
 
 
 
             ÅRSBERETNING 2018 
 
 
 

Styret har i 2018 bestått av: 
 
Leder:  Mette Lindboe 
Nestleder: Martha Strand 
Styremedlem: Hege Mortensholm 
Styremedlem: Martina Pallokat 
Styremedlem: Annike Kjøsnes  
Varamedlem 1: Brit Aune 
Varamedlem 2: Ingen, da omrokkeringer var nødvendig da Toril Wiggen måtte trekke seg som leder.        
 
Valgkomitè: Arild Furset, Emilie Strand, Elisabeth Hamstad – Vara: Nils Kristian Gimseng (fra April) 
Revisor:  Anne Lise Scharffscher     Vararevisor: Brit Aune 
 
2018 startet med Årsmøte 15.02. Styret har hatt 7 styremøter.   
Styret har arbeidet målrettet og godt i forhold til økte inntekter til klubben gjennom arrangement av to 
Valpeshow.  
Vi vil takke de som stilte på dugnad, for strålende god hjelp på årets siste Valpeshow i Oktober.  
 
På alle utstillinger som har vært arrangert har vi skrevet kritikker på PC og har på den måten rustet oss godt for 
overgang til Elektroniske kritikker fra 2019.  
Flere i styret og utstillingskomiteen er godt kjent med kritikksystemet til NKK og vi har 3 fungerende 
ringsekretærer som har inngående kjennskap til utstillingsreglement og kritikksystem. 
 
Gruppa har hatt flere store arrangement/aktiviteter i 2018. 
 
FEBRUAR: Puddelspesialen og Valpeshow på Messebygget i Malvik. 
 
MARS:   Innføringskurs i Agility over to helger med mange påmeldte og god spons fra klubben.  
 
APRIL:  Kurs i hverdagsstell på York Hundesalong 
  Generalforsamling NPK, med mange deltakere fra gruppe Nordenfjeldske 
  Medlemsmøte – Katrine med Valpetesting som tema. 
 
JULI:  Grillkveld hos Anne Lise, med godt vær! 
 
OKTOBER: Medlemsmøte – Aina fra Trondheim Hundeskole – tema Hundepsykologi. 
  Oppdretterseminar med Anders Rosell på Flå Samfunnshus. 

Valpeshow over to dager ble gjennomført med stor suksess igjen på Messebygget i Malvik. 
 

DESEMBER: Julebord på Piccoli Fratelli på Jakobsli. 
 
For vinteren/våren 2019, er det planlagt felles Øyelysingskveld, dersom det er nok interesse fra medlemmene. Vi 
vil også arrangere Smeller-kurs i februar. Puddelspesialen blir arrangert motsatt dag av NKK, altså 29. Juni 2019 
og vi oppfordrer alle medlemmer til påmelding både av hund og seg selv som hjelpere.  
Vi har fått tak i gode dommere til både Valpeshow og Puddelspesialen vår og vil berømme Utstillingskomiteen 
for gode valg. 
 
For øvrig viser vi til Aktivitetsplan for 2019 og oppfordrer medlemmene til innspill på tema og 
foredragsholdere!  
Vi minner om hjemmesiden vår og Facebook gruppen vår, for nærmere informasjon og bilder fra arrangement, 
www.puddelklubb-nordenfjeldske.no 
Klubbmail: puddelklubb.nordenfjeldske@gmail.com 
 
Vi ønsker alle to og firbeinte et innholdsrikt aktivitetsår og håper å møte mange pudler og hyggelige hundefolk 
gjennom året! 
 
 

 
Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske 


