
 

Välkommen till  
Svenska Pudelklubben Södra avdelnings 
Nationella utställning 

Båghallen,  

Skolvägen 20 D, 268 31 Svalöv 

Söndag 2022-03-27

Start av bedömning 10.00 
Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30 - 12:00. 
OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning 
och parkering. 
Tänk på att ha med vaccinationsintyg! 
Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som 
en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av 
hundantalet i ringen. 
Valpar bedöms alltid först i respektive ras. 
Katalogen kostar 60 kr. Vi använder oss av Swish som betalmedel till 
kataloger, rosetter, lotter mm 

Svalövs Bollklubb kommer att sälja fika, toast mm 

OBS inga hundar under 4 mån får vara med på utställningsområdet 
Barn med hund anmäls på plats, avgift 50kr 
____________________________________________________________________ 
Bedömningen Börjar kl. 10:00 
OBS! All mätning sker innan bedömningen börjar i ringen, ca 9.45  

Domare: Franco Gatti, ITALIEN 
Bedömningsordning: 
PUDEL, MELLAN   26 
PUDEL, STOR         22   
PUDEL, DVÄRG     15      
PUDEL, TOY           11   
    

Vi hoppas att ni skall få en fin dag med oss. Utställningen 
hålls inomhus. Det finns inga läktare/sittplatser så tag med 
egen stol. 
Vänligen städa upp pudelhåret efter dig innan du lämnar 
området, sopkvastar finns att låna. 
Kontakt för frågor samt på utställningsdagen Cecilia 
Hörnlund 070-252 54 44

PUDEL, MELLAN  
           Hanhund      Tik 
Valpklass 4-6 mån:    
Valpklass 6-9 mån:   2 6  
Juniorklass:  3 6  
Unghundsklass:   3

Öppen klass:  2 1 
Championklass:   1 
Veteranklass:                                 2 

    

PUDEL, STOR  
           Hanhund       Tik 
Valpklass 4-6 mån:    2 
Valpklass 6-9 mån:   1 3 
Juniorklass:  3 6 
Unghundsklass:    
Öppen klass:  2 1 
Championklass:  1  2 
Veteranklass:  1 

PUDEL, DVÄRG 
           Hanhund      Tik 
Valpklass 4-6 mån:    
Valpklass 6-9 mån:   1   
Juniorklass:  1 6 
Unghundsklass:   1  
Öppen klass:  4 
Championklass:  1 1 
Veteranklass:    

PUDEL, TOY 
           Hanhund      Tik 
Valpklass 4-6 mån:  
Valpklass 6-9 mån:     
Juniorklass:    5 
Unghundsklass:   1 
Öppen klass:  1 2 
Championklass:    
Veteranklass:   2



 

Hur går man till väga för att ta del av 
medlemserbjudanden? 
Ni kan se hela vårt utbud på www.delmardogs.se 
 

Börja med att maila oss på markus@dr-clauder.se 
 

Ange: Namn, kontaktuppgifter och ert medlemsnummer i Svenska 
Pudelklubben. 
 

Ni får sedan ett eget login med användarnamn och lösen till era 
alldeles egna specialpriser framtagna till Svenska Pudelklubben och 
dess medlemmar! 
 
• 30 % på allt foder 
• 35 % alla kosttillskott 
• 25% på allt snacks 
• 50 % på allt våtfoder (vid köp av 12 st) 
• 15 % på övrigt sortiment 
 
När ni checkar ut i kassan så skriver ni Pudelklubben så bjuder vi 
även på FRI FRAKT. 

Vi finns här för er! 
Vår kundtjänst når ni på 0709 – 900 849 

Kontaktperson: Markus Gisslén, 0709 - 900 801 
E-post: markus@dr-clauder.se 

Dr.Clauder’s Nordic 
Lyckekärrsvägen 20, 42741 Billdal 

Titta in till Dr. Clauder’s via Del Mar  
och ta del av deras utbud!  

www.dr-claudernordic.com

Vi ser till att din pudel får rätt skydd! 
Visste du att Svedea har ett samarbete med Svenska 
Pudelklubben? Det är ett förtroende vi är väldigt glada över – 
och som gynnar dig som klubbmedlem! Vi ger dig skyddet du 
behöver – och 5 % medlemsrabatt Vi vet vikten av att ha en 
riktigt bra försäkring för en så allsidig ras som pudel och vill att 
du ska känna dig helt trygg om oturen är framme.  

Med svedea får du: 
Bara för dig som medlem: 
5 % i medlemsrabatt 
Personligt ombud som är expert på pudlar 
  
Ingår alltid: 
Möjlighet till valp- och flerhundsrabatter 
Uppfödarrabatt från första hunden 
Fria besök hos FirstVet – veterinären i mobilen 
Medicin och rehab ingår 
Dolda fel ingår om hunden försäkrats innan 120 dagar 
MR/CT-röntgen utan förhandsbesked 
Ingen sänkning av veterinärvårdsbeloppet när hunden blir 
äldre 

Skaffa vår hundsförsäkring idag  
  
Läs mer här 
  
www.svedea.se/hundforsakring/svenska-pudelklubben



Vi är en av dom största i Sverige inom pälsvård, med ett brett 
utbud av de bästa schampo, balsam, saxar, klippmaskiner,skär, 
fönar o trimbord. 

Vi har även en fullsortiment butik med foder, tugg, leksaker, 
koppel, halsband och allt annat du kan tänkas behöva till din 
pälskling. Kom gärna in i butiken, känn och kläm på sakerna. Vi 
hjälper er gärna med tips och råd, personalen har många års 
erfarenhet inom hunderiet och speciellt pälsvård.  
 

Medlemsförmåner hos Satchmos 
Medlemmar i Svenska Pudelklubben får nedanstående rabatter hos 
oss.  

• 10% på fönar, klippmaskiner och skär 

• 15% på stora delar av sortimentet 

• 30% på schampo och andra pälsvårdspreparat 

Gäller ej: Reavaror, foder, kattsand, metallapporter, MIM bilburar, 
Trimbord och Bad för proffs (elektriska, hydrauliska och rostfria).  

Fraktfritt för beställning över 1000 kr (efter dragen rabatt).  

För att kunna ta del av medlemsförmånerna behöver du skapa ett 
konto på Satchmos hemsida, det gör du vid din första beställning, du 
behöver också e-posta ett foto/en kopia på ditt giltiga medlemskort i 
Pudelklubben. Du e-postar det till satchmos@telia.com. Man kan också 
komma in och visa kortet i butiken. 

Behövs bara en gång. Sedan är ditt konto/medlemskap registrerat. 

Titta in till Satchmos och ta del av deras utbud!  

www.satchmos.se 

Medlemsförmåner hos ProPet

Medlemmar i Svenska Pudelklubben får 10% rabatt på köp hos ProPet.


Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudande.


• Skapa ett konto på www.propet.se/login

  (godkänn gärna mail från oss, då ni i Pudelklubben kommer få exklusiva 
erbjudande från oss)

• Skicka ett mail till info@propet.se med bild på ditt medlemskort och info 

om att du skapt ett konto

• Vi återkopplar till dig när ditt konto är aktivt (brukar ta max 24H)

• Nu kan du logga in på ditt konto, tänk på att du måste alltid logga in för att 

få din rabatt.


Titta in till ProPet och ta del av deras utbud!


www.propet.se

ProPet brukar kalla oss själva för fullsortimenare; det betyder 
att vi har allt från foder och hundtugg, till snoddar, koppel, 
halsband, fällar och hundleksaker – mängder med 
hundleksaker. Ja allt du kan behöva till din Pudel och alla andra 
hundar så klart.


