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  Dagordning för Svenska Pudelklubbens årsmöte den 2-3 april 2016 

§ 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 §7 mom 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 
b) Val av ledamot på 1 år 
c) Val av sammankallande på 1 år  

 
§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 
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§ 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av 
avdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige 
a) Proposition ang. Pudel-SM.  
b) Proposition ang. regler för Årets Uppfödargrupp SPK. 
c) Proposition ang. regler för Årets Avelsgrupp SPK. 
d) Motion angående statuter för att kora bästa agilitytävlande storpudel. 
 

§ 18. Övriga ärenden, ej beslut 
a) Presentation av förslag till revidering av RAS 
b) Information om HD-index 
c) Information om nya valphänvisningsregler 
d) Information om kommande evenemang 
e) Information från Nordisk Pudelkonferens 
f) Nästa års PF 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2015 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning: 

Ordförande  Madeleine Bergendahl  mandat till 2016 

Vice ordförande Lena Tellberg   mandat till 2017 

Kassör  Marita Simring  mandat till 2016 

Sekreterare  Barbro Bergström  mandat till 2016 

Ledamot  Malin Hult   mandat till 2016 

Ledamot  Kerstin Johansson  mandat till 2017 

Ledamot  Sanna Arvidsson  mandat till 2017 

Suppleant  Mona Plånborg Grenholm  mandat till 2016 

Suppleant  Charlotta Gauffin   mandat till 2017 

 

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 Eva Riedel Östlund och Susanne 

Svedberg har varit revisorssuppleanter. 

 

Valberedning  

Lena Jonsson, sammankallande på 1 år   mandat till 2016 

Carola Eliasson- Åström    mandat till 2017 

Lena Petri     mandat till 2016 

 

Föregående årsmöte  

Föregående årsmöte hölls 11-12 april 2015. 

 

Sammanträden  

Centralstyrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten, varav 4 st. telefonmöten. 
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Allmänt  
2015 var ett ”mellanår” för Svenska Pudelklubben med både positiva och negativa trender.  
Det positiva är att vi gjort ett bra ekonomiskt resultat. Detta trots minskade medlemsintäkter 
och minskade utställningssiffror. Annonseringen i Pudelnytt ökade rejält under året och det är 
en trend vi hoppas fortsätta även under 2016. Till det negativa kan vi konstatera att 
registreringssiffrorna återigen sjunker för två av storleksvarianterna, nämligen dvärg och toy. 
Den storleken som vänt en negativ kurva och ökat mest är storpudel. Där låg siffran på + 30,3 
% eller 90 fler registrerade stora.  
Även mellanpudlarna har vänt uppåt.  Om man slår ihop alla storlekar, hamnar pudlarna på 
femte plats på listan över de 20 populäraste raserna i Sverige 2015. Pudlarna har med det tagit 
ett kliv upp på listan sedan förra året! Medlemsantalet har minskat med 117, varav 94 var 
fullbetalande. Enligt SKKs statistik är detta något som genomsyrar hela organisationen. Här 
måste vi alla hjälpas åt att marknadsföra både vår ras och vår klubb. 
 
Avdelningarna har haft mycket aktiviteter och det som är glädjande är att alla avdelningar har 
en stor bredd i sitt utbud. 
 
CS har, tillsammans med avelskommittén, under året arbetat med revidering av RAS, vi har  
sammanställt resultaten från hälsoenkäten som publicerades på hemsidan i slutet av 2014. 
Enkäten fick besvaras av alla. Ett särskilt informationsbrev skickades ut till alla pudelägare som 
hade en hund född 2009 med uppmaning att gå in på SPKs hemsida och besvara enkäten. 
Tyvärr kan vi konstatera att svarsfrekvensen från den gruppen inte var så stor som tidigare 
gånger. Det innebär att vi inte kan dra några klara slutsatser av svaren från just den 
kontrollgruppen. 
 
Det klipphäfte som togs fram i slutet av 2012 har varit en stor succé. Det säljer fortfarande 
mycket bra, inte bara till svenska pudelägare. Vi skickar klipphäften till de övriga nordiska 
länderna och till och med till Tyskland. 
 
Det bokpaket som lanserades under 2015 med klipphäfte och raskompendium har också varit  
populärt. 
 
Pudel-SM fick tyvärr ställas in då det inte gick att hitta någon lämplig samarbetspartner. 
 
Den 25 oktober anordnade CS en verksamhetskonferens. Då träffades två representanter från 
varje avdelning tillsammans med CS för att dela med sig till varandra av erfarenheter och 
utbyta information. Vi gick också igenom det utkast till reviderat RAS som CS tagit fram. 
 
Hemsidan uppdaterades kontinuerligt med nyttig information och facebooksidan fylldes 
ständigt på med nyheter och trevliga inlägg från pudelvärlden. 
 

 
Handboken  
I "SPKs Handbok" som skickats ut till avdelningarna för att underlätta styrelsearbetet, finns alla 
manusdatum till Pudelnytt, datum för ansökan om utställningar etc., den finns även på SPKs 
hemsida. Många svar finns också där vad gäller valberedningsarbete, förtjänsttecken och 
rutiner som gäller för avdelningarna. 
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Medlemsantal 
2015-12-31 var vi 3.328 medlemmar i SPK och det är en minskning sedan 2014-12-31 med  
117 medlemmar.  

Huvudmedlemmar     -94 

Familjemedlemmar    -20 

Hedersmedlemmar      +1  

Ständiga medlemmar       -2 

Utländska familjemedlemmar      -2 

Utländska huvudmedlemmar, Utländska ständiga och Hundungdom är oförändrat. 

 

Under 2015 har vi fått 561 nya medlemmar. 

 

Gåvomedlemskapen har gett oss 96 nya medlemmar i år, kvar från föregående år finns enligt 

tabell 

              Huvudmedlemmar          Familjemedlemmar      Utländska medlemmar 
2015 84  12  0 
2014 47  6  1 
2013 50  7  1 
2012 43  7  1 
2011 34  8 
2010 26  2  1 

Av de nya medlemmarna har 86 genom använt direktbetalning via Payson. I september 
lanserade vi möjligheten att betala via Swish och via den betalningsformen har det kommit in 
27 nya medlemmar.  
 
373 infoblad har skickats ut till nya pudelägare.  

Till 4 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 11 personer med nytt kennelnamn 
som redan var medlemmar i SPK. 
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Medlemsstatistik 
    

 
141231 151231 Differens 

 MELLANSV 
    Fullbetalande 1318 1296 -22  

 Familjemedl 282 272 -10  
 Heders 10 11 1  
 Ständiga 44 42 -2  
 Hundungdom 40 40 0  
 Totalt 1694 1661 -33  
 

     NORRA 
    Fullbetalande 394 354 -40  

 Familjemedl 112 102 -10  
 Heders 1 1 0  
 Ständiga 5 5 0  
 Hundungdom 8 4 -4  
 Totalt 520 466 -54  
 

     SÖDRA 
    Fullbetalande 445 425 -20  

 Familjemedl 102 94 -8  
 Heders 2 2 0  
 Ständiga 9 9 0  
 Hundungdom 20 24 4  
 Totalt 578 554 -24  
 

     VÄSTRA 
    Fullbetalande 443 431 -12  

 Familjemedl 132 140 8  
 Heders 2 2 0  
 Ständiga 9 9 0  
 Hundungdom 8 8 0  
 Totalt 594 590 -4  
 

     
 

141231 151231 Differens 
 SPK TOTALT 

    Fullbetalande 2600 2506 -94  
 Familjemedl 628 608 -20  
 Heders 15 16 1  
 Ständiga 67 65 -2  
 Hundungdom 76 76 0  
 Utländska medl 49 49 0  
 Utländska familj 5 3 -2  
 Utländska ständiga 5 5 0  
 Totalt 3445 3328 -117  
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Registreringssiffror  
Totala antalet registrerade pudlar var under år 2015; 1325 st. att jämföras mot 1277 st. år 
2014 . Detta var en ökning med 3,8 %.  
Antalet registrerade hundar av alla raser minskade under året med 1,4 %. 
Siffrorna varierar något mellan åren, i år var det en minskning för toy och dvärg , men en 
ökning för de två övriga storlekarna. Det ser fortfarande litet oroväckande ut.  
Vi behöver få fler människor att vilja ha en pudel. Om inte populationen ökar har vi väldigt små 
möjligheter att bedriva ”vår egen” avel. 
 
Registreringarna fördelade sig på storlekarna som följer:  

 2013 2014 2015  Förändring mot 2014 
Toy 177 156 145 - 7 %  
Dvärg 447 517 464 - 10,3 %  
Mellan 366 307 329 + 7,2 %  
Stor 338 297 387 + 30 %  

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

Antalet kullar som anmälts till hänvisning under året är 67 toy/dvärgpudelkullar,  
34 mellanpudelkullar och 61 storpudelkullar. Allmänt kan väl sägas att uppfödarna har 
mottagit förändringen att man själv skall lägga in sina kullar positivt, många sätter in foton och 
uppdaterar sin hänvisning på ett bra sätt. Fortfarande är det många intresserade (valpköpare 
och uppfödare) som ringer, ca 1-3 samtal/dag under året och det kommer ca 1-3 e-mail per 
dag. Antalet samtal per dag har minskat vilket troligen beror på att fler har hittat till hemsidan.  
 
Avelskommittén har bestått 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, RD 
(fd.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”.  
 
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 ganska 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 vill passa på att understryka vikten av att 
defekter som omfattas av officiell registrering hos SKK framförallt skall registreras där, detta 
gäller HD, ED, patella luxation och ögonundersökningar. 
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Avelskommittén har lämnat sitt yttrande i några dispensfall. 
Avelskommittén har också kontakter i flera andra länder bl.a. Norge, Finland, Danmark, 
Storbritannien och USA. 
 
Genom att ha medlemskap i de danska kennelklubbarna har även avelskommittén (Barbro) 
tillgång till de danska databaserna, vilket naturligtvis våra medlemmar kan dra fördel av om 
man önskar upplysningar om hundar från Danmark. Alla medlemmar i SKK kan från slutet av 
2012 själva logga in på Norska Kennelklubbens dogweb. Finska Kennelklubbens databas 
Koiranet är en öppen databas och finns både på engelska och svenska. 
 
Under åren har aktiviteten gällande provtagning i Addisonprojektet minskat. Med en ny 
projektledare på SLU hoppades vi få fart på projektet igen, vi hoppas på mer akivitet för detta 
året med. Det förekommer en viss aktivitet och prover kommer in till SLU. 
 
 
RAS  
Under året har arbetet med en revidering av vårt RAS varit i full gång inom CS och 
avelskommittén. Omarbetningen har kommit långt och nu inväntas bara input från avdelningar 
och medlemmar.  
RAS kommer att få en något annorlunda prägel med mer bilder. 
 
 

Hälsoenkät 
Svenska Pudelklubben har under 2015 genomfört en hälsoenkät. Enkäten riktades framförallt 
till ägare av hundar som var födda 2009, men var öppen för alla pudelägare att svara på. Totalt 
svarade 919 pudelägare på enkäten, varav 272 svar gällde hundar födda 2009 (94 storpudlar, 
62 mellanpudlar samt 116 dvärg/toypudlar). Enkätresultatet visade att de allra flesta 
pudelägare (ca 90%) ansåg att hundens hälsotillstånd upp till 5-årsåldern var gott eller mycket 
gott. 
 
 
Kloka gummor  
Gruppen med ”kloka gummor” är pudeluppfödare med lång erfarenhet av pudel. Under 2015 
har Christina Johansson, Carola Eliasson Åström, Gerty Steffenburg Nordenström och Shirley 
Nilsson varit verksamma i gruppen. ”Gummorna” upplever att normalt rings ca 23 samtal i 
månaden, nu på vårkanten har samtalen ökat och då handlar frågan ofta om uppfödning.  
Vanliga frågor är: 
• olika frågor angående själva parningen 

• vilka tester ska göras före parning hane/tik? 

• hur lånar man ut en hane för parning, vad ska man tänka på? 

• allmänna frågor om att föda upp valpar, vad ska de väga, avmaskning, sporrar, mat osv. 

 
Gummorna tycker att samtalen är roliga och ser sitt uppdrag som meningsfullt och seriöst. En 
fundering är att redovisa vilka storlekar de kloka gummorna själva äger för att på så vis bäst 
kunna svara på frågor rörande specifik storlek. 
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Ekonomi  
2015 har varit ett lugnt år rent ekonomiskt. Vi har börjat använda Swishbetalningar för nya 
medlemmar vilket slagit väl ut. Kostnaden är 1.50 / inbetalning vilket kan jämföras med Payson 
som kostar 3:- + 3 % av summan / inbetalning. 
Medlemsantalet har fortsatt att sjunka och då även medlemsintäkterna men glädjande detta 
år är att det blivit fler annonser i Pudel Nytt och det har gett oss en ökning på intäkterna. 
Försäljningen av klipphäften går fortsatt bra och vi har även sålt bokpaket med ett 
raskompendium och ett klipphäfte. 
Kostnaden för Pudel Nytts produktion är högt i år på grund av redaktörsbyte, vilket har 
inneburit dubbla arvoden under förra redaktörens uppsägningstid. 
Även kostnader för kurser och konferenser visar högre än budget men vi anser att utbildning i 
vår klubb är väldigt viktigt och i år har det blivit många kurser och konferenser. 
 

Årets resultat efter återförda sparade medel blev en vinst på 41.395,47:- 
För mera information om ekonomin hänvisar vi till Balans och Resultat.  
 

Avdelningar, sektioner och ombud 
I Svenska Pudelklubben har under året ingått: 
Centralstyrelsen 
 

Södra avdelningen  
Ombud:  Blekinge - Anki Nilsson 
 Småland/Öland - Yvonne Andersson 
 

Västra avdelningen  
Sektion:  Skaraborg 
 Fyrstad 
 

Mellansvenska avdelningen  
Sektion:  Lägersektionen 
 Stockholmssektionen 
 Täby-Roslagssektionen  
 Örebrosektionen  
 

Ombud:  Enköping - Cecilia Hamilton,  
 Nynäshamn - Anette Wallén 
 Södermanland (östra) - Caroline Arogén 
 Södra Värmland - Anna Sörlin och Elisabeth Qvarnström 
 Uppsala - Anna-Lena Ellasdotter och Mia Aspén 
Under året har Falun, Södermanland (norra och södra), Norra Värmland och Östgöta saknat 
ombud.  
 

Norra avdelningen  
Ombud:  Gällivare - Cecilia Hörnlund  
 Luleå - Erica Iseby 
 Piteå- Thomas Alm  
 Skellefteå - Yvonne Söderlund 
 Örnsköldsvik - Carina Westin 
 Kramfors - Helena Lilja 
 Sundsvall - Christel Sjödin 
 Östersund - Jessica Näsström 
 Hudiksvall - Anna Wiik 
 Umeå - Maria Karlsson, Nadja Wänting, Natelie Hörnberg och Therese Häggmark  
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Utställningar, lydnadsprov,  agilitytävlingar och rallylydnad  
Pudelklubben har under 2015 haft 14 officiella utställningar med totalt 1013 anmälningar 
(vuxna). Det är en minskning med 153 st. anmälningar jämfört med 2014.  
Sex inofficiella utställningar har arrangerats av avdelningarna under året.  
En officiell lydnadstävling klass I-III har anordnats av mellansvenska avdelningen.  
 
 

Pudel-SM 2015 
Årets Pudel-SM fick tyvärr ställas in pga. att ingen samarbetspartner och tävlingsplats kunde 
hittas i tid. 
 
 

BPH och MH 
Under 2015 har deltagande pudlar på BPH fördelats på; 3 toy, 10 dvärg (varav en där ägaren 
avbrutit), 24 mellan och 27 stor (varav en där beskrivaren avbrutit). Totalt deltog 64 individer 
på BPH. Västra, Mellansvenska och Norra har under året alla arrangerat ett BPH vardera, med 
sammanlagt ca 20 deltagare. 
Under 2015 har deltagande pudlar på MH fördelats på; 1 toy, 8 dvärg (varav en där beskrivaren 
avbrutit), 17 mellan (varav 1 där ägaren avbrutit) och 21 stor. Totalt deltog 47 individer på MH. 
Västra avdelningen anordnade 3 st MH med totalt 19 deltagande hundar. Mellansvenska 
avdelningen anordnade 1 MH med 5 deltagande hundar. 
 
 

SAR  
SARpudlarna (pudlar i färgerna grå aprikos/röd) har möjlighet att samla poäng från officiella 
utställningar. För att hamna på listan måste pudeln ha resultat i bästa tik/hane på både SPK 
och SKKs utställningar. Listor är avsedda enbart för dessa färger. Listorna benämns: 

 Årets SAR-pudel, varje storlek har sin egen lista och poängen bygger på placering i 
”Bästa tik/haneklass” på officiella utställningar i Sverige. 

 SPKs SARBIS där tävlar pudlar som tilldelats ck. Alla storlekar samt färger tävlar 
tillsammans och detta gäller endast SPKs officiella utställningar. 
 

 
Verksamhetskonferensen  
Den 25 oktober träffades två representanter från varje avdelning tillsammans med CS för att 
dela med sig till varandra av erfarenheter och utbyta information. Avdelningarna hade i förväg 
skickat in frågor de ville ha med på dagordningen. Minnesanteckningar har sammanställts och 
skickats ut till avdelningarna. 
 
 

Övriga aktiviteter  
Avdelningarna har anordnat ett mycket varierat utbud av aktiviteter till våra medlemmar 
under 2015; klipp- och pälsvårdskurser, medlemsmöten, pysseldagar och pudelpromenader, 
bruksläger, viltspårskurser, personspår och nosework, valp- och unghundskurser, 
lydnadskurser för nybörjare och tävlingsekipage, rallylydnadskurs, lydnadsträningar och prova 
på-dagar med agility och rallylydnad, CUA-utbildning, uppfödarkurser med anatomi samt 
parning & valpning, ringträning och handlerkurs, uppfödarträffar, klick- och trickkurs, 
föreläsningar i bland annat genetik och djurkommunikation, öppet hus och valpparty samt 
rasmonter på My Dog.  
Norra avdelningen har deltagit på stora Nolia-mässan under två lördagar med monterplats, 
uppvisningar av arbetande pudlar, modevisning och visningsklippning.  
Mellansvenska avdelningen har som vanligt haft sitt läger i Ånnaboda med många 
pudelaktiviteter. De har också varit ansvariga för rasmontern på Stockholms Hundmässa och 
deltagit i Rasparaden, där Pudelklubben fick ett hedersomnämnande vid uppvisningen. 
 



11 

Internationella kontakter  
Informella löpande kontakter har hållits med de nordiska länderna under 2015 bland annat 
angående översättningen av den reviderade standarden. 

 
REC 
Inget möte har hållits under 2015. 

 
Nya Pudeldomare  
Ray Lindholm auktoriserades under 2015 till ny pudeldomare genom elev-/aspiranttjänstgöring 
i utställningsring. 
Johnny Andersson auktoriserades under 2015 till ny pudeldomare genom examination. 
Liz-Beth C Liljeqvist och Benny Blid von Schedvin blev under 2015 auktoriserade 
gruppallrounder för grupp 9 efter slutförd utbildning enligt särskilda utbildningsplanen i 
allroundutbildningen. 

 
Pudelnytt 
Pudelnytt är Svenska Pudelklubbens medlemstidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar 
såväl som reportage, 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 2015 har antal sidor/upplaga varit: 

Nr 1 -  84 sidor + omslag Beställda; 2975 st.       

Nr 2 - 104 sidor + omslag Beställda; 3200 st. 

Nr 3 - 112 sidor + omslag Beställda; 2910 st. 

Nr 4 - 124 sidor + omslag Beställda; 2885 st. 

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

Under 2015 har Jessica Björling Brännlund varit redaktör.  
Redaktionsgrupp: Berith Eliasson, Sanna Arvidsson och Lena Tellberg.  
Ansvarig utgivare Dan Andersson.  
Korrekturläsning Berith Eliasson och Ingalill Hansson.  
Stort tack till dem! 
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Hemsida och webb  
Arbetet med hemsidan löper på, ett pågående arbete hela tiden. Det är svårt att veta vad 
uppdateringar innebär och ibland kommer det små överraskningar som vi försöker fixa så fort 
det bara går! Kalendern fungerar igen och har gjort så ett tag nu, förhoppningsvis fortsätter 
det så. 

Vi har fått en ny medarbetare i webbgruppen efter Anna-Lena Ellasdotter. Det är Helena 
Hörkeby som nu tillsammans med Carina sköter alla tekniska uppdateringar av alla våra sidor. 
Tack Anna-Lena för den tid du lagt ner! 

Webbgruppen består nu av: Kerstin Johansson, Sanna Arvidsson, Carina Enberg och Helena 
Hörkeby. Kerstin Johansson är fortsatt webbmaster och även webbredaktör tillsammans med 
Sanna Arvidsson.  

Statistik visar att det fortfarande är ”Valpar till salu” som toppar listan!  
Från 1 januari 2015 – 31 december 2015 hade vi 239 065 (2014 - 222 228) besökare på sidan, 
sidvisningar 2 704 350, (2014 var det 2 595 490). 

Nedan listas de sidor som var mest besökta under 2015:  
1. Omplacering  
2.  Valpar till salu 
3. Valpar till salu/toypudel  
4.  Valpar till salu/mellanpudel  
 5.  Valpar till salu/dvärgpudel  
6.  Valpar till salu/ storpudel 
7.  Uppfödarregistret 
8.  Frisyrer 
9.  Faktabank 
10.  Öronvård 
 
 
Statistik över de 10 länder som flitigast besökt våra sidor: 
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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 fick samma mall, upplägg och grundinformation, där det klart och tydligt framgår att 
det  
är en av SPK sanktionerad föreningssida. 
 
Responsen har varit mycket positiv och besöksfrekvensen ökar stort.  
SPK har även ökat försäljningen av bland annat klipphäften och profilartiklar samt lockat nya  
pudelintresserade att bli medlemmar på ett enkelt sätt. 
 
Totalt har FB mellan 5000-10000 besökande/dag från ett 50-tal olika länder. 
Vissa inlägg når mellan 25-35 000 personer. 
 
Lena Petri är Svenska Pudelklubbens Facebookansvarige. 
Carina Enberg är samordnande redaktör för sidorna på Facebook. 
 

Vandringspriser/Diplom/Medaljer  
År 2011 togs beslut på att alla SPKs vandringspriser samlas in. 
Samtliga av Årets Pudlar 2015 fick diplom och graverade medaljer utdelades till årets 
utställningspudlar. 
Vi gratulerar alla tävlande! 

Arkivet  

Inget material har arkiverats under året. 
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår en fördelning av årets vinst enligt följande: 
Avsättning till Pudelnationalen   25.000:- 
"                       Hälsokontot    16.000:- 

 Summa avsättningar    41.000:- 
 
Resterande summa på 395,47 balanseras i ny räkning. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA PUDELKLUBBEN 2016. 
 
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 2016. 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. Vi kommer även att göra reklam för vår ras och klubb genom olika sociala 
medier. Vi kommer under en period att ha annons om Pudelklubben på Blocket.  
 
Minst 9 styrelsemöten planeras 2016. 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 Jessica Björling 
Brännlund, sammankallande i redaktionsgruppen är Lena Tellberg 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 att fortgå.  
 
SPK kommer under 2016 att färdigställa revideringen av RAS och skicka in det till SKK för 
godkännande. 
 
CS hoppas att med avdelningarnas hjälp kunna genomföra uppfödarutbildning på fler platser i 
landet. CS kommer att betala utbildningskostnaderna för en person från varje avdelning som 
går handledarutbildningen. 
 
SPK kommer även under 2016 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 verksamhetskonferens. 
 
Den 12-13 november arrangerar CS ett Pudelseminarium. Platsen är Scandic Upplands Väsby. 
 
Avelskommittén fortsätter arbetet med avelsfrågor i Sverige liksom samarbetet med de 
nordiska grannländerna. SPK är värd för Nordisk pudelkonferens 2016 där de nordiska 
länderna träffas och diskuterar gemensamma frågor gällande vår ras. 
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SPK kommer liksom tidigare år att bekosta del av SA-tester för hundar vilka visat sig vara 
behäftade med sjukdomen och vars ägare medger publicering av resultatet i PudelNytt och på 
hemsidan. 
 
SPK kommer även under detta verksamhetsår att uppmärksamma SAR- hundarna för att 
stimulera intresset för grå och aprikosröd pudel.  
 
 Fyra 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. 
 
Fjorton officiella utställningar kommer att hållas, fyra i Mellansvenska, tre i Södra, tre i Västra 
och fyra i Norra avdelningen. En officiell lydnadstävling klass I-II kommer att arrangeras i 
Mellansverige. Även BPH/MH beskrivningar planeras i samarbete med andra klubbar.  
Pudel-SM planeras till sista helgen i september med officiella lydnads- och 
rallylydnadstävlingar samt inofficiella agilitytävlingar.  
Alla avdelningar kommer under året att arrangera inofficiella utställningar. 
 
SPK kommer att fortsätta uppmana pudelägare att BPH beskriva sina hundar. 
 
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”. 
 
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 2016             

                
INKOMSTER Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

 
2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 

Medlemsavgifter         515 000,00 kr          515 611,00 kr          535 000,00 kr         535 729,00 kr          545 000,00 kr          548 374,00 kr         534 440,00 kr  

Pudelnytt annonser           45 000,00 kr            52 950,00 kr            35 000,00 kr           34 530,00 kr            60 000,00 kr            57 070,00 kr           70 000,00 kr  

Annonser hemsidan             1 000,00 kr                  400,00 kr              2 500,00 kr                          -   kr              2 500,00 kr                  800,00 kr              5 000,00 kr  

Länkar hemsidan           25 200,00 kr            21 900,00 kr           26 100,00 kr           25 200,00 kr            30 000,00 kr            27 300,00 kr           31 000,00 kr  

Utställningar           40 000,00 kr            37 840,00 kr            40 000,00 kr           35 730,00 kr            38 000,00 kr            42 240,00 kr           40 000,00 kr  

Rasdata                          -   kr                  350,00 kr                           -   kr                    500,00 kr                           -   kr                 500,00 kr  

Förs. Jubileumskalender                          -   kr                           -   kr                           -   kr                          -   kr                           -   kr                           -   kr  

Övriga inkomster             1 000,00 kr                           -   kr              1 000,00 kr                1 000,00 kr                  200,00 kr              1 000,00 kr  

Pudel SM                          -   kr                           -   kr            15 000,00 kr                          -   kr            15 000,00 kr            16 638,00 kr                          -   kr  

Pudelseminarie       145 000,00 kr                      -   kr                   -   kr                          -   kr                     -   kr        145 720,00 kr                    -   kr  

Pudelnationalen                          -   kr                           -   kr                           -   kr       212 290,00 kr          245 000,00 kr                            -   kr  

Räntor             1 500,00 kr              2 625,00 kr              4 500,00 kr              5 880,00 kr              5 000,00 kr              5 810,00 kr              2 500,00 kr  

Förs. Inköpta varor           25 000,00 kr            34 495,00 kr            15 000,00 kr           27 240,00 kr            15 000,00 kr            53 145,00 kr           15 000,00 kr  

Sponsring                          -   kr                    50,00 kr                           -   kr              7 000,00 kr              7 000,00 kr              7 000,00 kr              7 000,00 kr  

Övriga intäkter & ersättning                 500,00 kr                  190,00 kr                  200,00 kr                   45,00 kr                           -   kr                    90,00 kr                          -   kr  

Lagerförändring                          -   kr  -           3 570,00 kr                           -   kr           13 045,00 kr                           -   kr  -         24 097,00 kr  -          5 000,00 kr  

Summa    799 200,00 kr      662 841,00 kr     674 300,00 kr    896 689,00 kr     964 000,00 kr      880 290,00 kr    701 440,00 kr  
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KOSTNADER Budget Utfall Budget Utfall Budget 2014 Utfall 2013 Budget 

  2016 2 015 2015 2014 2014 2013 2013 

Inköp medlemshant -         35 000,00 kr  -        33 280,00 kr  -         35 000,00 kr  -        34 450,00 kr  -         35 000,00 kr  -         25 025,00 kr  -        26 000,00 kr  

Porto medlemshanter -         22 000,00 kr  -        19 975,00 kr  -         22 000,00 kr -        20 138,00 kr  -         22 000,00 kr  -         20 200,00 kr  -        22 000,00 kr  

Porto nya medlemma -           3 000,00 kr  -              812,00 kr  -           3 000,00 kr  -          2 750,00 kr  -           4 000,00 kr  -           3 400,00 kr  -          3 000,00 kr  

Övrigt medelmshant -           8 000,00 kr  -           8 385,00 kr  -           6 000,00 kr  -          5 786,00 kr  -         10 000,00 kr  -         10 867,00 kr  -        10 000,00 kr  

Porto nya pudeläg. Kennlar -           2 500,00 kr  -           1 300,00 kr -           6 000,00 kr  -          5 500,00 kr  -           6 000,00 kr  -           5 500,00 kr  -          6 000,00 kr  

Websida -           1 000,00 kr                      -   kr      -           5 000,00 kr  -           4 951,00 kr  -          5 000,00 kr  

PN tryck m.m. -       150 000,00 kr  -      167 300,00 kr  -      165 000,00 kr  -      163 619,00 kr  -       160 000,00 kr  -       155 902,00 kr  -     180 000,00 kr  

PN porto -         62 000,00 kr -        62 680,00 kr  -         62 000,00 kr  -        60 883,00 kr  -         60 000,00 kr  -         59 664,00 kr  -        60 000,00 kr  

PN produktionskostnad -         52 000,00 kr  -        67 000,00 kr  -         67 000,00 kr  -        59 850,00 kr  -         60 000,00 kr  -         60 000,00 kr  -        60 000,00 kr  

PRA & SA tester -           5 000,00 kr                          -   kr  -           5 000,00 kr  -          4 370,00 kr  -           5 000,00 kr  -           2 000,00 kr  -          9 000,00 kr  

Kostn. Dopingkontroll                          -   kr                          -   kr  -           1 000,00 kr                         -   kr  -           1 000,00 kr                           -   kr  -          1 000,00 kr  

RAS -           1 000,00 kr  -        17 534,00 kr  -         15 000,00 kr  -          2 500,00 kr  -         15 000,00 kr                           -   kr  -          5 000,00 kr  

Pudelfullmäktige -         55 000,00 kr  -        49 110,00 kr  -         55 000,00 kr  -        56 185,00 kr  -         50 000,00 kr  -         48 222,00 kr  -        45 000,00 kr  

Kurser & konferenser -         15 000,00 kr  -        22 581,00 kr  -         10 000,00 kr  -          7 775,00 kr  -           5 000,00 kr  -           3 683,00 kr  -        12 000,00 kr  

Kennelfullmäktige                          -   kr  -        10 308,00 kr  -         10 000,00 kr                          -   kr  
                          -   

kr  -           9 573,00 kr  -        10 000,00 kr  

REC möte                          -   kr                          -   kr  -           7 000,00 kr  -          9 801,00 kr  -           8 000,00 kr                           -   kr  -          8 000,00 kr  

Möte Nordiska Pudelkl. -         12 000,00 kr                          -   kr                           -   kr  -        10 663,00 kr  -           8 000,00 kr                           -   kr                          -   kr  

Pudelseminarium -       155 000,00 kr                          -   kr                           -   kr                          -   kr                           -   kr  -       159 351,00 kr  -        20 000,00 kr  

Verksamhetskonferens -         28 000,00 kr  -        29 481,00 kr  -         28 000,00 kr  -        25 592,00 kr  -         25 000,00 kr  -           7 335,00 kr  -        25 000,00 kr  

Pudel SM -           5 000,00 kr  
                           -   

kr  -         20 000,00 kr                          -   kr  -         20 000,00 kr  -         18 714,00 kr  -          7 000,00 kr  

Pudelnationalen -           5 000,00 kr  -              369,00 kr                           -   kr  -      280 303,00 kr  -       265 000,00 kr  -           3 210,00 kr  -        15 000,00 kr  

Varor till försälj. -         15 000,00 kr  -         20 197,00 kr  -         10 000,00 kr  -        16 588,00 kr  -         10 000,00 kr  -         16 502,00 kr  -        10 000,00 kr  

Övriga kostnader -         10 000,00 kr  -         12 341,00 kr  -         10 000,00 kr  -        11 771,00 kr  -           7 500,00 kr  -           8 504,00 kr  -          7 500,00 kr  

Möten webbgruppen -           2 500,00 kr                           -   kr  -           2 500,00 kr  -          3 591,00 kr                           -   kr    -          4 000,00 kr  

SAR -           2 000,00 kr  -           1 879,00 kr  -           1 500,00 kr  -          1 337,00 kr                           -   kr  -           1 355,00 kr  -          4 000,00 kr  

Kostnad inför jubileumet -           1 000,00 kr                           -   kr  -           1 000,00 kr    -           1 000,00 kr   ,  -          1 000,00 kr  

Årets Pudlar -           2 500,00 kr  -           1 800,00 kr -           2 500,00 kr  -        10 816,00 kr  -         10 000,00 kr  -           2 197,00 kr  -          2 500,00 kr  

HD bidrag Mellanpudel                         -   kr                           -   kr                           -   kr  -        54 600,00 kr        

Aktivitetsstöd avdelningarna                         -   kr                           -   kr                           -   kr  -        36 024,00 kr  -         40 000,00 kr      

Summa -     649 500,00 kr  -     526 332,00 kr  -     544 500,00 kr  -   884 892,00 kr  -    832 500,00 kr  -     626 155,00 kr  -   558 000,00 kr  
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  Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 

Administrativa kostnader 2016 2 015 2015 2014 2014 2013 2013 

Resekostnader övrigt -              500,00 kr  -              222,00 kr  -              500,00 kr  -             278,00 kr  -           1 000,00 kr  -           1 094,00 kr  -          1 000,00 kr  

Pr & reklam -           5 000,00 kr  -           5 343,00 kr  -           5 000,00 kr  -          9 475,00 kr                           -   kr  -           1 913,00 kr  -          2 000,00 kr  

Tryck och marknadsföring -         5 000,00 kr  -         1 527,00 kr  -         5 000,00 kr  -       3 904,00 kr  -        5 000,00 kr  -         8 001,00 kr  -       5 000,00 kr  

Rasmontrar -           4 000,00 kr  -           5 040,00 kr  -           2 500,00 kr  -          1 247,00 kr  -           3 000,00 kr  -           2 536,00 kr  -          6 000,00 kr  

Kontorsmaterial -           6 000,00 kr  -           5 400,00 kr  -           6 000,00 kr  -          4 281,00 kr  -           8 000,00 kr  -           5 258,00 kr  -          8 000,00 kr  

Datakostn internet -           2 500,00 kr  -           2 222,00 kr  -           2 500,00 kr  -          2 534,00 kr  -           2 500,00 kr  -           2 399,00 kr  -          2 500,00 kr  

Telefon -           7 000,00 kr  -           6 796,00 kr  -           7 000,00 kr  -          6 796,00 kr  -           7 100,00 kr  -           6 796,00 kr  -          7 100,00 kr  

Datakostn rasdata -           1 500,00 kr  -           1 023,00 kr  -           1 500,00 kr  -          1 023,00 kr  -           2 500,00 kr  -           2 042,00 kr  -          2 500,00 kr  

Datakostn övrigt -           3 500,00 kr  -           3 354,00 kr  -           3 200,00 kr  -          3 122,00 kr  -           3 200,00 kr  -           3 233,00 kr  -          3 000,00 kr  

Porto -           9 000,00 kr  -           5 712,00 kr  -           9 000,00 kr  -          8 607,00 kr  -           7 000,00 kr  -           6 723,00 kr  -          6 500,00 kr  

Dataprogram och Licenser -           1 500,00 kr  -           1 178,00 kr  -           1 500,00 kr  -          3 542,00 kr  -           5 000,00 kr  -           5 247,00 kr    

Försäkringar -              600,00 kr  -              570,00 kr  -              600,00 kr  -             600,00 kr  -              660,00 kr  -              660,00 kr  -             660,00 kr  

Revisionskostnader -              750,00 kr  -           1 416,00 kr  -              500,00 kr  -             382,00 kr  -           1 000,00 kr  -              756,00 kr  -          1 500,00 kr  

Styrelsemöten -         70 000,00 kr  -        63 154,00 kr  -          65 000,00 r  -        59 725,00 kr  -         70 000,00 kr  -         59 485,00 kr  -        70 000,00 kr  

Bank & postgiro -           7 500,00 kr  -           6 703,00 kr  -           7 500,00 kr  -          6 515,00 kr  -           7 500,00 kr  -           6 424,00 kr  -          7 500,00 kr  

Payson Avgifter -           1 000,00 kr  -              989,00 kr  -           1 000,00 kr  -             961,00 kr  -           1 500,00 kr  -           1 296,00 kr  -          1 500,00 kr  

Övriga administrativa -           2 000,00 kr  -                   2,00 kr  -           2 000,00 kr  -          1 785,00 kr  -           2 000,00 kr  -           1 738,00 kr  -          2 000,00 kr  

Arbetsgivaravgifter -             500,00 kr                           -   kr  -              500,00 kr  -          3 611,00 kr                           -   kr                           -   kr                          -   kr  

REC medlemsavgift 
                          -   

kr  
-                659,00 

kr  
-               700,00 

kr  -             649,00 kr  -              800,00 kr  -              606,00 kr  -             800,00 kr  

Medlemsavg. Nordiska -           1 300,00 kr  -           1 304,00 kr  -           1 300,00 kr  -          1 239,00 kr  -           1 300,00 kr  -           1 257,00 kr  -          1 300,00 kr  

Övriga oförutsedda kostn. -           1 000,00 kr                           -   kr  -           1 000,00 kr  -          1 000,00 kr                           -   kr    -          1 000,00 kr  

Summa -     130 150,00 kr  -     112 614,00 kr  -     123 800,00 kr  -   121 276,00 kr  -    129 060,00 kr  -     117 464,00 kr  -   129 860,00 kr  

Totala kostnader -     779 650,00 kr  -     638 946,00 kr  -     668 300,00 kr  - 1 006 168,00 kr  -    961 560,00 kr  -     743 619,00 kr  -   687 860,00 kr  

Beräknatresultat         19 550,00 kr          23 895,00 kr           6 000,00 kr  -   109 479,00 kr           2 440,00 kr        136 671,00 kr        13 580,00 kr  

Återföring Pudelnational                    -   kr                       -   kr        55 000,00 kr        

Återföring Hälsokonto                    -   kr                       -   kr        54 600,00 kr                    -   kr                     -   kr                   -   kr  

Återföring RAS           17 500,00 kr            

SLUTLIGT RESULTAT      19 550,00 kr        41 395,00 kr         6 000,00 kr           121,00 kr         2 440,00 kr      136 671,00 kr      13 580,00 kr  
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Valberedningens förslag till Centralstyrelse 2016 
 

 
Ordförande  Charlotta Gauffin  Nyval  2 år 
 
Ordinarie ledamot Marianne Backman   Nyval 2 år 
Ordinarie ledamot Barbro Bergström  Omval 2 år 
Ordinarie ledamot Malin Hult   Omval 2 år 
 
Suppleant  Mona Plånborg Grenholm   Omval 2 år 
Suppleant  Andrea Nyman   Fyllnadsval 1 år 
 
 
 
 
Kvarstår i styrelsen med 1 år kvar av mandattiden: 
Kerstin Johansson, ordinarie ledamot 
Lena Tellberg, ordinarie ledamot  
Sanna Arvidsson, ordinarie ledamot 
 
Madeleine Bergendahl och Marita Simring har avböjt omval. 
 
 
 
 
Revisorer       
Revisor 1 år   Agnetha Karlsson   Omval 
Revisor 1 år  Bengt Forshult   Omval   
Revisorssuppleant 1 år Susanne Svedberg   Omval   
Revisorssuppleant 1 år Eva Riedel Östlund   Omval 

 
      
 
     
 
 
      
 
 
Ljusterö, Stenungsund och Skellefteå 
Mars 2016      
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Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 2-3 april 2016. 

 

Pudel-SM 

SPK/CS har haft svårt att hitta samarbetspartners och funktionärer till Pudel-SM.  
Vid 2015 års PF framfördes åsikter om att det är det låsta datumet för Pudel-SM, sista 
helgen i september, som leder till svårigheterna. Skulle Pudel-SM arrangeras ett annat 
lämpligt datum skulle svårigheterna förhoppningsvis minska. 

 

Yrkande: SPK/CS föreslår att Pudel-SM alltid arrangeras tillsammans med Pudelnationalen 
de år den tävlingen genomförs. 

SPK/CS yrkar att Pudel-SM de övriga åren arrangeras vid lämpligt datum beslutat av CS. 
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Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 2-3 april 2016. 

 

Regler för ”ÅRETS UPPFÖDARGRUPP SPK”  

Tävlan om ”Årets Uppfödargrupp” SPK står öppen för en grupp om fyra pudlar av samma storlek 
som har ett och samma kennelnamn eller är uppfödd av en och samma person eller grupp av 
personer. 

Samtliga i gruppen ingående pudlar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och 
ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. 

Alla storlekar tävlar var för sig. 

Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december. 

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK officiella utställningar.  

Poängberäkning enligt nedan: 
3 poäng för bästa grupp 
2 poäng för Hp 
1 poäng per deltagande grupp  
 
Exempel: 
Tre deltagande grupper; 
Placerad 1 med Hp= 3+2+3=8 poäng 
Placerad 2 med Hp=2+3=5 poäng 
Placerad 3 utan HP=3 poäng 
  
Plus BIS-uppfödargrupp enligt följande: 
BIS 1 = 4 poäng 
BIS 2 = 3 poäng 
BIS 3 = 2 poäng 
BIS 4 = 1 poäng 
 
Om det på första platsen hamnar två grupper med lika poäng vinner den som har flest antal BIS 
poäng.  
 
 
 
 

 

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse 2016-03-12 

 
 
 



27 

 

Proposition till Svenska Pudelklubbens årsmöte, Pudelfullmäktige 2-3 april 2016. 
 

 
Regler för ”ÅRETS AVELSGRUPP SPK”  

Tävlan om ”Årets Avelsgrupp” SPK står öppen för: 

 Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar. 

 Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor. 

Avelshunden/tiken som deltar i avelsklassen ska presenteras tillsammans med gruppen. 

Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare utställning tilldelats lägst kvalitetspriset Very 
Good. 

Samtliga i gruppen ingående pudlar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och 
ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. 

En och samma avelshund/tik får delta med endast en avelsgrupp. 

Alla storlekar tävlar var för sig. 

Tävlingssäsongen är 1 januari-31 december. 

Poäng får räknas på maximalt fem (5) av SPK officiella utställningar.  
 
Poängberäkning enligt nedan: 
3 poäng för bästa grupp 
2 poäng för Hp 
1 poäng per deltagande grupp  
 
Exempel: 
Tre deltagande grupper; 
Placerad 1 med Hp= 3+2+3=8 poäng 
Placerad 2 med Hp=2+3=5 poäng 
Placerad 3 utan HP=3 poäng 
  
Plus BIS-avelsgrupp enligt följande: 
BIS 1 = 4 poäng 
BIS 2 = 3 poäng 
BIS 3 = 2 poäng 
BIS 4 = 1 poäng 
 
Om det på första platsen hamnar två grupper med lika poäng vinner den som har flest antal BIS 
poäng.  
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Centralstyrelsens förslag till beslut: 

CS föreslår bifall till motionen under 
förutsättning att poängberäkningen 
är praktiskt genomförbar. 


