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Inledning 
Du läser ett nyhetsbrev från Svenska Chodský pes 
klubben. Syftet med nyhetsbreven är att delge aktuell 
information om ämnen och händelser som är viktiga 
för vår ras och som kan ge mervärde åt rasklubbens 
medlemmar. Nyhetsbreven kommer även att 
publiceras på rasklubbens hemsida.  
 

 
 
Årsmöte 2873-21 
 
Vårat årsmöte hölls via zoom. Vi tackar Yvonne 
Brink för väl genomfört årsmöte. Nedan är nya 
styrelsen, några sitter kvar och vi har några nya. 
Varmt välkomna till nya medlemmar i styrelsen! 

      
 
Nu hoppas vi på en bra sommar och att covid 
har blivit stävjd så vi kan ha lite trevliga 
medlemsträffar och träningshelger med våra 
underbara chodsky´s. 
 
Presentation av våra nya styrelsemedlemmar 
ser ni i årsmöteshanslingar 2021 
https://www.scpk.se/arsmoeteshandlingar 
 
 
Styrelsen 2021 
 

Poster  

Ordförande Ann Olsson 

Vice ordförande  Johanna Tigerström 

Sekreterare Anne Lagerström 

Kassör Jim Berglund 

Ledarmot Håkan Sjödin 

Ledarmot Victoria Johansson 

Ledarmot Karin Sjöqvist 

Suppleant Hanna Andersson 

Suppleant Mia Holmbäck 

Revisor Jesper Carlberg 

Revisor Catrine Grahn 

Revisorsuppleant Carola Nillson 

Revisorsuppleant Jeanette Carlsson 

 
 
 

Valberedningen 2021 
 
Åsa Tiderman, sammankallande, 
asa.tiderman@gmail.com  
Anita Melitschenko, ledamot 
info@lannahundpensionat.se 
Lotta Eriksson, ledamot 
tullalulla@live.se  
 
 
Kommande event 
 
Handlerkurs 8/5 i Lanna, Örebro.  
Max 8 ekipage per grupp. Två grupper, en kl. 
09-12 och en grupp kl. 13-16. Pris 250kr för 
medlem och 300kr för icke medlem.  
 
Helena Skoglund, ägare av Okami´s kennel 
kommer ge massa tips och trix på hur vi bäst 
ska ta fram våra hundar i utställningsringen. 
Hon har själv ställt ut sedan -87 i Sverige, 
Norden, EDS och WDS. 
 
Anmälan görs till Anita 
info@kennelblackmarsh.com senast 1/5 
 
Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och kursen sker utomhus.  
 
Varmt välkomna! 
 
 
Träningsläger i Kungsör 
Vi håller tummarna för att corona viruset försvinner 
och att vi ska kunna genomföra vårt 
årliga sommarläger i Kungsör. 
 
Onsdag 18 augusti kl.14.00 – söndag 22 augusti 
kl.13.00 planerar vi att som vanligt att ha 
vårt trevliga läger på Ekuddens camping i Kungsör. 
 
Sista anmälan 1 juli 2021, sista betalningsdag för 
lägret 1 juli. 
 
Frågor och anmälan skickar du till: 
asa.tiderman@gmail.com 
 
Mer information om Kungsörlägret hittar ni på 
https://www.scpk.se/ 
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Medlemspresentation 
 

  
 
Jag heter Carola Nilsson och jag har varit med i 
Svenska Brukshundklubben sedan jag var 10 år.  
 
Jag började på klubben med min familj, som nyblivna 
hundägare till en blandrashund. På den tiden fanns 
inte Sveriges hundungdom, men efter något år så 
bildades SBK-U som senare blev Sverige 
Hundungdom. Jag har sedan dess varit medlem och 
väldigt engagerad både på lokal-, distrikt- och 
central nivå. Eftersom jag började som ung, så blev 
mitt engagemang från början väldigt riktat mot 
ungdomsverksamheten, men genom åren har det 
varit främst styrelsearbete för att nu på senare år 
helt bli engagerad inom tjänstehund. Genom åren 
har jag haft flera hundar och provat olika raser, men 
nu har jag hittat hem. Nu ska det alltid bo en 

Chodsky hos mig       

 
Jag har genom åren haft, förutom min första 
blandrashund, hovawart, tolllare, schäfer och alla 
har varit bra på sitt sätt, men så en dag träffade jag 
en liten Chodsky-valp på vår träning och då var det 
kört. Jag sa till min träningskompis att nästa gång blir 
det en Chodsky. En liten arbetsam brukshund, som 
dessutom hade färger och utseende som jag gillar.  
Året efter fick jag ett samtal, om att det fanns en 
valp på Åland. Jag ringde och pratade med 
uppfödaren till valpen och på den vägen är det… Min 
lilla valp skulle bli påläggskalv till min patrullhund 
som var 7 år. 
 

  
 
Det var då Moje Radost Arracz flyttade hem till oss, 
och det har jag aldrig ångrat. Arracz föddes 1 april 
2014, så han är mitt lilla aprilskämt. Men jag har haft 
tur med honom, en gång var han med om en olycka 
och det kunde ha slutat riktigt illa. Han blev sparkad 
av en häst, men han hade verkligen änglavakt. Det 
blev några tänder mindre och en spricka i käken. 
Efter några besök hos veterinären och på 
djursjukhus, blev han opererad och sedan som ny. 
Det hände strax innan Arracz skulle gå upp för 
slutprov, till att bli patrullhund i Hemvärnet.  
 
Arracz är en hund som verkligen vill göra allt för sin 
matte, och han viker sällan från min sida. När jag 
drabbades av yrsel och blev sjukskriven en längre tid, 
vek han sällan från min sida. Husse fick knappt med 
honom på promenader.  
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Med Arracz har jag tävlat spår och är uppflyttad till 
högre klass. Vi har också tävlat lägre klass patrull, 
med godkänt resultat. Dessutom har vi tävlat DM för 
patrullhundar i Övre Norrland och då knep vi en 3:e 
plats i hård konkurrens. Under 2020 blev det inga 
brukstävlingar, men då blev vi peppade av en kompis 
att pröva på lydnad och rally. Detta resulterade i 
träning och att matte skulle lära sig att läsa 
skyltarna. Men i ett svagt ögonblick anmälde jag oss 
till några tävlingar. 3 kvalificerande resultat i rally av 
tre möjliga, och tre av fyra i lydnad. Arracz upphör 
aldrig att förvåna mig. Han är en trogen kamrat som 
alltid vill vara matte till lags.  
 
Arracz fick sedan en lillebror, då uppfödaren hörde 
av sig och behövde ett hem till en hund som hon 
hade fått tillbaka. Det var då Moje Radost Camon 
flyttade hem till oss. Camon är en försiktig herre, 
som föddes 31/7 2017. Han gillar att vara hemma på 
gården och att leka med Arracz. Vi har också provat 
på Rallylydnad och han har gjort två starter och två 
godkända tävlingar. Vi får se vad framtiden har att 
utvisa för honom.  
 

  
 
I mina ögon är chodskyn den optimala rasen, den 
har allt som jag vill ha hos en hund. Den har en bra 

storlek, ett bra temperament och många fina 
egenskaper som passar den brukshund den är. Det 
är en lättlärd och arbetsvillig hund som alltid vill vara 
sin matte till lags. 
 
Arracz och Camon har en egenhet, som jag tror 
många chodskys har, och det är att de gillar att vara 
högt upp.  Arracz har dessutom hittat på ett litet 
bus, och det är när vi tränar och ska ha fikapaus, så 
hinner jag bara vända ryggen till så sitter han i min 
campingstol. 
 

  
 
 
 
Är du intresserad av att du och din hund blir 
presenterad i något av våra nyhetsbrev?  
Skicka ett mejl till: vickislya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vickislya@hotmail.com
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Vi önskar er alla en fin vår och sommar med fina 

chodskyäventyr        
 
 
 
Varma hälsningar från PR-Sektorn! 
Victoria Johansson, Anne Lagerström, Eva 
Söderlund, Frida Orrelid, Hanna Andersson, Emelie 
Johansson 
 
 

Det är ni medlemmar som gör klubben! Vi tar 
gladeligen emot feedback och önskningar för vad ni 
vill se mer (eller mindre) av i dessa nyhetsbrev. 
Skicka mail till: vickislya@hotmail.com 


