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  Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 5-6 april 2014 

§ 1. Justering av röstlängden 
     

§ 2. Val av ordförande för fullmäktigemöte 
 

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 
 

§ 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med 
ordföranden skall justera protokollet 
 

§ 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7mom 6  
 

§ 6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade 
 

§ 7. Fastställande av dagordningen 
 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 
resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor 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 fullmäktigemöte givit till 
styrelsen 
 

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

§ 12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 
b) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 
c) Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
 

§ 13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt  
a) val av ordförande på 2 år 
b) val av tre ordinarie ledamöter på 2 år 
c) val av en suppleant på 1 år, fyllnadsval 
d) val av en suppleant på 2 år, samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 
 

§ 14. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år enligt § 9 i SPKs 
stadgar 
a) två revisorer på 1 år 
b) två revisorsuppleanter på 1 år 

 
§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i SPKs stadgar 

a) Val av ledamot på 2 år 
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b) Val av ledamot på 1 år 
c) Val av sammankallande på 1 år  

 
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

 
§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 

avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 
a) Motion ang. ändring av hälsoprogram, storpudel 
b) Motion ang. valphänvisningstid  
c) Motion ang. Pudel Cupen 
d) Motion ang. känd höftledsstatus, mellanpudel för valphänvisning 
e) Motion ang. genomförandeplan för att förenkla för uppfödare, vilka vill 
arbeta med att bevara pudeln enfärgad... 
d) Motion ang. registreringsförbud för flerfärgade pudlar 
 

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut 
a) SRD 
b) Pudelnationalen 
c) Pudelnytt 
d) Nordiska Pudelkonferensen 
e) Nästa års PF 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2013 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2013 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Madeleine Bergendahl  mandat till 2014 

Vice ordförande Barbro Teglöf   mandat till 2015 

Kassör  Marita Simring  mandat till 2014 

Sekreterare  Lena Tellberg   mandat till 2015 

Ledamot  Barbro Bergström  mandat till 2014 

Ledamot  Lena  Jonsson   mandat till 2014 

Ledamot  Kerstin Johansson  mandat till 2015 

Suppleant  Malin Hult   mandat till 2015 

Suppleant  Maria Modig   mandat till 2014 

  

Säte 

Organisationsnumret för föreningen är registrerat hos Skattekontoret i Uppsala. 

Firmatecknare 

Ordförande Madeleine Bergendahl och kassör Marita Simring har varit föreningens firmatecknare. 

Revisorer 

Agneta Karlsson och Bengt Forshult har varit revisorer och Ingrid Hansson och Sten-Olof Högström 

har varit revisorssuppleanter 

Valberedning 

Charlotte Sandell, sammankallande på 1 år   mandat till 2014 

Kristina Sahlström    mandat till 2014 

Karin Svensson    mandat till 2015 

Föregående årsmöte 

Föregående årsmöte hölls 6-7 april 2013. 

Sammanträden 

Centralstyrelsen har under året haft 11 st. protokollförda möten, varav 4 st. telefonmöten. 
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Allmänt 

2013 var ett ”mellanår” för Svenska Pudelklubben. Vi hade inga stora åtaganden att genomföra men 
det betyder inte att vi har legat på latsidan. Pudel-Cupen gick traditionsenligt av stapeln sista helgen i 
september i Tånga-Hed och i november lockades många av våra medlemmar till Pudelseminariet som 
var lokaliserat till Upplands Väsby, Stockholm. Planeringen inför 2014 års största evenemang, 
Pudelnationalen, har också intensifierats under året. 

Under 2013 registrerades totalt 1328 pudlar. Det skulle, om man slog ihop alla storleksvarianter, 
placera pudlarna på en femte plats på SKKs totala registreringslista. Den storlek som fortfarande har 
störst antal registreringar är dvärgpudel men det är bara toypudel som ökat något. Totalt har 
registreringssiffrorna minskat med 216 pudlar. 

Klubbens medlemsutveckling har under 2013 varit varierande, några månader ökade antalet ganska 
markant men slutade ändå på minus siffror. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2013-2014, 3575 
vilket är en minskning med 35 medlemmar. SPK är, trots minskningen, fortfarande en av de större 
specialklubbarna i SKK organisationen.   

Avdelningar, sektioner, ombud och enskilda medlemmar gör ett värdefullt jobb för Pudelklubben. 
Våra pudlar har återigen visat prov på sin mångsidighet med framgångar i såväl utställningsringarna 
som på lydnads, - agility, -rallylydnadsplaner mm men är framför allt en uppskattad familjemedlem.  

CS har under året jobbat intensivt med att fortsätta trenden att förbättra och förstärka ekonomin. 
Arbetet har varit framgångsrikt, mycket genom idogt arbete från styrelsemedlemmar och många 
andra engagerade medlemmar i SPK. Informationsblad om Pudel och Pudelklubben har distribuerats 
ut till avdelningarna att delas ut vid deras aktiviteter och i montrarna i samband med Stockholms 
Hundmässa, My Dog i Göteborg och södras monter på Hundens dag . Det nya klipphäfte i färg som 
togs fram 2012 har sålt mycket bra och beställningar fortsätter komma i en jämn ström.  

SPK har under året fortsatt uppmärksamma SAR-hundarna på SPK specialutställningar. CS har 
bekostat rosetterna. 

I december skickades en insändare till SKKs tidskrift Hundsport med information om pudelns 
godkända färger. (Insändaren publicerades inte men är inskickad igen). En begäran från SPK om 
obligatorisk avelsspärr för flerfärgade pudlar avslogs av SKKs Avelskommitté.  

CS riktar ett stort Tack! till alla som hjälp till att göra 2013 till ett bra och framgångsrikt år i Pudelns 
tecken! 

Handboken 

I "SPKs Handbok" som skickats ut till avdelningarna för att underlätta styrelsearbetet,  finns alla 

manusdatum till Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar etc.  Många svar fås också vad gäller 

valberedningsarbete, ansökan om förtjänsttecken och rutiner som gäller för avdelningarna. 

Medlemsantal 

2013-12-31 var vi 3.575 medlemmar i SPK och det är en minskning sedan 2012-12-31 med  
35 medlemmar.  



5 

 

Huvudmedlemmar har minskat med 32, familjemedlemmar har ökat med 12,  Hedersmedlemmar har 
minskat med 1, Ständiga medlemmar har minskat med 1, Hundungdom har minskat med  17, 
utländska medlemmar har ökat med 4. 
Under 2013 har vi fått 724 nya medlemmar. 
Gåvomedlemskapen har gett oss  162 nya medlemmar i år, kvar från föregående år finns enligt tabell 

 Huvudmedlemmar Familjemedlemmar Utländska medlemmar 
2013 132  26  4 
2012 70  9  1 
2011 46  17 
2010 42  2  1 

Vi har också fått  114 nya medlemmar genom direktbetalning via Payson under året.  

Nytt avtal har skrivits med Svensk Hundungdom efter förslag på PF 2013 att höja åldern för SHU-
medlemmar inom SPK till 25 år. 

858  infoblad har skickats ut till nya pudelägare.  

Till 7 personer som fått kennelnamn och inte var medlemmar i SPK har skickats information om 
klubben, hälsoprogram, standarden, registreringsbestämmelser, RAS och valphänvisningsregler. 
Information har också skickats till 19 personer med nytt kennelnamn som redan var medlemmar i 
SPK. 
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Medlemsstatistik 
   

 
121231 131231 Differens 

 MELLANSV 
    Fullbetalande 1412 1384 -28 

 Familjemedl 322 313 -9 
 Heders 11 10 -1 
 Ständiga 45 44 -1 
 Hundungdom 58 42 -16   

Totalt 1848 1793 -55 
 

     NORRA 
    Fullbetalande 380 389 9 

 Familjemedl 120 127 7 
 Heders 1 1 0 
 Ständiga 5 5 0 
 Hundungdom 8 8 0   

Totalt 514 530 16 
 

     SÖDRA 
    Fullbetalande 474 453 -21 

 Familjemedl 94 104 10 
 Heders 2 2 0 
 Ständiga 9 9 0 
 Hundungdom 27 24 -3   

Totalt 606 592 -14 
 

     VÄSTRA 
    Fullbetalande 446 454 8 

 Familjemedl 123 127 4 
 Heders 2 2 0 
 Ständiga 9 9 0 
 Hundungdom 5 7 2   

Totalt 585 599 14 
 

     SPK TOTALT 
    Fullbetalande 2712 2680 -32 

 Familjemedl 659 671 12 
 Heders 16 15 -1 
 Ständiga 68 67 -1 
 Hundungdom 98 81 -17 
 Utländska medl 48 51 3 
 Utländska familj 4 5 1 
 Utländska Hundungd 0 0 0 
 Utländska ständiga 5 5 0   

Totalt 3610 3575 -35 
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Registreringssiffror 

Totala antalet registrerade pudlar var under 2013 1328 st  mot 1544 2012. Detta var en minskning 
med 14 %. Antalet registrerade hundar av alla raser minskade under året med 5 %. 

Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en ökning för toypudlarna, men en minskning för de 
övriga storlekarna. Det börjar se litet oroväckande ut. 

Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer: 

 

 2011 2012 2013  Förändring mot 2012 

 

 

Toy 187 160 177 + 10 %  
Dvärg 637 607 447 - 26,4%  
Mellan 310 381 366 - 3,9 %  
Stor 444 396 338 - 14,6 %  

 
Avelsrådgivning och valphänvisare 

Hänvisare för valpar, och vuxna omplaceringshundar, har under året varit Christina Sohlman.  

Antalet kullar som anmälts till hänvisning kan tyvärr inte redovisas i år eftersom det med den nya 
hemsidans digitala anmälan av kullar tyvärr har omöjliggjort en redovisning eftersom blanketterna 
inte sparas någonstans. Allmänt kan väl sägas att uppfödarna har mottagit förändringen positivt, 
många sätter in foton och uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många 
intresserade (valpköpare och uppfödare) som ringer, ca 2-5 samtal/dag under året och det kommer 
ca 5 e-mail per dag. Antalet samtal per dag har minskat vilket troligen beror på att fler har hittat till 
hemsidan.  

Avelskommittén har under året utökats till att bestå av Barbro Teglöf, Eva Gille, Ann-Charlotte 
Hillberger och Ylva Freed. 

Avelskommittén har besvarat en del rena hanhundsförfrågningar (ca 10-20 per storlek), samt många 
(fler än 100) frågor av mer allmän karaktär. Sammanlagt har drygt ett par hundra förfrågningar av 
olika karaktär besvarats. En ganska stor del av dessa har kommit via e-post. Det är glädjande att 
uppfödarna pratar om de problem och också glädjeämnen som berör avelsarbetet. Sjukdomar som 
frågats och diskuterats om är bl. a, PRA , Addison , SA, PNP, Legg-Perthes, patella luxation mm, andra 
ämnen som det frågas om har varit bl.a. HD, färgfrågor (däribland flerfärgade), Optigen-testning, 
registreringsbestämmelser samt avelsfrågor i allmänhet. En hel del av frågorna rör sig i gränslandet 
till de ”kloka gummorna”. 
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Arbetet med SKKs rasdata är fortfarande i full gång bl.a. har medlemmar beställt en hel del 
stamtavlor och avkommelistor. Många förfrågningar innebär att rasdata konsulteras utan att några 
listor skickas ut, detta är självfallet gratis. 

Avelskommittén arbetar också med att samla in uppgifter om hundar med olika ärftliga sjukdomar, 
såsom Addison, Legg Perthes, patella luxation, epilepsi mm. Inflödet av uppgifter har liksom de 
föregående år varit stort, detta skall inte tolkas som att hundarna har blivit sjukare utan att 
hundägarna har blivit mer medvetna om vikten att vara öppen. Dessa uppgifter kan komma att 
hjälpa till med förståelsen om hur dessa sjukdomar nedärves och också ge en bild av läget i rasen. 

Avelskommittén har lämnat sitt yttrande i några dispensfall. 

Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. Vi har tillgång till Storbritanniens storpudelklubb (the Standard Poodle Club) 
öppna register vad gäller SA och Addisons sjukdom över testade och sjuka hundar i Storbritannien.  

Genom att ha medlemskap i de norska och danska kennelklubbarna har även avelskommittén 
(Barbro) tillgång till de norska och danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra 
fördel av om man önskar upplysningar om hundar från Norge och/eller Danmark. Alla medlemmar i 
SKK kan från slutet av 2012 själva logga in på NKKs Dogweb. 

Under året har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Men en ny projektledare 
på SLU hoppas få fart på projektet igen. 

RAS 

En uppföljning av centralstyrelsens åtgärder vad gäller RAS under året har distribuerats till samtliga 

avdelningar i samband med deras årsmöten. 

Kloka gummor       

Pudelklubbens ”kloka gummor” som är ett komplement till avelskommittén, ger råd vid praktiska 

frågor om parning, valpning och valpuppfödning och utför ett mycket värdefullt för klubben. 

Gruppen består av uppfödare med lång erfarenhet av uppfödning och under 2013 har Christina 

Johansson, Carola Eliasson Åström, Shirley Nilsson, Yvonne Castell och Gerty Steffenburg-

Nordenström ingått i gruppen och har svarat på mellan 10-20 samtal vardera under året och frågorna 

har även gällt SKKs avtal och allmän rådgivning vad gäller pudel. 

Ekonomi 

2013 har varit ett bra ekonomiskt år där Pudelseminariet var den största händelsen ekonomiskt sett. 
Vi ville hålla så låga priser som möjligt för våra medlemmar och det lyckades vi med. 
Kostnaderna var 159.350:- och våra intäkter på anmälningsavgifter var 92.720:- 
Vi blev sponsrade av Pro Plan med 7.000:- och studiefrämjandet med 2.000:- 
Vi ansökte hos SKK om bidrag och fick 10.000:-, vi sålde lotter som inbringade 4.000:-, tillsammans 
med våra egna avsättningar på 30.000:- blev slutresultatet -13.630:-. 
Vi hade budgeterat med -20.000:-  
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I början på året startade vi ett sparkonto på Resursbank med mycket god ränta, den har 
gått ner lite under året men på 200.000:- har vi fått  en ränta på 4.196,73. 

Årets resultat blev en vinst med  136 671,14. 

För mera information om ekonomin hänvisar vi till Balans- och Resultaträkningen.  

Avdelningar och sektioner 

I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 

Centralstyrelsen 

Södra avdelningen  med ombud i Blekinge  Anki Nilsson,  för Småland/Öland  Yvonne Andersson och 

för Skåne, Margareta Plym 

Västra avdelningen med sektion i Skaraborg och ombud i Fyrstadsområdet 

Mellansvenska avdelningen  har under året haft följande sektioner: Lägersektionen, 
Stockholmssektionen, Täby-Roslagssektionen samt Örebrosektionen. 
Dessutom har vi ombud i Enköping, Nynäshamn/Ösmo, Södermanland norra-, 
södra-, östra-, Uppsala, och Värmland, norra-, och södra-, (tidigare Karlstad). 
Ingen aktivitet hos följande ombud: Under året har Falun, Södermanland, norra-, södra, Norra 
Värmland och Östgöta saknat ombud och Uppsala varit vilande under året. 
 
Norra avdelningen  
avdelningen har haft ombud på följande orter inom avdelningen: 

Luleå – Gunilla Lampa 
Skellefteå - Ida Ljungblad 
Örnsköldsvik - Carina Westin 
Kramfors - Helena Lilja 
Sundsvall - Christel Sjödin 
Östersund - Jessica Näsström 
Hudiksvall - Anna Wiik 
Kiruna - vakant 
Umeå – Maria Karlsson 
 
Utställningar, lydnadsprov,  agiltytävlingar och rallylydnad 

Klubben har under 2013 haft 14 officiella utställningar med totalt 1136  anmälningar(vuxna). Det är 

en minskning med 36 anmälningar jämfört med 2012( OBS! 15 st. utställningar 2012). 6 st. inofficiella 

utställningar har arrangerats av avdelningarna under året.  

2 st. lydnadsprov  har anordnats i samband med Pudel Cupen med 4 respektive 1 tävlande pudlar. 

Ingen officiell agilitytävling eller rallylydnadstävling  har anordnats 2013. 
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Pudel-Cupen 2013 

Årets Pudel-Cup gick traditionsenligt av stapeln sista helgen i september. Denna gång i Tånga Hed på 
västkusten, det var två härliga dagar fyllda med agility och lydnad samt umgänge och samkväll på 
lördagskvällen. 

Deltagande pudlar i agilityn var ca 20-25 stycken fördelade på totalt ca 70 starter, med en 
överhängande representation i klass small och medium. I lydnaden var det 3 mellanpudlar, 2 st. i 
klass 1 och 1 st. i klass 3, samt 2 storpudlar, klass 1, som kom till start.  
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MH och BPH 

Under 2013 har deltagande pudlar på MH varit fördelade på; 1 toy, 3 dvärg (varav 1 där ägaren 
bryter), 17 mellan (varav 2 där ägaren bryter) och 35 stor (varav 1 där ägaren bryter). Totalt 
genomförde 55 individer Mentalbeskrivning.  

Under 2013 har deltagande pudlar på BPH varit fördelade på;  0 toy, 6 dvärg, 13 mellan och 9 stor 
(varav en där ägaren bryter). Totalt genomförde 28 individer BPH.  
 
SPKs avdelningar har tillsammans med brukshundsklubbar anordnat 3 MH under 2013; 2  i 
Mellansvenska avdelningen, Roslagen med 7 anmälda och Säffle med 1 anmäld, och 1 i Västra 
avdelningen, Kallebäck med 4 anmälda.  

SAR 

Två olika listor finns: Årets SAR-pudlar(en för varje storlek) och SPKs SAR-Pudel (SAR-BIS alla 

storlekar).  Maria Finn har varit ansvarig för sammanräkningen 2013. 

Ordförandekonferensen 

Den 27 oktober träffades CS och två representanter ifrån varje avdelning till den årligen 
återkommande ordförandekonferensen. Västra avdelningens ordförande blev tyvärr sjuk och därför 
fanns bara en delegat med därifrån. Tanken med ordförandekonferensen är att vi alla ska dela med 
oss av våra kunskaper och erfarenheter och på så sätt hålla en jämn kvalitet på verksamheten runt 
om i landet. Det är viktigt att vi träffas och lär känna varandra lite bättre och får på så sätt en större 
gemensam plattform. Avdelningarna hade inkommit med förslag till ämnen att diskutera och CS hade 
sedan fyllt på och dagen gick snabbt som det ofta gör när man har trevligt. Minnesanteckningar har 
sammanställts och skickats ut till avdelningarna. 

Pudelseminariet 2013 

Pudelseminariet hölls den 9-10 november på Scandic Hotell, Upplands Väsby. 

CS utsåg en arbetsgrupp som arbetade med de olika delarna inför seminariet. Gruppen bestod av 
Madeleine Bergendahl, Barbro Bergström och Malin Hult. 

Vi  var totalt 96 deltagare som lyssnade på de duktiga föreläsarna. 

Lördagens föreläsare; 

 Berit Wallin-Håkansson, veterinär och en av Sveriges främsta specialister på ögonsjukdomar 
med särskild inriktning på de ärftliga ögonsjukdomarna berättade om ögon och 
ögonsjukdomar 

 Kenth Svartberg, doktor i etologi vid Stockholms universitet inom området hundars 
personlighet gav oss information om BPH. 

 Juha Kares, exteriördomare och innehavare av Kennel Chic Choix, Finland, föreläste om 
naturlig selektion och andra bortglömda metoder i modern hunduppfödning.  
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Lördagens seminarieprogram avslutades med uppfödarpanel:   

Juha Kares var moderator och tre välkända uppfödare - Gerty Steffenburg-Nordenström, Kristina 
Sahlström och Helena Troeng - svarade på deltagarnas frågor kring uppfödning och avel. 

Söndagens föreläsare; 

 Mikael Nilsson, exteriördomare och pudeluppfödare berättade om en utställningsdomares 
tankar. 

 Jeanette Hansson leg. veterinär DVM vid Sveriges Lantbruksuniversitet gav oss 

information om Addison-projektet. 

 Vår huvudsponsor Purina Pro Plan föreläste om utfodring och i synnerhet utfodring av valpar. 

 Maija-Leena Eloranta, docent i immunologi, informerade från SKKs avdelning för avel och 
hälsa om nya djurskyddslagen. 

 Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet informerade 
om HD-ED index.  

 Janet Johansson, Hälsaansvarig för Golden Retrieverklubben och Professor Berndt 
Klingeborn, Svenska Sennenhundklubben berättade om deras erfarenheter i samband med 
införandet av HD-index.  

Deltagarna var i stort sett mycket nöjda med seminariets kvalité och upplägg enl. skriftlig 
utvärdering. Pudelklubben har erhållit ett ekonomiskt bidrag från SKK. 

Pudelnationalen 2014 

Arbetet inför Pudelnationalen 2014 flyter på bra. Alla arbetsgrupper är tillsatta, med starka och 
driftiga personer. Samtliga domare är tillsatta. Plats är bokad. Vilsta sportanläggning, Eskilstuna. En 
plats där all verksamhet kommer att rymmas på en och samma plan. Vi har haft ett fysiskt möte 
under hösten 2013 där samtliga gruppansvariga (en grupp kunde inte närvara) var överens om att 
platsen kommer att fungera bra. Även från Sporthotellets sida har vi fått bra uppbackning, och att 
dom är vana vid dylika arrangemang känns också tryggt. Bokning av stugor, rum och campingplatser 
har redan varit stort inför Pudelnationalen. 

Övriga aktiviteter 

Avdelningarna har som vanligt haft många aktiviteter under 2013. Alla avdelningarna har haft klipp- 
och pälsvårdskurser, ringträning och pudelpromenader. Några av avdelningarna har haft 
lydnadsträning och prova på-dagar med agility, viltspår och rallylydnad. Mellansvenska avdelningen 
har haft föreläsning med veterinärer om hundens ögon och ögonsjukdomar, uppfödarträffar, 
lydnadskurser, kurs i cirkuskonster, öppet hus, valpparty och spårkurs . Norra avdelningen har haft 
kurs i  kantarellsök och i massage samt rörelseträning. Södra och Västra avdelningen har haft Pudelns 
dag med olika aktiviteter. Västra avdelningen har haft bruksläger med deltagare från flera 
avdelningar, föreläsning om tävlingspsykologi, genetikföreläsning i färglära och  rasmonter på My 
Dog. Södra avdelningen har haft  utställningsträning, rasmonter på Hundens dag och " I huvudet på 
en domare"(föreläsning). 
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Mellansvenska avdelningen har som vanligt haft sitt läger i Ånnaboda med många pudelaktiviteter 
och också varit ansvariga för rasmontern på Stockholms Hundmässa och deltagit i Rasparaden. 

Internationella kontakter 

Inget REC-möte eller Nordisk Pudelkonferens har hållits under 2013, men SPK har haft kontinuerlig 
kontakt med de nordiska pudelklubbarna. Nästa Nordiska Pudelkonferens kommer att hållas 1-2 
mars 2014 i Helsingfors. 

Nya Pudeldomare 

Joakim Ohlsson auktoriserades under 2013 till ny pudeldomare genom examination. 

Dimitrios Antonopoulos, numera bosatt i Sverige, har fått sin domarlicens överflyttad från Greklands 
kennelklubb till SKKs domarregister.  

 Pudelnytt 

Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar såväl 
somreportage, annonser och regionala nyheter. Pudelnytt utkommer med fyra nummer per år och är 
gratis för föreningens medlemmar. Pudelnytt distribueras ut även till alla svenska Pudeldomare samt 
till ett flertal veterinärkliniker. 

Under 2013 har antal sidor/upplaga varit: 

Nr 1 - 92 sidor + omslag  Beställda; 3180st. 

Nr 2 - 72 sidor + omslag  Beställda; 3125 st. 

Nr 3 - 80 sidor + omslag  Beställda; 3100 st. 

Nr 4 - 104 sidor + omslag  Beställda; 3115 st. 

Samtliga nr av Pudelnytt har tryckts av Lenanders AB i Kalmar. 

Under 2013 har Yvonne Karlsson varit redaktör. Ansvarig utgivare Dan Andersson.  

Korrekturläsning Berith Eliasson och Ingalill Hansson. Stort tack till dem! 

Hemsida och webb 

Nu har den nya hemsidan varit igång ca 1,5 år och flyter på ganska bra! 

En del krångel med kalenderfunktionen från avdelningarnas sidor men det mesta har lösts efter hand 
och vi fortsätter att lösa det som dyker upp.  

Webmaster har varit Magnus Dahl för stora sidan och Gustaf Rindler för avdelningarnas sidor. Jens 
Nömtak är fortfarande klubbens tekniska support. 
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Den 25 maj höll Magnus Dahl en webbkurs i Alvestad för södra och västra avdelningen. Kerstin 
Johansson var med som nybliven ledamot från CS. Motsvarande kurs höll Gustaf Rindler i för 
mellansvenska och norra avdelningarna i Åkersberga. 

Ny webbmaster är från hösten 2013 Kerstin Johansson som tillsammans med Lena Jonsson nu sköter 
hemsidan. Magnus Dahl finns kvar som support och Gustaf hjälper också till vid behov, samtidigt som 
han fortsätter som webbmaster för avdelningarna.  

En Facebook grupp har startats av Carina Enberg där alla som arbetar med webbsidorna och FB ingår. 
Där är tanken att man kan skriva in sina frågor/problem och den som kan vara behjälplig är det. 

Målet är att hålla hemsidan levande och uppdatera med intressanta inlägg så ofta som möjligt. 
Resultat och ändringar läggs in kontinuerlig. Vi försöker utveckla siduppbyggnaden i hopp om att alla 
ska hitta det de söker.  

Valphänvisningen fungerar i stort sett bra. Vi som arbetar med hemsidan hjälps åt och försöker få allt 
att fungera smidigt. Valpar till salu är fortfarande populäraste sidan vilket framgår av statistiken 
nedan! 

Från 1 januari 2013 – 31 december 2013 hade vi 217 769 besökare på sidan. 

Nedan listas de sidor som var mest besökta under 2013: 

1. Valpar till salu 

2. Omplacering 

3. Valpar till salu/mellanpudel 

4. Valpar till salu/storpudel 

5. Valpar till salu/dvärgpudel 

6. Valpar till salu/toypudel 

7. Svenska uppfödare på webben 

8. Aktiviteter/utställningskalender 

9.  Uppfödarregistret/toypudel 

Facebook 

För att öka kommunikationen till medlemmar och marknadsföra SPK till pudelintresserade gick 
SPK/CS och samtliga avdelningar år 2011 med i FB, som ett komplement till hemsidorna. 

Alla sidor har samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att det är 
en av SPK sanktionerad föreningssida. Samtliga flikar/länkar går tillbaka till hemsidan. 

Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen ökar stort. SPK har även ökat försäljningen 
bl.a. av klipphäften och kompendium samt lockat nya pudelintresserade att bli medlemmar på ett 
enkelt sätt genom att man länkar från hemsidan. 

Totalt har FB mellan 3000-8000 besökande/dag från ett 30-tal olika länder. 

Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige. 
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Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook. 

Vandringspriser/Diplom/Medaljer 

2011 togs beslut på att alla SPKs vandringspriser samlas in. 

Samtliga vandringspriser fotograferades och Tommy Östmans VP ”Guldsax” skänktes till SKK 
museum. 

Styrelsen beslutade att istället för VP dela ut diplom och presentkort till samtliga vinnare av 2013 
Årets Pudlar. (24 st. ) 

Vi gratulerar alla tävlande!! 

Arkivet 

Inget material har arkiverats under året. 

Notering: Barbro Teglöfs, ledamot, namnteckning finns på originalet till Årsredovisningen. 
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår en fördelning av årets vinst enligt följande: 
Avsättning till     Domarkonferens   10.000:- 
"                            RAS    10.000:- 
"                            SPK Jubileum 75 år   10.000:- 
"                            Pudelnationalen   20.000:- 
”     Hälsokontot    30.000:- 
”                 Pudelseminarium / Avelskonferens  20.000:- 

Summa avsättningar     100.000:- 
Resterande summa på 36.671,14 balanseras i ny räkning. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2014 

SPK kommer att jobba för att medlemsantalet ska fortsätta ligga på en hög nivå. 

Nya pudelägare kommer liksom tidigare år att kontaktas via brev innehållande ett informationsblad 
om SPK. Tanken är att på detta sätt uppmuntra nya pudelägare att bli medlemmar. Rabatt när 
uppfödare betalar första medlemsavgiften för sina valpköpare kommer att gälla även 2014. Det 
rabatterade priset är 175 SEK.                     

Nya kennelnamnsinnehavare kommer i enlighet med vårt RAS att kontaktas för att bli medlemmar. 
Information ges om klubben och dess aktiviteter, rasen, gällande hälsoprogram mm.  

SPK kommer också att genom sin hemsida, facebooksida och medlemstidning på ett trevligt och 
informativt sätt försöka sprida bilden av vår ras som den trevliga, friska och positiva hundras den är. 

Minst 9 styrelsemöten planeras 2014. Fysiska möten kommer att varvas med telefonsammanträden. 
Justerade sammanträdesprotokoll läggs ut på hemsidan efter det att beslutade brev är skrivna och 
avdelningarna fått protokollen. 

PudelNytt, vår medlemstidning, kommer att utges med 4 nummer. Redaktör är Yvonne Karlsson och 
ansvarig utgivare Dan Andersson.   

Arbetet med att kontinuerligt uppdatera hemsida fortgår. Facebook sidan kommer även i 
fortsättningen att fungera som ”informationsplank”.  

SPK kommer under året att fortsätta arbetet för att säkerställa en god ekonomi. 

Planering inför klubbens 75-års jubileum kommer så smått att börja.  

SPK kommer att jobba kontinuerligt med RAS och förbereda för hälsoenkäten som kommer att 
sändas ut 2015. 

SPK kommer även under 2014 att nogsamt bevaka frågan om flerfärgade pudlar och sprida 
information om att pudeln enligt standarden ska vara enfärgad. 

SPK avser att under hösten kalla avdelningarna till en ordförande- verksamhetskonferens. 

SPK kommer att delta vid de Nordiska Pudelklubbarnas gemensamma konferens i Helsingfors. 

 Avelskommittén fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de nordiska 
grannländerna.  

SPK kommer liksom tidigare år att bekosta SA-tester för hundar vilka visat sig vara behäftade med 
sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på hemsidan. 
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SPK kommer under 2014 att ge ett ekonomiskt bidrag till de mellanpudelägare som HD-röntgar sina 
hundar och skickar in resultatet till SKK för avläsning och registrering. Utbetalningen av bidraget 
finansieras med avsättningar som finns på hälsokontot. 

SPK kommer även under detta verksamhetsår att uppmärksamma SAR- hundarna för att stimulera 
intresset för grå, aprikos och röd pudel.  

 Fem erfarna uppfödare, ”kloka gummor” ger praktiska råd i akuta uppfödarfrågor. 

Valp- och vuxenhänvisningen fortsätter. Hänvisningen finns förutom per telefon även på klubbens 
hemsida för de uppfödare och valpspekulanter som önskar använda sig av denna värdefulla service.  

En avgift för att få stå med på SPK s hemsida under rubriken länkar kommer att tas ut. Undantaget är 
länkar till andra klubbar och hälsorelaterade länkar. 

SPK CS arbetar fortfarande med att samla in gammalt SPK material såsom protokoll, årsberättelser, 
PudelNytt och liknande sedan klubbens början för att sedan arkivera materialet hos Riksarkivet i 
Arninge. Det saknas fortfarande en del dokumentation. Avdelningarna uppmanas att också arkivera 
”sin historia”. 

Fjorton officiella utställningar kommer att hållas, tre i Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra och fyra 
i Norra avdelningen. CS kommer under två dagar, 6-7 juni, att arrangera Svenska Pudelnationalen på 
Vilsta camping & sporthotell, Eskilstuna. Ett evenemang som är till för att visa vilken fantastiskt 
allround ras pudeln är. SPK kommer att arrangera 5 officiella lydnadsprov klass I till Elit i samband 
med Pudelnationalen, Pudel-Cupen och vid Mellansvenska avdelningens inofficiella utställning på 
Gubbängen, Kristi Himmelsfärdsdag. Klubben kommer också att ha två officiella rallylydnadstävlingar 
och fyra inofficiella agilitytävlingar, också dessa i samband med nationalen och Pudel-Cupen. Alla 
avdelningar kommer under året att arrangera inofficiella utställningar. 

SPK kan komma att, på uppmaning av SKK, ta pälsprov på ett antal utställningar. 

SPK kommer att fortsätta uppmana pudelägare att MH och/eller BPH beskriva sina hundar. 

Kommittén för Pudelnationalen 2014, under ledning av Gunilla Sandberg intensifierar och avslutar 
sitt arbete under året.  

Styrelsens avsikt är att inspirera och stödja avdelningarna, sektionerna och ombuden till att 
engagerat och positivt fortsätta arbetet för vårt gemensamma mål: Sprida kunskap om pudel och 
varsamt värna vår ras.  
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Förslag till budget 2014 

       

         

 
 Budget   Utfall   Budget   Utfall   Budget  Utfall Budget Utfall 

 
2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 

Inkomster 
        

         Medlemsavgifter 545 000,00  548 374,00  534 440,00  557 930,00  547 500,00  564 848,00  550 000,00  466 677,00  

Pudelnytt annonser 60 000,00  57 070,00  70 000,00  81 355,00  60 000,00  70 905,00  90 000,00  85 870,00  

Annonser hemsidan 2 500,00  800,00  5 000,00  150,00  15 000,00  2 000,00  3 000,00  1 800,00  

Länkar hemsidan 30 000,00  27 300,00  31 000,00  31 005,00  30 000,00  33 000,00  32 000,00  31 800,00  

Utställningar 38 000,00  42 240,00  40 000,00  43 760,00  40 000,00  72 100,00  73 500,00  54 450,00  

Rasdata 500,00  
 

500,00  
 

500,00  540,00  500,00  
 Förs. Jubileumskalender 

   
910,00  

 
52 393,00  

  Övriga inkomster 1 000,00  200,00  1 000,00  6 240,00  1 000,00  420,00  1 000,00  
 Pudel Cupen 15 000,00  16 638,00  

      Pudelseminariet 
 

145 720,00  
      Hundsport 

     
13 050,00  20 000,00  

 Pudelnationalen 245 000,00  
       Räntor 5 000,00  5 810,00  2 500,00  4 745,00  2 500,00  2 994,00  1 500,00  457,00  

Förs. Inköpta varor 15 000,00  53 145,00  15 000,00  18 570,00  10 000,00  33 760,00  2 000,00  8 250,00  

Sponsring 7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  10 000,00  10 919,00  

Övriga intäkter & ersättning 
 

90,00  
  

1 000,00  
 

4 000,00  536,00  

Lagerförändring 
 

-24 097,00  -5 000,00  36 004,00  -4 000,00  -7 311,50  -2 500,00  -1 237,50  

Summa   964 000,00 kr       880 290,00 kr    701 440,00 kr    787 669,00 kr    710 500,00 kr    845 698,50 kr    785 000,00 kr    659 521,50 kr  
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KOSTNADER  Budget   Utfall   Budget   Utfall   Budget  Utfall Budget Utfall 

 
2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 

Inköp medlemshant -35 000,00  -25 025,00  -26 000,00  -25 270,00  -26 000,00  -25 550,00  -27 000,00  -27 795,00  

Porto medlemshanter -22 000,00  -20 200,00  -22 000,00  -18 884,00  -21 000,00  -20 676,00  -25 000,00  -27 655,00  

Porto nya medlemma -4 000,00  -3 400,00  -3 000,00  -3 500,00  -3 000,00  -2 500,00  -10 000,00  -7 166,00  

Övrigt medelmshant -10 000,00  -10 867,00  -10 000,00  -5 687,00  -10 000,00  -10 444,00  -5 000,00  -4 896,00  

Porto nya pudeläg. Kennlar -6 000,00  -5 500,00  -6 000,00  -5 579,00  -5 000,00  -4 400,00  
  Websida -5 000,00  -4 951,00  -5 000,00  -38 667,00  -50 000,00  

 
-7 500,00  

 PN tryck m.m. -180 000,00  -155 902,00  -180 000,00  -154 668,00  -180 000,00  -181 367,00  -180 000,00  -181 974,00  

PN porto -60 000,00  -59 664,00  -60 000,00  -74 800,00  -58 000,00  -57 861,00  -56 000,00  -55 366,00  

PN produktionskostnad -60 000,00  -60 000,00  -60 000,00  -65 000,00  -60 000,00  -60 000,00  -60 000,00  -60 000,00  

PRA & SA tester -5 000,00  -2 000,00  -9 000,00  -320,00  -9 000,00  -9 017,00  -8 500,00  -9 283,00  

Kostn. Dopingkontroll -1 000,00  
 

-1 000,00  
 

-1 000,00  
 

-1 000,00  
 RAS -15 000,00  

 
-5 000,00  

 
-5 000,00  

 
-5 000,00  -12 795,00  

Pudelfullmäktige -50 000,00  -48 222,00  -45 000,00  -43 788,00  -45 000,00  -43 116,00  -35 000,00  -37 720,00  

Kurser & konferenser -12 000,00  -3 683,00  -12 000,00  -16 476,00  -12 000,00  -4 316,00  -12 000,00  -16 373,00  

Kennelfullmäktige 
 

-9 573,00  -10 000,00  
  

-3 428,00  -10 000,00  
 REC möte -8 000,00  

 
-8 000,00  -5 892,00  -10 000,00  

 
-10 000,00  

 Möte Nordiska Pudelkl. -8 000,00  
  

-7 294,00  -8 000,00  
 

-8 000,00  
 Pudelseminarium 

 
-159 351,00  -20 000,00  

     Ordförandekonferens -25 000,00  -7 335,00  -25 000,00  -6 704,00  -25 000,00  -25 563,00  -30 000,00  
 Kostn Hundsport 

     
-11 420,00  -20 000,00  

 Pudel Cupen -20 000,00  -18 714,00  -7 000,00  -3 488,00  -7 000,00  
 

-7 000,00  -6 007,00  

Domarkonferens 
     

-25 652,00  -50 000,00  
 Pudelnationalen -265 000,00  -3 210,00  -15 000,00  -2 720,00  -5 000,00  

  
-861,00  

Varor till försälj. -10 000,00  -16 502,00  -10 000,00  -34 375,00  -20 000,00  -36 441,00  
  Övriga kostnader -7 500,00  -8 504,00  -7 500,00  -13 815,00  -5 000,00  -8 247,00  -1 000,00  -8 960,00  

Möten webbgruppen -2 000,00  
 

-4 000,00  
 

-2 500,00  -814,00  
  SAR 

 
-1 355,00  -4 000,00  

 
-3 500,00  -5 761,00  -3 500,00  

 Kostnad inför jubileet -1 000,00  
 

-1 000,00  
 

-1 000,00  -33 991,00  -20 000,00  
 Årets Pudlar -10 000,00  -2 197,00  -2 500,00  -1 919,00  

    Summa -821 500,00  -626 155,00  -558 000,00  -528 846,00  -572 000,00  -570 564,00  -591 500,00  -456 851,00  
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 Budget   Utfall   Budget   Utfall   Budget  Utfall Budget Utfall 

Administrativa kostn 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 

Förbrukningsinvent 
   

-3 990,00  
    Resekostnader övrigt -1 000,00  -1 094,00  -1 000,00  -551,00  -1 000,00  

 
-2 000,00  -906,00  

Pr & reklam -2 000,00  -1 913,00  -2 000,00  -1 905,00  
  

-1 500,00  -6 220,00  

Tryck och marknadsföring -5 000,00  -8 001,00  -5 000,00  -28 223,00  -9 000,00  -4 000,00  -7 500,00  
 Rasmontrar -6 000,00  -2 536,00  -6 000,00  -5 189,00  -4 000,00  -4 115,00  -2 000,00  -2 785,00  

Kontorsmaterial -8 000,00  -5 258,00  -8 000,00  -5 954,00  -7 500,00  -10 273,00  -7 500,00  -6 287,00  

Datakostn internet -2 500,00  -2 399,00  -2 500,00  -2 142,00  -1 500,00  -1 185,00  -1 200,00  -1 185,00  

Telefon -7 100,00  -6 796,00  -7 100,00  -6 396,00  -7 100,00  -6 796,00  -6 800,00  -7 096,00  

Datakostn rasdata -2 500,00  -2 042,00  -2 500,00  -2 031,00  -2 500,00  -2 351,00  -2 000,00  -1 031,00  

Datakostn övrigt -3 200,00  -3 233,00  -3 000,00  -3 043,00  -2 500,00  -2 349,00  -3 000,00  -2 254,00  

Porto -7 000,00  -6 723,00  -6 500,00  -4 865,00  -5 000,00  -4 736,00  -5 000,00  -5 244,00  

Dataprogram och Licenser -5 000,00  -5 247,00  
 

-8 249,00  
    Försäkringar -660,00  -660,00  -660,00  -660,00  -650,00  -650,00  -650,00  -650,00  

Revisionskostnader -1 500,00  -756,00  -1 500,00  -870,00  -1 500,00  -276,00  -1 500,00  -767,00  

Styrelsemöten -70 000,00  -59 485,00  -70 000,00  -65 366,00  -70 000,00  -50 709,00  -60 000,00  -56 291,00  

Bank & postgiro -7 500,00  -6 424,00  -7 500,00  -5 528,00  -7 500,00  -4 788,00  -9 000,00  -7 668,00  

Payson Avgifter -1 500,00  -1 296,00  -1 500,00  -205,00  
    Övriga administrativa -2 000,00  -1 738,00  -2 000,00  -2 530,00  -2 000,00  -50,00  -3 500,00  -2 606,00  

Arbetsgivaravgifter 
    

-500,00  -471,00  -500,00  -471,00  

REC medlemsavgift -800,00  -606,00  -800,00  -608,00  -800,00  -1 235,00  -800,00  
 Medlemsavg. Nordiska -1 300,00  -1 257,00  -1 300,00  -1 248,00  -1 200,00  -1 197,00  -1 000,00  -574,00  

Övriga oförutsedda kostn. -1 000,00  
 

-1 000,00  
 

-1 000,00  
 

-5 000,00  
 Summa -133 546,00  -117 464,00  -129 860,00  -149 553,00  -125 250,00  -95 181,00  -120 450,00  -102 035,00  

Totala kostnader -955 046,00  -743 619,00  -687 860,00  -678 399,00  -697 250,00  -665 745,00  -711 950,00  -558 886,00  

Beräknatresultat 8 954,00  136 671,00  13 580,00  109 270,00  13 250,00  179 953,50  73 050,00  100 635,50  

före avskrivningar 
        Avskr inventarier 
     

-15 382,00  
 

-2 495,00  

Resultat efter avskr 8 954,00  136 671,00  13 580,00  109 270,00  13 250,00  164 571,50  73 050,00  98 140,50  
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL CENTRALSTYRELSE 2014 
 
Ordförande  Madeleine Bergendahl omval 2 år 
 
Ordinarie ledamot Marita Simring omval 2 år 
Ordinarie ledamot Barbro Bergström omval 2 år 
Ordinarie ledamot  Malin Hult  nyval 2 år 
 
Suppleant  Mona Plånborg Grenholm nyval 2 år 
Suppleant  Peter Grabbe  fyllnadsval 1 år 
 
Kvarstår i styrelsen med 1 år kvar av mandattiden: 
Barbro Teglöf ord ledamot, Lena Tellberg ord ledamot, Kerstin Johansson ord ledamot 
 
Maria Modig och Lena Jonsson har avböjt omval 
 
 
Revisorer 
Revisor 1 år  Agneta Karlsson omval 
Revisor 1 år  Bengt Forshult omval 
Revisorssuppleant 1 år Sten-Olof Högström omval 
Revisorssuppleant 1 år Eva Riedel  nyval 
 
 
 
 
Huddinge, Enskededalen och Vallda i februari 2014  
 
 
 
 
................................... …………………………………………………. ………………………………………. 
 
Charlotte Sandell Kristina Sahlström  Karin Svensson 
ordförande 
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SPK, centralstyrelsens yttrande: CS föreslår avslag på motionen. Klubbens godkända mål i RAS är att försöka 
sänka HD frekvensen för storpudel till under 12%.  

HD är en multifaktoriell sjukdom, dvs. den påverkas av många medverkande orsaker och även om det exakta 
nedärvningsmönstret inte är känt är det utan tvivel så att HD är ärftligt, dessutom med en hög arvbarhet (0.25-
0.40 F.W. Nicholas, introduction to veterinary genetics). 

Bara för att statusen de senare åren legat på samma nivå i populationen innebär det inte att en försämring kan 
ske. Det är inte individen med C-höfter som är det största problemet utan vad den hunden lämnar för 
avkommor. Man riskerar alltså i större grad producera hundar med HD genom att använda vissa individer med 
C-höfter. Det betyder inte att alla individer med C-höfter kommer att få avkommor med dysplasi, men idag har 
vi ingen bra metod att skilja hundar med C-höfter åt och man riskerar alltså att använda hundar med C-höfter 
som genetiskt sett är predisponerade för att nedärva dysplasi. 
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SPK, centralstyrelsens yttrande: SPK tycker att det är ett bra förslag att samordna SPKs valphänvisningsregler 
vad gäller tid med SKKs Köpahund.se. Styrelsen har redan tagit beslut angående detta. Därmed anser vi 
motionen besvarad. 
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SPK, centralstyrelsens yttrande: CS föreslår bifall på motionen eftersom en lättnad i Jordbruksverkets 
föreskrifter gör det möjligt att kalla tävlingen mästerskap igen utan att veterinär krävs på tävlingsplatsen. 
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Motion angående känd höftledsstatus på mellanpudel som används i 
avel. 

I Sverige har vi inte haft några som helst krav eller önskemål från vår rasklubb angående 

mellanpudlarnas höftledsstatus när de används i avel. 

(Endast följande ”avelsrekommendationer” i RAS:  

Småpudlar:  

Undersök de tilltänkta avelsdjuren före parning: ögonundersök hos en ögonveterinär (efter 18 

månaders ålder) gärna inom ett år före varje parning, undersök för patellaluxation (efter 12 

månaders ålder) hos en specialist på hundens och kattens sjukdomar och höftledsröntga 

gärna mellanpudlarna (efter 12 månaders ålder). 

 Om hunden har patellaluxation grad 2 eller sämre, använd den inte i avel. Hundar med grad 

1 kan användas i begränsad omfattning, men endast mot hundar som inte har patellaluxation. 

Mellanpudlar som har höftledsdysplasi grad C kan användas i avel, men endast mot hund 

som har grad A eller B, d.v.s. är HD-fri). 

En hel del uppfödare har börjat röntga sitt avelsmaterial vilket har påvisat en del höfter med 

status C, D och E. Då önskan är att inte hamna i något hälsoprogram anser jag att vi måste 

börja ta detta på allvar och kräva att vår rasklubb gör ett starkare ställningstagande när det 

gäller HD-status hos mellanpudel. Att kräva känd höftledsstatus för att vara med på klubbens 

valphänvisning är ett steg i den riktningen anser jag. Sen är det upp till uppfödaren att para sin 

hund, vilket resultat den än har. 

Kennelklubbens regler/policy gäller givetvis: 
Det kan inte anses förenligt med grundreglernas punkt 2:3 att använda hund med HD-grad E i 

avel, eller att para två hundar med HD-grad D med varandra. Oavsett HD-grad är det inte 

heller förenligt med grundregeln att använda hundar med kliniska symptom på HD i avel. 

Jag yrkar på att: för att få valphänvisning av Svenska Pudelklubben ska mellanpudeln ha en 

känd HD-status före parning. Den som väljer att para ”mellan storlekarna” följer den största 

storleken dvs. är det en mellanpudeltik som paras med en dvärg/toyhane skall den hanen 

också vara röntgad för att få hänvisning på SPKs sida. (Hänvisning och registrering styrs av 

den största storleken). 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

Gerty Steffenburg Nordenström VH-0087, SPK västra avdelningen 

2014-01-05 

 

Styrelsens svar: 

Styrelsens är enig vad gäller motionens intentioner och oenig om den leder till önskad effekt. 

Styrelsen överlämnar därför motionen till årsmötet utan ställningstagande. 

 

 

Kommentar: Livlig diskussion runt denna motion. Med mycket liten marginal beslutade 

årsmötet att motionen ska skicka denna vidare till PF. 

 

SPK, centralstyrelsens yttrande: CS föreslår avslag på motionen. SPK har sedan lång tid haft en önskan att öka 
andelen HD-röntgade mellanpudlar och har genom ett nyligen fattat beslut valt att erbjuda ett bidrag på 600 
SEK till under 2014 HD-röntgade mellanpudlar. Med detta system får vi förhoppningsvis en bättre överblick vad 
gäller HD i hela populationen av mellanpudlar.  
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Proposition att föreläggas SPKv:s årsmöte 2014-02-08 

 

Förra året biföll SPKv:s årsmöte propositionen att SPKc skulle motionera till KF om ett 

avelsförbud för två och flerfärgade pudlar, som ansöker om registrering i SKK. Motionen gick 

igenom på PF men fick avslag i KF och sedan dess har det varit alltför lite aktivitet från SPKc 

sida kring frågan. 

 

Som uppfödare och medlem i SPK står man bakom, och ska följa, FCI:s krav. Vi tycker också 

att SKK:s avelspolicy ska medverka till vår rasstandard , inte motverka. 

 

Det finns idag en fortsatt marknad för tvåfärgade pudlar, vilket försvårar för uppfödare som 

seriöst vill arbeta för att följa FCI:s rasstandard. 

 

Styrelsen i SPKv anser att det är viktigt att arbeta för att göra det enklare och smidigare att 

följa FCI:s rasstandard. Vidare vill vi försvåra för att två och flerfärgade pudlar används i 

aveln. Vi vill därför att CS styr arbetet och tar hjälp av övriga av FCI:s medlemsländer, 

pudelklubbens avdelningar och dess övriga medlemmar. Detta kan exempelvis göras genom 

att utse arbetsgrupper som bereder frågor för SPKc. 

 

Vi yrkar på att CS lägger fram en genomförandeplan på hur vi kontinuerligt ska arbeta för att 

förenkla för uppfödare, vilka vill arbeta med att bevara pudeln enfärgad och följa FCI:s 

rasstandard, samt även hur vi aktivt kan påverka SKKs avelspolicy långsiktigt till gagn för 

pudelns rasstandard. 

 

Styrelsen SPK västra 

 

 

Kommentar: Mötet biföll propositionen enhälligt 
 

 

SPK, centralstyrelsens yttrande: CS föreslår avslag på motionen. SPK kommer att fortsätta att informera om de 
i rasstandarden godkända färgerna och utesluta all marknadsföring, genom exempelvis Valphänvisning, 
Uppfödareregister och bilder, av flerfärgade pudlar i SPKs verksamhet. SPK kommer att nogsamt bevaka frågan 
om flerfärgade pudlar och sprida information om att pudeln enligt standarden ska vara enfärgad. 
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SPK, centralstyrelsens yttrande: CS föreslår avslag på motionen. SPK vill avvakta utvecklingen av Franska 
Kennelklubbens nytagna beslut om rasstandard och stamboksföring av "Flerfärgad (Particolore) hund med 
krullig päls"(Chien particolore à poil frisé). 


