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Pudelklubbens Södra avdelning 
 

Presentationer av kandidaterna i valberedningens förslag till styrelsen  
 

 

Lauren Whittaker 

Jag heter Lauren och är 35 år gammal, jag är även förstahundsägare. Under 2019 blev jag med 

pudel, den fantastiska och kloka dvärgpudeln Krutan (A'liewehrs Pippi) som har förändrat 

både mitt liv och mig som person. Valet av hundras tog mig lång tid, inte förrän jag träffade 

en väninnas pudlar bestämde jag mig. Jag fastnade för hur kloka, mångsidiga och clowniga 

dom var. Jag jobbar som personlig assistent, bor i Osby och lägger nästan all ledig tid på att 

träna och tävla i rallylydnad. Gör vi inte det hittas vi i skogen då vi båda älskar att vandra och 

sova ute. Nu väntar även ett år som hjälpinstruktör. Hundträning har genom Krutan blivit ett 

av mina största intressen, det hade jag aldrig kunnat tro för några år sedan 

 

 

Barbro Hagersten 

Jag heter Barbro Hagersten och bor i Bara, några mil öster om Malmö. Under sommaren bor 

jag i Loftahammar inte så långt från Västervik i Småland.  

Hästar och hundar har varit en del av mitt liv sedan början av tonåren och jag har tävlat med 

labrador och springerspaniel i lydnad och bruks samt med hästar i dressyr och hoppning. 

Min passion är grå storpudlar och sedan 2001 har jag fött upp dem under prefixet Baraline's 

Kennel. 

 

 

Agneta Rahmberg 

Jag heter Agneta Rahmberg och har haft pudel sedan år 2001. Vi började med storpudel. 

Intresset för pudeln som ras blev med tiden större och större. Vi startade vår kennel 2006 med 

namnet Asterico’s . Numera har vi även mellanpudel. Jag tycker det ska bli kul att bland annat 

anordna många aktiviteter som passar alla pudelägare. Jag har tidigare suttit i valberedningen 

för Pudelklubben och även representerat Pudelklubbens Södra avdelning som delegat på 

Pudelfullmärktige.  

 

 

Ian Dilton .  

Jag köpte min första storpudel 1983 och min uppfödning startade 1990. Vi hade tre 

generationer efter vår första tik Twiggy.  När den sista, Dali, lämnat oss tog det några år innan 

vi hittade rätt storpudel igen.  



 

 

Djurs välbefinnande har alltid varit en hjärtefråga för oss och 2008 tog vi hand om en 

omplaceringshund, storpudeltiken Shanie som var i stort behov av omvårdnad, kärlek och  

träning.  Efter några år med Shanie började vi söka efter en storpudel att ställa ut.  

 

2012 importerade vi en tik, Lizzy – Vulcan Dancing Queen, från Vulcan Kennels i England 

och fick en nära kontakt med Miss Ann C Coppage som funnits på Vulcan Kennels sedan 

början av 1950-talet och som blivit en mycket god vän och en mentor för oss. Vi började 

ställa ut och fick blodad tand.  Snart började tankarna på att ta en kull efter Lizzy ta fart och 

sökandet efter en lämplig hane och i och med det registrera en kennel. För fem år sedan blev 

kennelnamnet Downpix registrerat på Kennelklubben.  

 

Jag har tränat och ställt ut våra hundar, några har blivit champions. Nu är jag engagerad i 

Trelleborgs brukshundklubb och hjälper till med utställningsträning där. Om jag blir invald i 

styrelsen kan jag bidra med arbetsuppgifter i flera olika kommittéer och inom olika områden. 

Jag ser fram emot att bidra till styrelsens arbete.  

 

 


