
Svenska Pudelklubben  Södra avdelningens      

verksamhetsplan för år 2021. 
Styrelsen hyser en förhoppning om att 2021 blir ett år då vi kan genomföra och mötas kring 

önskade och planerade aktiviteter. Verksamhetsplanen bygger på det men kan komma att 

ändras och anpassas efter den då rådande situationen. 

Styrelsen har under 2020 haft sina styrelsemöten digitalt vilket visat sig utmärkt efter vissa 

inkörningssvårigheter i systemen och något att fortsätta med. 

 

Informationskommittén 

Kommittén arbetar med Södras hemsida, facebook och nyhetsbrev. Sammanställer material 

till de fyra numren av Pudelnytt. 
  

Kommittéen för Medlemsvård och Pälsvård  
- Webinar med Mikael Nilsson Showdogs – under senare delen av februari har Mikael avsatt 

ett tillfälle för ett webinar om förslagsvis utställningsklippning. Fler förslag tas gärna emot. 

- Kurs i vardagsvård - under mars månad har styrelsen bokat en efterfrågad kurs i vardagsvård 

under ledning av Victor Nilsson. Kursen hålls i Eslöv. 

- Pudelns dag – förhoppningsvis kan vi återkomma som vanligt den 6 juni till 

Hässleholmsgården. Här kommer det att bjudas på smakprov av allt det pudeln kan.  

 

Kommittén för arbetande pudlar 

- BPH - vi har fått till oss önskemål om att erbjuda BPH inom avdelningens ram och 

kommittén har lyckats få ett datum för detta den 13 maj 2021 i Örkelljunga. 

- Kurs i vardagslydnad – vi återkommer i mars-april med vår efterfrågade kurs under ledning 

av Emma Jarleswärd. 

 

Uppfödarkommittén 

RAS - kommittén planerar fortsättning på arbetsgruppernas diskussioner och synpunkter i 

revideringen av RAS.  

 

Utställningskommittén 

      Kommittéen har huvudansvaret för de tre utställningar som Södra avdelningen arrangerar 

under året. För 2021 gäller om inga restriktioner begränsar möjligheten följande utställningar: 

- 3-4 april i Svalöv (tidigare Klippan). Utställningen hålls över två dagar i det fall   

restriktioner kring Corona-pandemin blir gällande. I annat fall endast en dag, 3 april. 

- 23 maj på Hässleholmsgården i Hässleholm, rasspecial i anslutning till Nordskånska 

kennelklubbens utställning  och  

- 24 oktober rasspecial på Q-Poolen i Hässleholm. 

Åter igen – om det är möjligt 2021 så återkommer vi med Södras inofficiella utställning för 

alla raser den 23 oktober i Q-Pooolen, Hässleholm. 
 

Utbildningar/föreläsningar 

Det har öppnats upp möjligheter till digitala utbildningar och föreläsningar via bland annat 

webinar. Fler kan delta och kommittèerna tar gärna emot önskemål. Det kan gälla pälsvård, 

försäkringar, uppfödarfrågor, omvårdnad etc.  

 

 

 

 

 

 



 

Härutöver hoppas vi kunna träffas på pudelpromenader eller andra aktiviteter som kan tänkas 

föreslås. Som alltid tar styrelsen gärna emot förslag och önskemål 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 styrelsen på 

styrelsen.sodra@pudelklubben.se! 

 

Välkomna till ett nytt år i SPK Södra avdelningen! 

För styrelsen  

Karin Mars 

Sekr.Södra avdelningen 

 


