
Mig äger ingen! 

Är titeln på en hyllad bok och film som belyser styrkan i att gå sin egen väg och stå på egna ben. Det 
är en bra egenskap i många sammanhang, dock inte när det gäller en hundras skrivna standard! 

Svenska Kennelklubben, SKK tillhör FCI (Fédération Cynologique Internationale)en internationell 
kennelklubbsorganisation med ca 80 länder anslutna. Syftet är att bevaka och främja frågor som rör 
hundar och hundsport. FCI fastställer vilken rasstandard (rasbeskrivning) som gäller för olika raser. 
Det sker genom att ett visst land tilldelas ansvaret för en viss hundras standard. När man talar om en 
hundras ursprungsland menar man det land som FCI utsett att ansvara för standarden, vilket inte 
nödvändigtvis är detsamma som det historiskt korrekta ursprunget.  

För Pudel räknas Frankrike som rasens hemland och 1936 bildades Franska Pudelklubben som 
samma år utgav den första standarden. Det är alltså Franska Pudelklubben som äger standarden och 
det är bara de som kan och får ändra skrivningen. Svenska Pudelklubben SPK är en specialklubb 
under Svenska Kennelklubbens paraply och det är vår uppgift att ”väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässiga och exteriört fullgoda rasrena pudlar”. Så står det i 
klubbens stadgar.  

Att alla som sysslar med avel och uppfödning av en ras känner 
till och följer rasens standard är - borde vara- en självklarhet. 
Det är vi som är aktiva nu som har ett ansvar för att bevara 
rasen, inte förändra den efter vårt eget tycke och smak. Pudeln 
finns i fyra storlekar, stor, mellan, dvärg och toy samt i sex 
godkända färger, svart, brun, vit, grå, aprikos och röd. De kan 
dessutom klippas i en mängd olika frisyrer så mångfald är något 
som redan kännetecknar vår ras! En flerfärgad pudel däremot 
har ett diskvalificerande fel enligt pudelns rasstandard.  

Det har genom åren förekommit att det fötts flerfärgade pudlar 
efter enfärgade föräldrar. Det har alltid varit tillåtet att 
registrera dem men de får ett X (otillåten färg) efter 
registreringsnumret. Fördelen med det är att uppfödare som 
absolut inte vill blanda in linjer där det förekommer flerfärgade 
anlag i sina solida färger, kan undvika de kombinationerna. 
Uppfödarna som drabbats har vanligen inte gått vidare på de hundarna i avel och undvikit samma-
liknande kombinationer. Det som är skillnad nu är att ett fåtal uppfödare vill kalla sig seriösa och 
medvetet avlar vidare på flerfärgade hundar. Det finns absolut inget seriöst i det! Att medvetet avla 
vidare på ett diskvalificerande fel i avsikt att föra det vidare till nästa generation kan aldrig försvaras. 

På förekommen anledning vill vi därför klargöra vår policy vad gäller flerfärgade pudlar: "Svenska 
Pudelklubben tar helt avstånd från medveten avel på flerfärgade pudlar i syfte att producera 
flerfärgad avkomma”. 
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