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Dagordning 

 
  1. Justering av röstlängd. 

  2. Val av ordförande för mötet. 

  3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 4. A. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet  

B. val av två rösträknare anmälda av styrelsen 

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

  6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

  7. Fastställande av dagordningen. 

  8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas 

    berättelse. 

  9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

    vinst eller förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

       A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

       B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt 

       beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar. 

14. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar. 

15. Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ombud och suppleanter som  

       företrädare för avdelningen vid SPK: s stämma.  

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast tre veckor  

      före ordinarie årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara  

      skriftlig. Till ärendet ska 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 punkt 

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 



 

 3 

 

 

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens 

verksamhetsberättelse för år 2021 

 

Styrelsen för Svenska Pudelklubbens Södra avdelning avger härmed följande redogörelse  

för verksamhetsåret 2021. 

 

Årsmötet  
Årsmötet den 10-12 februari 2021 genomfördes som ett digitalt förkortat årsmöte genom mötes 

och röstningsverktyget VoteIT. Deltagande var sammanlagt 46 röstberättigade medlemmar.  

Med deltagande avses att medlemmen erhållit mötesbiljett och registrerat ett konto i 

mötesverktyget VoteIT. Röstningen var öppen under tre dagar och de som var röstberättigade 

loggade in på VoteIT och avlade sina röster. Protokollföraren Fredrik Bruno från SKKs kansli 

sammanställde resultaten. Årsmötet innehöll alltså inga diskussioner, motioner eller andra 

punkter förutom själva röstningen. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Ordförande  Cecilia Hörnlund     (mandat till 2023) 

Vice ordförande Britta Brink Nehlin tom 17/8              (mandat till 2022) 

Vice orförande Kicki Nielsen            från 18/8  

Kassör Annette Lundfall                                                (mandat till 2022) 

Sekreterare  Kicki Nielsen     (mandat till 2023) 

Ledamot  Mona Woin     (mandat till 2023) 

Ledamot  Nancy Andreassen                                    (mandat till 2022) 

Ledamot  Aleksandar Petrovic   (mandat till 2022) 

Suppleant Emily Pignatelli     (mandat till 2023)  

Suppleant Camilla Eskilsson              tom  5/10             (mandat till 2022) 

 

Firmatecknare 
Firmatecknare har avdelningens ordförande Cecilia Hörnlund och kassör Annette Lundfall 

varit. 
 

Kommittéer 
   Liksom förra året har Coronapandemin under stora delar av året drabbat oss med restriktioner 

för anordnande av tävlingar och andra sammankomster. Detta till trots detta har styrelsen 

genomfört utställningar, haft ett medlems och uppfödarmöte och flera andra aktiviteter. För 

arbetet finns en strukturerad arbetsfördelning i kommittéer gällande de olika arbetsuppgifter 

som följer. Sammankallande i respektive kommitté är ledamot i styrelsen. Kommittén 

rekryterar självständigt deltagare till gruppen. Ju fler som blir intresserade och delaktiga i 

avdelningens aktiviteter desto större genomslag får avdelningens arbete. 

 

 

 Följande kommittéer har funnits under året:  

 Informationskommittén: 

             Cecilia Hörnlund sammankallande med ansvar för Pudelnytt 

             Emily Pignatelli  administratör med ansvar för hemsidan och Fb 

             Annette Lundfall administratör med ansvar Fb 
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    Kommittén för arbetande pudlar:  

            Britta Brinck-Nehlin,  sammankallande  tom 17 augusti 

            Emily Pignatelli  

            Camilla Eriksson    tom 5 oktober 

 

    Kommittén för medlemsvård och pudelvård:  

            Kicki Nielsen, sammankallande 

           Emily Pignatelli  

             

   Avel och Uppfödarkommittén:  

          Kicki Nielsen,                                Sammankallande 

         Alexandar Petrovic  

             

  Utställningskommittén: 

          Cecilia Hörnlund       Sammankallande samt lokalansvarig  

   Rosettansvarig  

   Administrationsansvarig för anmälningar  

   Katalog och resultatredovisning            

          Nancy Andreassen   Material- och släpansvarig                                 

         Aleksandar Petrovic   Ringsekreterar- samt domaransvarig              

  
 

 

Revisorer  
Annika Kronberg                         (mandat till 2022) 

Berit Lönnerstam                         (mandat till 2022) 
 

Revisorsuppleanter  
Sten Pettersson                            (mandat till 2022)  

Lillan Holmberg                          (mandat till 2022) 
 

Valberedning  
Louise Wilson   sammankallande (mandat till 2022)  

Ian Dilton              (mandat till 2022) 

Malin Mårtensson                        (mandat till 2023) 

                    

 

Delegater till Pudelfullmäktige    
På årsmötet 2021 valdes enligt valberedningens förslag följande delegater till Pudelfullmäktige 

2021:  Cecilia Hörnlund, Kicki Nielsen, Annette Lundfall, Britta Brink Nehlin och Mikael 

Nilsson.  

 

Styrelsesammanträden och övrig administration 

Under året har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden inklusive det konstituerande 

mötet den 18 februari . 

På grund av pandemin har styrelsen bara haft ett fysiskt möte under året. Övriga möten har 

skett digitalt genom Teams. De digitala mötena har fungerat utmärkt men det finns behov av 

ytterligare några fysiska möten. Möjligheten att delta på styrelsemötena är större med digitala 

möten då restid inte blir aktuellt, men att mötas ger ytterligare en dimension och gör samtalet 

och utbytet styrelsemedlemmarna emellan lättare. 
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Styrelsemöten har hållits den 19 januari, 18 februari, 25 februari, 6 april, 27 april, 25 maj, 13 

juni, efter sommaren den 17 augusti, 21 september, 19 oktober och 14 december.  

I övrigt har styrelsen bevakat de förändringar som varit och är konsekvenser av 

Coronapandemin. SKK har snabbt förmedlat information om läget kring restriktioner och 

rekommendationer från regering och myndigheter och lämnat rekommendationer till special- 

och länsklubbar.  

 

Ombud 
Vi har ett ombud i Södra avdelningen för Småland/Öland, Yvonne Andersson. Vi har i 

Pudelnytt informerat om vårt ombud och delgett kontaktuppgifter. Det finns möjlighet att 

kontakta vår representant om man har uppslag till aktiviteter. Under året har vi rekryterat 

ytterligare två personer, Ia Nilsson storpudeluppfödare i Kronobergs län och Victoria Ekfeldt 

pudelentusiast i Jönköpings län, att knytas till en arbetsgrupp för att på detta sätt underlätta för 

aktiviteter i regionen. Arbetet är under uppstart och vi hoppas att det tar fart under kommande 

år.  

 

Mentorer 
Tidigare har Pudelklubben haft kloka gummor som funnits tillgängliga för frågor om avel och 

uppfödning och pudel i allmänhet. De har nu ersatts av mentorer inom olika storlekar och 

färger och finns representerade i Pudelklubbens alla avdelningar. Alla har stor kunskap om 

rasen och lång erfarenhet av uppfödning.  I södra avdelningen har av CS utsetts, Cecilia 

Hörnlund Hightops kennel, Christel Berglund Swanline’s, Lene Strandvad Brammarps, 

Christina Nilsson Saxbyns, Christel Tevin Klagstorpsgården, Doris Backe Splash och Kicki 

Nielsen Hallifax kennel. 

 

Medlemsstatistik per den 31december 2021 
Under året noterar vi per den 31 december 2021 totalt 609 medlemmar (514) varav 516       

(428) fullbetalande, 60 (60) familjemedlemmar,  2 (2) hedersmedlemmar,  7 (7) ständiga 

medlemmar samt 8 (9) valpköpare. Siffrorna inom parentes anger föregående år 2020. 

 

Pudelfullmäktige den 10-11 april  
Årets Pudelfullmäktige hölls via videolänk med av årsmötet utsedda delegater. Svenska 

Pudelklubben har god ekonomi och ett ökat medlemsantal. Det informerades om arbetet med 

nytt domarkompendium och planering av domarkonferens. Ett Nyhets- & medlemsbrev har 

gått ut till alla medlemmar som har sin e-mailadress registrerat i SPKs medlemsregister. 

Tanken är att lyfta det som är aktuellt samt visa medlemmarna att det pågår många aktiviteter 

ute i landet. Breven har varit väldigt uppskattade. Likaså skickas uppfödarbrev ut med innehåll 

som är anpassat till den gruppen.   

Intresset för att BPH beskriva pudlarna ökar. Alla storlekar har sedan 2019 en 200-analys som 

görs när 200 individer är beskrivna. Då får rasklubben en detaljerad sammanställning av  

resultatet, som kan vara användbart i arbetet kring mentalitet. Nästa fördjupade analys görs när 

500 individer inom rasen har genomfört BPH. Pudeln, alla storlekar sammanslagna, ligger på 

en sjätte plats på listan över de 20 populäraste raserna i Sverige 2020. För den som vill ha mer 

information från PF finns möteshandlingarna tillgängliga på Svenska Pudelklubbens hemsida. 

 

Verksamhetskonferensen den 21 november   
Årets verksamhetskonferens genomfördes digitalt, det är ett viktigt forum för representanter i 

de olika avdelningarna som ges möjlighet att byta erfarenheter och prata runt olika ämnen som 

rör vår förening. Information om olika aktuella frågor ges eller tas upp för diskussion. Bland 

ämnena som dryftades fanns bl.a. Domarkonferensen, BPH och RAS Rasspecifika 

avelstrategier. 
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Utställningar 2021  
Exteriörbedömning i Hässleholm 

Svenska Pudelklubben Södra avdelningen anordnade en exteriörbedömning för pudlar den 12 

juni. 

Domare var pudelspecialisten Fredrik Nilsson och ringsekreterare var Carina Bruzelius. 

nitton pudlar fördelade på alla storleksvarianter var anmälda till denna trevliga dag. Vi är glada 

att restriktionerna runt Covid hann ändras och vi fick möjligheten att genomföra detta 

evenemang utomhus med gott avstånd mellan alla deltagare. 

 
Utställning 12 september Bjuv Selleberga Hundsportcenter 

Domare för dagen var Christine Preisler som dömde pudlar i Sverige för första gången, hon 

fick mycket beröm av utställarna för sitt trevliga sätt gentemot hundar och utställare. Det var 

80 stycken anmälda pudlar. Vi höll till utomhus och det fanns gott om plats att ställa upp tälten 

på området. Vädret var växlande och domaren fick göra några korta pauser i bedömningen när 

det regnade alltför mycket.  

Stort tack också till våra sponsorer ProPet, Satchmos, Svedea och denna dag även Happy Dog 

som fodersponsor. 

 

Q-Poolen 23-24 oktober 

Utställning två dagar en helg i oktober i Hässleholm är ett återkommande arrangemang. Denna 

helg är avdelningens största arrangemang och kräver noggrann planering och hårt arbete, 

återigen fick vi hjälp av frivilliga krafter att fixa med allt både före under och efter 

utställningen. Barn med hund dömdes förtjänstfullt av Sven-Göran Blom. Tack alla som ställde 

upp och såg till att det hela blev så lyckat!  

 

Vår inofficiella valp och juniorutställning är mycket populär, vi var glada att kunna räkna in 

318 anmälda hundar. Så roligt att se alla glada valpar och juniorer med sina entusiastiska ägare. 

Rosetter fanns till försäljning och våra sponsorer Dr. Clauder's Delmar dogs och ProPet  bidrog 

med priser till den inofficiella utställningen! Domare i de fyra ringarna var Michael Ganzer, 

Aleksandra Palumbo, Karin Sjöholm Östlund och Asta Gudbergsdottir.  

 

Dagen efter hade vi höstens Pudelspecial, den också traditionsenligt i QPoolen  

Domare Aleksandra Palumbo Dvärg- och Mellanpudel, Michael Ganzer Toy- och Storpudel 

Det var 80 pudlar anmälda, arbetet i ringen skedde smidigt med hjälp av våra två 

ringsekreterare, Jonas Klevesand och Eva Ohlin.  Återigen stort tack till våra sponsorer Dr. 

Clauder’s Delmar dogs, ProPet, Svedea och Satchmos som bidrog med priser till vår rasspecial. 

 

Kommittéernas verksamheter 2020 
Tyvärr så har delar avdelningens återkommande arrangemang ställts in på grund av Corona-

pandemins restriktioner.  Exempel på detta är Pudelns dag som årligen arrangeras den 6 juni. 

Årets Pudelfest som brukar anordnas på hösten fick tyvärr också skjutas på framtiden. Men 

trots pandemi och olika restriktioner som SKK utfärdat i enlighet med FHM och regeringens 

rekommendationer, har vi ändå kunnat erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Styrelsen har 

arbetat aktivt för att ge ett brett utbud, en förutsättning har varit att några av våra medlemmar 

vid förfrågan glatt anordnat olika aktiviteter. Passar här på att rikta ett stort tack till dessa. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uppslutningen på vissa av våra aktiviteter har varit 

stor medan andra aktiviteter tyvärr fått ställas in på grund av för litet deltagarantal. Orsaken till 

detta behöver vi fundera över och ta med oss till nästa verksamhetsår. 

 

Informationskommittén 

Pudelnytt 

Pudelnytt kommer ut fyra gånger om året. Kommittén ansvarar för att material kommer in till 
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tidningen. På Södras egna sidor har styrelsen rapporterat om aktiviteter som varit och 

informerat om kommande. Kommittéerna har bidragit med text och bilder.  

 

Hemsidan - www.pudelklubben.se/sodra/ 

Under 2019 och 2020 har det centralt lagts ned ett omfattande arbete på omarbetning av 

hemsidan. Under året har vi uppdaterat vår avdelnings sida. Förenklat och förtydligat tittat 

igenom emailadresser så att upplägget förhoppningsvis gjorts tydligare, vi behöver fortsätta 

detta arbete. Vår ambition är att hela tiden hålla hemsidan aktuell om vad som händer inom 

Södra avdelningen med inbjudningar till nya aktiviteter, rapporter från genomförda dito, samt 

justerade protokoll. Det har hänt att delar av hemsidan varit låst för redigering på grund av 

tekniska problem så att uppdateringen halkat efter. Det är orsaker som vi inte rår över och vi 

hoppas på förståelse för detta 

 

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.  

 

Utskick till medlemmar 

Vi har gjort utskick via email till alla medlemmar som registrerat sin e-postadress. Dessa har 

uppskattats och resulterat i anmälningar till olika aktiviteter. Vi har via hemsida och FB 

uppmanat våra medlemmar kontrollera sina kontaktuppgifter via SKKs hemsida 

Personuppgifter | Svenska Kennelklubben (skk.se)  

 
 

 

Kommittén för medlemsvård och pudelvård  
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. En  

annan del är att tillgodose medlemmarnas önskemål kring pälsvård/klippning/vardagsvård och  

att lyfta pudelns mångsidighet. Årets Pudelfest som vanligtvis hålls i oktober fick tyvärr skjuts 

på framtiden, planeringen blev svår att överblicka eftersom restriktioner gällande Covid snabbt 

har skiftat.   

 

Klippdemonstration för Södras medlemmar   

Den 7 mars höll Mikael Nilsson Showdogs en Online klippdemonstration via Zoom för södra 

avdelningens medlemmar. 

Man kunde ställa frågor i chatten som Emily Pignatelli läste upp för Micke. Han svarade 

utförligt och tog sig verkligen tid för att förklara vad han gjorde under klippningens gång. Det 

var ett mycket uppskattat arrangemang.   

 

Vardagsvård Steg 1 och 2  

Kursen hölls den 10 och 24 april av Viktor Nilsson som är hundfrisör på heltid, på 

Hundfrisörerna i Helsingborg. Kurserna i vardagsklipning är mycket uppskattade. 

 

Pudelpromenad 13 juni i Höör  

I strålande sol och lagom temperatur träffades härliga pudelägare med glada hundar, totalt 

samlades 27 stycken entusiaster på Enebacken. Fantastiskt roligt att så många kunde komma. 

Vi drack kaffe och de som önskade gick en tipsrunda. Pudelklubbens duktiga medhjälpare 

grillade korv och rättade svaren och så småningom  utropades två vinnare som prisades med 

varsin liten gåva.  En mycket trevlig dag med nöjda pudelvänner. Agneta och Görgen 

Rahmberg och Christel Tevin fixade denna trevliga dag.  

 

Pudelpromenad i Bankeryd, 5/8 

Den 5/8 hade vi en pudelpromenad i Bankeryd, Småland med hjälp av Lena Faag och Roger 

http://www.pudelklubben.se/sodra/
https://www.skk.se/sv/medlem/kontakta-oss/Andra-dina-kontaktuppgifter/
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Kjellin. Det kom en grupp glada ägare med med lika glada pudlar i olika storlekar och färger. 

En härlig promenad, fika och mycket pudelprat.  

 

Fortsättning vardagsvård, 28 augusti  

Det inkom önskemål om en fortsättningskurs i vardagsklippning så naturligtvis anordnade vi 

det med hjälp av Viktor Nilsson. Vi fick nedanstående feedback av en deltagare som beskrev 

kursen så här: 

 -Ångrar att jag inte tog en före- och en efterbild då jag tyckte resultatet blev så bra. 

 Kursen var jättebra och precis det jag ville ha och behövde. Vi fick jobba på egen hand och 

Viktor gick runt och visade och hjälpte oss. Viktor gjorde ett bra jobb med att guida oss rätt i 

vilka verktyg man ska ha och hur man ska använda dem. Inte en enda gång fick han mig att 

känna att han tyckte att jag hade ”billiga” verktyg och att jag hanterade dem illa. Trots det 

lyckades han ge oss tips på vilka verktyg han gillar och hur han tycker man ska använda dem – 

en stor eloge! Jag gillar också att jag kände att man får komma som man är, även om man har 

(och vill ha) en skogspudel i stället för en utställningspudel. Tack för att det finns kurser i 

vardags vård och tillfälle för oss att finslipa detaljerna, även på våra skogspudlar!    

  

Lekträffar i Malmö  

I år har det blivit åtta stycken pudelträffar med initiativtagaren Elisabeth Håkansson och 

storpudeln Hero i Limhamn. Elisabeth samlar med jämna mellanrum ett gäng pudlar med mattar 

o hussar på Lagunen i Limhamn för lek och promenader. Alla som vill är välkomna till de här 

kostnadsfria träffarna. Elisabeth har en Facebook grupp kallad ”Pudelträff i Malmö med omnejd 

” där bjuder hon in till pudelträffar med lek och prat. Träffarna har också annonserats av 

pudelklubben. Det är en mycket uppskattad aktivitet av både hundar och ägare. Träffarna har 

skett på Lagunens hundrastplats i Limhamn, Malmö.  

 

Roliga övningar med tips och trix för din pudel 

Söndagen den 3/10 hade vi en rolig och givande dag på Löddeköpinge hundklubb. sexton pudlar 

i olika storlekar och färger och ännu fler entusiastiska pudelägare samlades för några timmars 

träning med olika aktiviteter, men också passivitetsträning som är väl så viktigt. Det blev många 

samtal om våra hundar med tips och trix för träning i vardagslydnad. Stort tack till 

Löddeköpinge hundklubb och instruktör Lena Jönsson för att vi fick låna er fina träningsplan och 

tack för kaffe och bullar. 

 

Vardagsvård 1 och 2 

pälsvårds kurs med Emily Pignatelli på Lylysdoghouse i Lund. 

Det blev två härliga dagar med pudelns pälsvård i fokus. två lärorika tillfällen med tips och knep 

för att lyckas hålla pälsen på sin Pudel i korrekt skick. Visning av kloklippning, öronhälsa, 

rakning av tassar/nos/svans, samt bad/borst/fön - teknik, produkt info samt lite vardags 

klippning. Det blev många härliga skratt vid fikan och de entusiastiska pudelägarna fick tillfälle 

att ställa frågor. 

 

Pudelpromenad stadsmiljö med tips o trix  7/11 

Elisabeth Håkansson ledde oss på en promenad i Lund. Vi fick några trevliga timmar 

tillsammans med andra pudelägare. Trevligt att prata och promenera tillsammans och knyta nya 

kontakter. Turen gick i Lunds stadskärna. Det tog ca en och en halv timme från stationen upp 

mot domkyrkan och tillbaks igen. Vi provade lite olika olika saker som funkar att göra när man 

är ute på promenad med sin hund. Balansövningar som hoppa upp på olika föremål, gå slalom 

mellan träd, leta godis på träden, trängas med hundar och människor i trånga passager och inte 

minst sitta eller stå stilla när hussar och mattar stannar för att prata en stund.  
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Luciapromenad 12 december 

Inför Lucia hade några av våra entusiastiska medlemmar bjudit in till en pudelpromenad i 

Fulltofta, ett rekreationsområde med vandringsslingor i skogen och ett naturcentrum. Tolv 

pudelägare hade tackat ja till inbjudan. De bjöd på en tipsrunda med allehanda innehåll.  

Efter tipsrundan fanns kaffe, varm choklad och ostsmörgås och för att fira Lucia bjöd vi på glögg 

med saffransbullar och pepparkakor. En härlig dag med mycket gemenskap, prat och skratt. Stort 

tack till Agneta Rahmberg, Christel Tevin och Karin Mars för initiativ och genomförande.  

 

Kommittèn för arbetande pudlar 
 

BPH 

Torsdagen den 13 maj 2021 anordnades ett BPH, Beteende och Personligetsbeskrivning Hund på 

Örkelljunga Brukshundklubb. Beskrivaren Ken Lundahl en testledare och en figurant anordnade 

BPH där vi hade nio stycken deltagande pudlar.  Det är både spännande och roligt att se våra 

pudlar med förare gå banan. Resultaten registreras på SKKs websida avelsdata där också 

rasprofilen publiceras. Intresset för BPH växer och vi arbetar på att kunna anordna fler 

beskrivningstillfällen. Det finns tre platser i Skåne där det anordnas BPH, det finns inte planer på 

att utöka antalet då SKK vill säkerställa att kvaliteten på proven håller samma standard.  

 

Prova på Hoopers, Rally Lydnad och Nosework, 25/9 

Det blev en mycket trevlig dag på Starias Stuteri & kennel med Ia Nilsson och Tina Gustavsson. 

Två välutbildade instuktörer med många grenar inom hundsport på sin agenda. Strålande sol och 

härliga pudelmänniskor med mysiga pudlar. Det blev mycket prat och många skratt! Alla pudlar 

provade på Nose work, Hoopers och Rally lydnad. Vi åt gott och det var precis så avslappnat och 

gemytligt som en dag i pudelns tecken skall vara. En härlig dag för både hundar och människor. 

 

Prova på agility , 16/10 

Under två timmar på Nutrolinarena i Kävlinge presenterades agilitysporten för ett antal 

medlemmar med sina pudlar. De fick testa lite hopphinder, tunnlar och grundfärdigheter och 

även se hur ett tävlingsekipage genomför en bana med sin hund. Övningarna anpassades till ålder 

på hundarna så att även valpar kunde närvara. Roligt och lärorikt även om man inte ämnar tävla 

utan använda agility som aktivering för sin hund 

   

Avels och Uppfödarkommittén 
Uppfödar och medlemsmöte, 27/11  

Ämnet för dagen var färggenetik.  Föreläsare var Lena Erlandsson som är  

är forskare på Lunds universitet med färggenetik på ”hjärnan”. Vi gick igenom färggenetikens 

grunder och diskuterade pudelns färger lite mer ingående. Vi kunde ställa frågor till Lena, 

fundera och vända och vrida på svaren. Lite klokare blev vi, och vi fick många nya funderingar 

med oss hem. Som alltid, ju mer man lär sig desto mer vill man veta och desto mer inser man att 

det inte finns solklara svar med allt.  

 
 

Utställningskommittèn 
Ring- och Handlerträning i Höör 

En solig härlig dag den 11 juli hade pudelklubben södra avdelning utställningsträning med 12 

deltagare. Kursen hölls av Susanne Kryhl, en mycket duktig och inspirerande instruktör. Det var 

en lärorik dag, och vi fick många personliga tips. Det blev mycket härligt pudelprat och gofika 

med hembakade kakor. Alla var mycket nöjda och vill gärna att det blir fler gånger. Agneta och 

Jörgen Rahmberg och Christel Tevin arrangerade detta evenemang. 
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Ekonomi 
Trots att också 2021 blev ett år präglat av restriktioner på grund av den pågående pandemin, så 

saknas det inte ljuspunkter. Exempelvis har vi ökat våra intäkter i form av medlemsavgifter från 

år 2020 på 34000 till 54165:-. Att vi skulle lyckas öka antalet medlemmar i den här situationen 

var något vi inte vågat hoppats på.  En annan positiv intäktspost är anmälningsavgifter för övriga 

aktiviteter. Vi budgeterade för en minskning men ser tvärt om en ökning med dryga11000 kr 

jämfört med 2020.  

Vi har kunnat genomföra höstens utställningar och fler andra aktiviteter samtidigt som vi har 

hållit kostnadssidan nere. Vi har heller inte haft utgifter för fysiska möten såsom PF och 

verksamhetskonferens. Verksamheten har under 2021 gett ett överskott på ca 95000 kr som vi 

föreslår förs i ny räkning. 

 

Hamiltonplaketten 
Hamiltonplaketten delas ut i samband med Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 

vartannat år. Hamiltonplaketten är en hedersutmärkelse som kan tilldelas en person/personer som 

genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens 

syften på ett uppenbart sätt. 2021 Fick Mikael Nilsson, kennel Kudos ta emot plaketten. Mikael 

är hemmahörande i södra avdelningen och vi gratulerar honom till denna fina utmärkelse.  

 

Slutord 
Det är lätt att konstatera att 2021 varit ett annorlunda år på många sätt.  Corona-pandemin med 

dess restriktioner har medfört krav på ett förändrat sätt att tänka, planera och genomföra 

aktiviteter. Vi har dragit lärdomar av detta och anpassat verksamheten till de restriktioner och 

regler som beslutats av SKK utifrån de regerings- och myndighetsbeslut som förelegat. 

Utställningar har bytt datum, flyttats geografiskt för att sen ställas in. Andra arrangemang och 

aktiviteter har fått anpassas och kunnat genomföras ändå. Lyckligtvis har planen för hösten i 

stort sett kunnat genomföras. Digitala möten och webinarier är här för att stanna. Deras 

avigsidor, att inte kunna mötas fysiskt, är underordnade fördelar som att kunna nå ut till många 

fler medlemmar i vår geografiskt stora avdelning. Vi är glada för våra frivilliga krafter som 

arbetat ideellt utanför styrelsen och underlättat arrangemanget runt våra utställningar och 

aktiviteter. Ett stort TACK till alla er som hjälpt till under året. 

 

Ilstorp den 16 januari 2021 

 

Cecilia Hörnlund   Kicki Nielsen 

Ordförande   V.Ordförande från 18/8 

  

 

Annette Lundfall                                                   Kicki Nielsen 

Kassör                                                                   Sekreterare 

 

 

Mona Woin                  Aleksandar Petrovic                                                                                       

Ledamot                                                                Ledamot 

 

 

Emily Pignatelli   Nancy Andreassen 

Suppleant   Ledamot 
 

 

Camilla Eskilsson   Britta Brink Nehlin 

Suppleant tom. 5/10   V.Ordförande tom 17/8 
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Svenska Pudelkubben Södra avdelningens  

verksamhetsplan för år 2022. 

Styrelsen hyser en förhoppning om att 2022 blir ett år då vi kan genomföra och mötas kring  

önskade och planerade aktiviteter. Vi inser att ännu ett år av pandemi förmodligen kommer att påverka 

planen och är därför beredda på ändringar efter den då rådande situationen. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2021 haft alla sina styrelsemöten utom ett digitalt, så kommer att ske även 

fortsättningsvis och även några fysiska möten kommer att planeras in. Digitala utbildningar och 

föreläsningar via bland annat webinarier har blivit vardag under pandemin, det har fört med sig att 

tillgängligheten till utbildningar och seminarier ökat och att fler kan delta. Vi har knutit kontakter med 

Studiefrämjandet och avser att utveckla samarbetet under året. Det är angeläget att aktiviteter arrangeras i 

olika delar i regionen och arbetet att knyta intresserade medlemmar till våra kommittéer fortsätter. En 

förutsättning för att anordna aktiviteter i hela vårt geografiska område är att vi lyckas knyta personer 

bosatta i både Småland och Blekinge till våra kommittéer. I Småland finns redan nu en skara entusiaster 

som kommer att verka som avdelningens ombud. Vi ser gärna att medlemmar även i Blekinge visar 

intresse för arbete med pudelklubbens aktiviteter, naturligtvis med stöd av styrelsen. Det är viktigt att som 

styrelse hålla kontakten och bidra på olika sätt för att hålla intresset och aktiviteterna levande och också 

att hålla arbetet på en nivå som är genomförbar.  Föreningsarbete är ett ideellt arbete och det är viktigt att 

arbeta långsiktigt för en hållbar och levande Pudelklubb. 

 

Informationskommittén 

Kommittén arbetar med Södras hemsida, facebook och nyhetsbrev och sammanställer material  

till de fyra numren av Pudelnytt. Administration av sociala medier och hemsida tar alltmer tid, 

medlemmar är vana vid att få snabb information och det behovet behöver vi möta.  

 

Kommittéen för Medlemsvård och Pudelvård  

- Kurser i vardagsvård 

- Kurser i Frisyrklippning,  

- Klo och tandhälsa 

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

Hässleholmsgården. Vi planerar ett varierat utbud av aktiviteter. 

- Medlemsmöten vår och höst 

- Roliga övningar med tips och trix 

- Stads och skogspromenader med tips och trix 
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- Pudelpromenader 

- Utställningsträning med information av utställningssystemet 

- Lekträffar i Malmö 

- Pudelfest & klipphelg 

- Luciapromenad 

 

Kommittén för arbetande pudlar 

- BPH – vid två tillfällen. Örkelljunga och Saxnäs på Öland.   

- prova på dagar med presentation av olika hundsporter 

 

Avels och Uppfödarkommittén 

- RAS – arbetet fortsätter i någon form 

- Webinarium el seminarium om ämnet pudelns anatomi och rörelser 

 

Utställningskommittén 

Kommittéen har huvudansvaret för de fyra utställningar som Södra avdelningen arrangerar  

under året. För 2022 gäller om inga restriktioner begränsar möjligheten följande utställningar: 

- 27 mars i Svalöv . Domare Franco Gatti.  

- 22 maj i Hässleholm, domare Margareth Gorman och Marco Pedro Lopes  

- 23 oktober på Q-Poolen i Hässleholm Domare Tom Isherwood och Anita Bax 

- inofficiella utställning för alla raser den 22 oktober i Q-Pooolen, Hässleholm. 

 

Utbildningar/föreläsningar 

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

Kicki Nielsen 

Sekr. Pudelklubbens Södra avdelning 
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Motion till Pudelklubben södra 

2st Pudelklubb utställningar på samma dag 

Härmed vill jag lägga in en motion för pudelklubbens specialutställningar  

Där man kan ha 2st på samma dag. 

 

2st på samma dag och samma plats skulle göra att fler vill ställa ut då hunden är iordning 

(badad och klippt) och bättre för miljön då man kör till ett ställe. Ex så som Danmark har 

på sina pudelspecialutställningar 

 

Förslaget bör gälla omgående då man planerar domare, plats och datum. 

 

Dessutom borde det vara lättare att få hjälp av ideella personer till färre men bättre och 

större utställningar. Båe tidsmässigt och ekonomiskt. 

 

Med anledning av vad som ovan beskrivs yrkar undertecknad på att årsmötet beslutar att 

pudelklubbens specialutställningar blir 2st en och samma dag på samma plats. 

 

20220113 

Malin Mårtensson medlemsnr 71747125 

pearlsnstars@hotmail.com 

 

 

Styrelsens yttrande:  
Styrelsen föreslår avslag med motiveringen att möjlighet att hålla sk dubbelutställningar, 

två utställningar på samma dag,  redan finns. SKKs regelverk ändrades den 1/1 2022, och 

har på grund av den nyligen tillkomna skrivningen inte ännu prövats i ansökan om 

utställning hos SKK.   
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