VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 FÖR SEKTIONER OCH OMBUD.
Sektioner
Lägersektionen.
Verksamhetsberättelse Pudellägret 2018
Årets pudelläger, det 29:e i ordningen, hölls som vanligt vecka 28, dvs. 7/7-14/7. Platsen var för fjärde
året på Herrfallet utanför Arboga. Antal deltagare var 110 st som var fördelade i 26 stugor varav en
campingstuga och 11 campingplatser. Antal hundar på lägret var totalt 146 st, varav 135 var pudlar.
Det bjöds på många aktiviteter; lydnad, rallylydnad, agility & nosework på olika nivåer, ringträning,
pälsvård, valpaktivering, spår, sök, uppletande och trix. Vi hade återigen den mycket populär kvällen
med Loppis, där deltagarna tagit med sig saker de inte längre behöver. Mer för de tvåbenta var
välkomst- och avslutningskvällarna med grillning, Räk & Grillfrossa. Välkomstkvällen innan grillningen
delades alla in i grupper och varje grupp fick måla en tavla.
Under 2018 har vi haft 7 st lägermöten, 5 st telefonmöten och 2 st fysiska möten. 2 st telefonmöten
var planering inför lägret 2019.
I lägersektionen för 2018 ingick Linda Penttilä, Lena Ilemyr, Liss-Britt Elegård, Sofia Nandrup, Carina
Enberg och Susanne Gustafsson.
Stockholmssektionen.
Verksamhetsberättelse för Stockholmssektionen 2018
Efter en turbulent start av verksamhetsåret 2018 hämtade vi snabbt upp oss och har kunnat erbjuda
medlemmarna en mängd olika kurser och aktiviteter.
Våra promenader är välbesökta. Promenaden i maj valde vi att ställa in då det var närgången varg i
området.
De valppartyn vi haft har varit mycket uppskattade likväl som våra öppna hus.
Pälsvårdskurser är en viktig del av de kurser vi erbjuder, flera fantastiskt duktiga instruktörer har vi haft
under året.
Nyhet för i år har varit kursen ”Pudelkul” - så populär att vi fyllt den ena kursen efter den andra.
Året avslutades med inbrott i lokalen, vi hoppas givetvis på att detta inte ska bli en trend in på 2019.
Sektionen har under året haft följande sammansättning:
Carina Enberg
Ordförande och webb-/FB-ansvarig samt kursadministratör
Susanne Gustafsson
Kassör
Tage Laijronsdotter
Sekreterare och lokalansvarig
Helena Hörkeby
Vice ordförande, kursadministratör och webbansvarig
Eva Gille
Utbildningsansvarig
Annika Larsson
Utbildningsansvarig och PN-ansvarig
Lena Ilemyr
Ledamot
Leone Nyman
Ledamot
Mia Aspén
Promenadansvarig

Kristina Sahlström
(ordförande våren 2018)
Sektionsmöten
Sektionen har haft 10 möten under året, varav 1 var telefonmöte.
Kurser
Pudelkul – nytt upplägg av kurs, där man får prova på rallylydnad, agility, nosework, balansboll m.m.
Ett mycket uppskattat upplägg 3 olika nivåer har erbjudits; 5 nybörjarkurser, 3 fortsättningskurser och 2 kurser i steg 3.
Nosework- både nybörjarkurs (dag- och kvällskurs) samt en fortsättningskurs.
Valpkurser – 4 stycken kurser har vi erbjudit.
Vardagslydnad – 3 stycken kurser.
Flerhundskurs – där man fått tips på hur man hanterar fler än en hund i koppel.
Rallylydnadskurs – nybörjarkurs för de som vill lära sig denna sport.
Inkallning- och gå fintkurs – hur vi får våra hundar att komma när vi ropar och att sköta sig i koppel.
Valpagility – en kurs anpassad till valpar där man får lära sig en början på hur man lär sin hund teknik
kring agility.
Prova på personspår – en heldagskurs där man får insyn i hur man kan aktivera sin hund i skogen.
Öppna rallyträffar – vid 2 tillfällen har det erbjudits träning under ledning i samtliga 4 klasser.
Öppna handler/utställningsträningar – vid 2 tillfällen har det erbjudits handledning och träning i hur
man visar fram sin hund på bästa sätt i utställningssammanhang.
Pälsvårdskurser
Under året har vi erbjudit ett flertal kurser i pälsvård. Ett viktigt uppdrag med tanke på vår ras.
Bad- och fönkurs – 2 stycken har vi haft under året.
Raka nos- och tasskurs – 2 stycken har vi erbjudit.
Vardagsklippning – 2 kurser.
Pälsvård av utställningspäls – 1 kurs.
Utställningsklippning med top-knotuppsättning – 1 kurs
Instruktörer under året har varit:
Linda Bodin, Lena Ilemyr, Linda Penttilä, Sofia Nandrup, Anette Gifting-Wennersten, Maria Willers,
Freddie Gudmunds Dandemar, Monika Dahlström-Jönsson, Christer Ivarsson, Leone Nyman
och Eva Gille.
Stort tack till alla instruktörer för året!
Pudelpromenader
8 promenader har erbjudits under året under ledning av Mia Aspén. Promenaden i maj inställd pga.
varg i området. Totalt har 247 personer deltagit på promenaderna.
Öppet hus
8 öppna hus varav ett med tema ”kloklippning” där vi bjöd in vår sponsor från Bratts samt 4 med
Noseworkträning.
Tage Laijronsdotter tillsammans med Barbro Laijronsdotter, Monika Dahlström-Jönsson, Lars
Dahlström samt Anette Gifting Wennersten och Lars Wennersten har varit värdar för våra öppna hus.

Valpparty
8 valppartyn har vi erbjudit under året. Valpar från 12 veckor upp till 6 månader har besökt oss. Eva
Gille har varit ansvarig/instruktör för dessa.
Lokalen
Från 1/7–18 står Stockholmssektionen för 75% av hyreskostnaderna för lokalen. Tidigare har
Stockholmssektionen delat 50/50 med mellansvenska. Lokalen används mestadels av
Stockholmssektionen med alla kurser därav förändringen av kostnad.
Vi har fått ytterbelysning vid entrén, vilket uppskattas.
Täby/Roslagssektionen.
Verksamhetsberättelse 2018 Täby/Roslagssektionen
STYRELSE:
Annika Tungel, ordförande
Barbro Johansson, kassör
Ann-Christin Thorell, sekreterare
Marianne Bladh
Liss-Britt Elegård
Ulla Nordström
Styrelsen har under året haft fyra möten.
Sektionen har haft följande aktiviteter:
Våren 2018
Pudelpromenader i Täby med 25-40 deltagare
Pudelpromenader i Norrtälje med 20-25 deltagare
Hösten 2018
Pudelpromenader i Täby med 25 - 40 deltagare
Pudelpromenader i Norrtälje med 20 - 25 deltagare
Örebrosektionen.
Verksamhetsberättelse 2018 Örebrosektionen.
Örebrosektionen har under 2018 haft promenader 1g/månaden förutom sommar-uppehåll.
Promenaderna har varit förlagda i Örebro eller Örebros omgivningar.
Vi har haft miljöträning och enklare ledarskapsövningar, för dem som velat. 10 – 15 deltagare/gång.
Utställningsklippkurs 15/4. Kursledare Madeleine Bergendahl. 7 deltagare med hund,
och 2 deltagare utan hund.
Grillkväll 12 deltagare.
Pudelparad genom Örebros centrum 5 deltagare.
Medlemsmöten vår och höst då vi planerat aktiviteter för nästkommande halvår 4-5 deltagare.
Julfest 10 deltagare

Ombud
Södermanland.
Norra:
Verksamheten har varit vilande under året
Östra:
Verksamhetsberättelse SPK Sörmlandspudlarna östra delen 2018.
Pudelpromenader har hållits ca en gång per månad. Det har varit ett växlande antal deltagare med,
ibland 2 och ibland 10 deltagare.
Två klippkurser har hållits under året.
Facebooksidan är en tillgång som används för att nå ut med de evenemang som finns.
Uppsala
Verksamhetsberättelse ombud Uppsala.
Ombud har varit Anna-Lena Ellasdotter och Cecilia van der Meulen. Under året har 6 pudelpromenader
i naturmiljö i Hågadalen hållits. En sommarpromenad i centrala Uppsala samt en promenad under
evenemanget Allt ljus på Uppsala i november har också hållits. Promenaderna har haft 8-15 deltagare.
En kurs i vardagsklippning hölls i april.
Västerås
Verksamhetsberättelse Västeråspudlarna.
Under året 2018 försökte vi få till en första pudelpromenad under senhösten men tyvärr ställdes den in
pga hällregn.
Värmland.
Verksamhetsberättelse Värmland.
Vi har haft fyra pudelpromenader två ringträningar, rallylydnad på Dogoramas träningslokal samt ett
VIP möte med promenad på Dogoramas nya butik.
Östgöta.
Verksamhetsberättelse Östgötapudlarna 2018.
PUDELPROMENADER
Östgötapudlarna har under 2018 anordnat Pudelpromenader, ca 1 gång i månaden! Promenaderna har
varit i Linköping, Motala, Norsholm och Norrköping. En populär aktivitet, med mellan 7 och 25 pudlar
med ägare, i alla dess storlekar & färger.

TRADITIONER
Vi har som tradition att ha Pudelpromenad i den vackra Rhododendrondalen i Norrköping, varje år i
maj!
En annan tradition är att samlas vid Varamon i Motala, där pudlarna får springa fritt, och njuta av
stranden & Vätterns vatten. Det gör vi dels på våren, före badsäsongen, och på hösten, efter
badsäsongen, så vi inte stör badande och solande människor!
TEMAKVÄLLAR
Våren 2018, anordnade Östgötapudlarna en Temakväll – ”Första Hjälpen för hund”, på Evidensia
Jägarvallens Djursjukhus i Linköping. Mycket lärorik och uppskattad kväll. Vi blev ca 8 stycken.
Hösten 2018, ordnades ännu en Temakväll. Den här gången handlade kvällen om ”Friskvård”. Plats var
Anicura Valla Djursjukhus i Linköping. Många intresserade pudelägare, närmare bestämt 14 stycken,
slöt upp!
SOCIALTRÄNING
Vi har haft Stadspromenad i Linköping. Där utforskade vi bl.a. olika slags underlag, promenerade
utmed uteserveringar med många människor, klättrade på olika saker.
KLIPPKURSER
Det har anordnats Vardagsvårdskurser (kurs I), och Vardagsklippkurser (kurs II).
Östgötapudlarnas aktiviteter har deltagare från hela Östergötland med omnejd (Tranås &
Katrineholm).
Med Vänliga Hälsningar
Annika Berglund, Ombud Östgötapudlarna
MH/BPH kommittén
Verksamhetsberättelse 2018 mellansvenska avdelningen
Under 2018 har MH/BPH kommittén bestått av mig Ulla Nordström och Eva Werther.
BPH genomfördes 8 september 2018 på Hunduddens Träningscenter med 10 hundar, 3 stor pudlar, 5
mellan pudlar, 2 dvärg.
BPH genomfördes 7 oktober 2018 i Östervåla på gården Nyåker med 9 hundar, 2 stora, 4 mellan, och 3
dvärgar.
MH. Hade jag själv en uppfödardag 5 maj 2018 med 7 storpudlar på Roslagens BK.
Vi tackar berörda klubbar för väl genomförda BPH: n, MH:n och trevliga dagar.
Den 2019-01-15
Ulla Nordström & Eva Werther

