
Presentation av nya ledamöter i Svenska Pudelklubben Södra 

avdelningen enligt Valberedningens förslag 2021 
 

Ordförande: 

Cecilia Hörnlund Nyval 2 år (tidigare vice ordförande) 

 

Ordinarie ledamot: 

Kicki Nielsen  Nyval 2 år 

” Min första egna pudel fick jag när jag var 12 år, det var en liten silver dvärgpudel som hette Cherie. 

Innan dess hade min farfar och farmor pudlar sen så länge jag kan minnas. Både stora, mellan och 

dvärg. Min första storpudel köpte jag 1989. Och vi har sedan dess haft en eller flera storpudlar hos 

oss i familjen.    

Jag har tidigare varit aktiv i Svenska brukshundsklubben och Svenska Pudelklubben södra 

avdelningen under många år, jag är utbildad instruktör och har verkat både som ledare och som aktiv 

inom lydnad och spår. I Svenska Pudelklubben var jag ledamot i södra avdelningen och under många 

år delegat på pudelklubbens fullmäktige som är klubbens beslutande organ. Jag har gått flera 

utbildningar inom bla avel, genetik, etologi, hälsa, näringslära etc i kennelklubbens regi. 

Hundintresset är sen många år alltmer inriktat på uppfödning och utställning och jag föder upp 

storpudel under prefixet Hallifax. Jag är pensionär sedan två år tillbaka, innan pensionen arbetade jag 

som förskolechef under 14 år. Hundintresset har legat på is under några år, brist på tid helt 

enkelt.  Men nu efter pensionen har jag tid igen.” 

Mona Woin  Nyval 2 år 

Jag heter Mona Woin har varit medlem i spks i många år. Har suttit i spks styrelse för ett antal år 

sedan. 

Har haft flera mellan pudlar från Birthe Rosvall, Kennel Liliencron, nu har jag dvärg pudel från Eva 

Willinger kennel Ladytime`s som jag har ställt ut med bra resultat. 

 

Britta Brink  Nyval 1 år 

72 år gammal men med ungdomssinnet kvar. Är egen företagare, fastighetskonsult. Van vid 

föreningsliv. Är just nu ordförande i Trelleborgs Brukshundklubb. Har haft hund och häst i hela mitt 

liv. Athos 3 år, är min första pudel. Vi tränar lydnad och sök.  

Camilla Eskilsson Nyval 1 år 

”Jag heter Camilla och är 33 år. Jag är uppvuxen i Sjöbo och omgiven av hund, katt och häst. Jag bor i 

Lund sedan flera år och så fort det var möjligt skaffade jag katt. När katten tröttnade på min 

klickerträning så var det ett tydligt tecken på att det var dags att skaffa hund. Jag har alltid varit 

förtjust i pudlar men läste på mycket kring olika raser. Till slut landade jag i storpudel eftersom jag 

ville ha en sportig hund som jag kunde springa med, träna olika hundsporter med och som var social. 

Hittills har jag provat på olika saker med Betty, som är två år i februari. Vi har varit på utställningar, 

tränat lydnad, IPO-R, specialsök, spår och lite sök.” 



Suppleant: 

Emely Pagnatelli Nyval 2 år 

” Djur har alltid legat mig varmt om hjärtat, framförallt hundar och hästar. Jag är uppvuxen med både 

hund och häst, har alltid vetat att jag vill jobba med djur på ett eller annat sätt. 

För två år sedan utbildade jag mig därför till hundfrisör och driver idag hundsalongen Lylysdoghouse 

som ligger i Lund. Jag är 30 år. 

Under min utbildning kom jag i kontakt med Lena Jönsson eftersom jag ville lära mig mer om just 

pudlar och köpte en avkomma från hennes kull. Pudeln var en kärlek vid första ögonkastet 

upplevelse och nu har jag en egen hane som jag ställer ut med fin framgång. 

Jag har blivit förälskad just i pudeln, inte bara för dess vackra päls utan deras fantastiska psyke och 

intelligens. Pudeln förtjänar att lyftas fram ännu mer som ras och hade varit kul samt lärorikt att få 

vara med att bidra just på denna fronten.” 

 

Revisorer: 

Annika Kronberg  1 år 

Berit Lönnerstam  1 år 

 

Revisorsuppleanter: 

Sten Pettersson  1 år 

Lillan Holmberg  1 år 

 

Valberedning:   

Louise Wilson, Sammankallande omval 1 år 

Ian Dilton   vald till 2022 

Malin Mårtensson  nyval 2 år: 

”Har uppfödning på Storpudel Kennel Pearls’n Stars. Hade min första Storpudel kull 1992. Sedan 

några år uppehåll när våra 2 barn var små. Bor i hus i Käglinge med min man, barnen är vuxna nu och 

har flyttat men vi umgås mycket. Gillar promenader med mina hundar som följer med på det mesta 

vi gör. Rider och tränar crossfit. 2019 blev min hane årets bästa bruna utställnings hund i Sverige och 

2020 blev en av mina uppfödningar årets bruna utställnings tik i Tjeckien. 

Jag har haft schäfer, Welshterrier och strävhårig foxterrier men pudel ligger mig varmast om hjärtat.” 

  

I styrelsen kvarstår till 2022: 

Annette Lundfall kassör  

Nancy Andreassen suppleant  

Aleksandar Petrovic ledamot 


