

inavelsprocent överstigande 3 %.  
x Informera om färggenetik och den positiva och negativa påverkan på möjliga 

avelskombinationer.  
 
Uppföljning: Hanhundsanvändningen redovisas årligen i Pudelnytt. Avelsrådgivning ges till 
de uppfödare som önskar få hjälp med frågor, exempelvis statistik över tilltänkta 
kombinationer, hälsofrågor samt frågor om genetik. 
 
 
 
Valphänvisningsregler 
Generellt gäller att av SKK beslutat hälsoprogram och SKKs Grundregler ska följas.  
För att få valphänvisning via Svenska Pudelklubben krävs:  
Valparnas föräldrar skall vara utställda med minst 1:a pris, alternativt fr.o.m. 2011-01-10 
minst Very Good.  
För samtliga storlekar gäller att valpar från tik som fyllt 9 år inte hänvisas.  
För deltagande på SPKs uppfödarregister, valphänvisning och omplaceringslista m.m. 
accepteras endast pudlar med färg godkänd enligt FCIs standard (FCI = Fédération 
Cynologique Internationale). 
 
Mellan-, dvärg- och toypudel 
Båda föräldrarna av storleken mellan-, dvärg- och toypudel ska ha ett ögonlysningsresultat. 
Undersökningen ska vara gjord efter det att hunden uppnått 18 månaders ålder. För hundar 
som paras efter 5 års ålder krävs ett ögonlysningsresultat efter 5 års ålder. Hunden får inte vid 
någon av dessa ögonlysningar visat sig ha PRA.  
Tikar måste ha uppnått en ålder av minst 18 månader före parning.  
För dvärg-, och toypudel krävs ett registrerat resultat från patellaundersökning gjord efter 12 
månader, för båda föräldrarna före parning, undersökningen ska vara gjord av veterinär med 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. (OBS! gäller bara dvärg- och toypudel, 
även i kombinationer med mellanpudel.) 
För mellanpudel krävs ett registrerat resultat för HD-röntgen, gjort efter 12 månaders ålder, 
för båda föräldrarna före parning.  
I kombinationer med mellanpudel och dvärgpudel krävs att mellanpudeln är HD-röntgad och 
att dvärgpudeln är patellaundersökt.  
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Storpudel 
Storpudelföräldrarna skall vara HD-röntgade efter 12 månaders ålder, med resultat A eller B.  
Tiken skall ha uppnått 24 månaders ålder vid första parningstillfället.  
 
Samtliga undersökningsresultat ska vara gjorda innan hunden används i avel första gången. 
För ögonspegling gäller vid tidigast 18 månader och efter 5-års ålder.  
 
Avelsrekommendationer 
 
Mellan-, dvärg- och toypudel  
Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär (efter 18 
månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för patellaluxation (efter 12 
månaders ålder) hos en veterinär med specialistkompetens på hundens och kattens sjukdomar 
och höftledsröntga mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder).  
Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med grad 1 
kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som har intyg på att den inte 
har patellaluxation. Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan i begränsad 
omfattning användas i avel, men endast mot hund som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri.  
 
Storpudel  
Höftledsröntga de tilltänkta avelsdjuren före parning, efter 12 månaders ålder. Endast hundar 
med grad A eller B skall användas i avel  
Rekommendationen är att endast göra kombinationer som ger ett preliminärt kullindex för 
HD som vid parningstillfället är större än 100, dvs.(index far + index mor/2 >100)  
 
Alla storlekar  
Undersök vilka hälsofrågor som kan vara aktuella i hundens härstamning, försök om möjligt 
hitta en partner där samma hälsoproblem inte finns nära i härstamningen. Om någon av 
hundarna som skall paras är DNA-testad för något hälsoproblem och bär på anlag för detta, 
tänk då på att den andra partnern också måste testas innan parning och sakna detta 
sjukdomsanlag. 


