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Inledning 
Du läser ett nyhetsbrev från Svenska Chodský 
pesklubben. 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 
Den 10 mars hade Svenska Chodský pesklubben 
årsmöte. En väldigt trevlig dag med bra uppslutning av 
medlemmar samt en intressant föreläsning ”Förstå din 
hund” av Pirkko Andersson. 
 
Den nya styrelsen finns presenterade på hemsidan i 
Årshandling 2018 samt under separat rubrik för 
styrelsen. 
 
 
Utdelade priser i samband med årsmötet 
I samband med årsmötet utdelades ett antal priser, såväl 
vandrings- som hederspriser. Samtliga vinnare finns 
publicerade på rasklubbens hemsida. 

 
Hederspriser (HP) 
För första gången delades ett antal hederspriser ut. Alla 
vinnare fick ett screentryck av en tavla beställd av 
Svenska Chodský pesklubben. Originalet är en 
blyertsteckning av Maria Tjärnström och baseras på ett 
antal högupplösta bilder insända från personer som 
medgivit att rasklubben använder bilderna för 
ändamålet. 

 
 

Speciella omnämnanden 
Vi vill gratulera alla aktiva till samtliga framgångar på 
tävlingsbanorna. Ni gör ett ovärderligt arbete i att 
marknadsföra och meritera vår ras. 
 
Ett speciellt omnämnande och grattis riktas till följande 
ekipage: 

• Maria Spetz och Alberta Antamigo ”Petra” som 
blev årets agilityhund i XL hoppklass 1. 

• Emma Edvardsson och Daeneys Black Monster 
”Daeny” som är rasens första representant i klass 
3 tävlingslydnad samt elitklass spår. Därtill har de 
tagit ett förstapris i klass 3 tävlingslydnad och 
certpoäng i elit spår.  

 

 
Grattis på hemsidan 
Glöm inte att du kan omnämna ekipage på vår hemsida 
och ge dem ett extra grattis. Ditt grattis skickar du till 
webbansvarig, epost chodskylife@gmail.com  

 
Ange vad, var och resultatet i det du tävlat.  

 
 

FCI Godkännande 
Rasen Chodský pes är sedan 2019-04-29 provisoriskt 
godkända av FCI under en provperiod av tio år. 

 
 

Sekretess- och integritetspolicy 
Rasklubben har antagit sekretess- och integritetspolicy, 
mer information finner du på hemsidan.  

 
 

Öppen Hälsoregister 
Svenska Chodský pesklubbens fortsätter kartläggningen 
av rasens hälsa och inför ett öppet hälsoregister för att 
undersöka hälsoläget avseende epilepsi och allergi. 

 
Svenska Chodský pesklubben vill genom det öppna 
hälsoregistret visa på transparens och dialog kring 
viktiga hälsoaspekter och ser registret som led i att 
utveckla och bevara rasen ur ett hållbart perspektiv. 

 
Därför önskar rasklubben att den som äger, har ägt eller 
har fött upp en hund som drabbats av ovan nämnda 
sjukdomar rapporterar in detta till nedan angivna. 

 
Om du vill rapportera in annan sjukdom som inte 
nämns ovan är du välkommen att lämna information till 
samma mottagare nedan. Som står i instruktionen till det 
öppna hälsoregistret, är det enbart sjukdom konstaterad 
av legitimerad veterinär som är föremål för intresse och 
uppgifterna kommer inte att publiceras i det öppna 
hälsoregistret. 

 
Dina uppgifter omfattas av den integritets- och 
sekretesspolicy som rasklubben antagit. 

 
Ann Olsson: ann@teamskennel.se 

 
Dokument finner ni på rasklubbens hemsida. 
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Testhundar sökes till MT2017 (inofficiellt) 
Svenska Chodský pesklubben (SCPK) har fått förfrågan 
om att skicka deltagare, kostnadsfritt till MT2017 (det 
nuvarande MT kallas för MT2007). Detta för att SBK 
ska få ett så brett underlag som möjligt inför den 
regelrevidering som pågår. 
 
Vill du ställa upp med din Chodský pes? Det kostar dig 
inget att delta på själva testet (värde 600 kr) men du 
måste vara medlem i SKK eller SBK och/eller SCPK. 
Hunden ska ha gjort MH och MT2007 och inte ha fyllt 
4 år vid aktuellt testtillfälle. Plats för testet kommer att 
bli antingen Timrå, Vallentuna, Romelanda eller Tollarp. 
 
Mejla till Ann Olsson på: ann@teamskennel.se och skriv 
ditt namn och hundens namn och reg.nr - så återkopplar 
vi om du kommit med. SCPK förbehåller sig rätten att 
välja ut de ekipage som ska delta. Information om exakt 
datum och anmälningsförfarande kommer när ekipage 
är utsedda. 
 
Mer information om vad ett mentaltest (MT) är och 
innebär finns att läsa på SBK:s hemsida. 
 
Sista anmälningsdag för anmälan till Ann Olsson den 
15:e Juni. 
 
 
Kommande aktiviteter 
 
Exteriördomarkonferens oktober 2019 
Rasklubben söker visningshundar till exteriördomar-
konferens 19 oktober. Är du intresserad att delta skicka 
bild på din hund, registrerat namn, hundens ålder, 
bostadsort och ägarens namn och telefonnummer till 
asa.tiderman@gmail.com snarast. 
 
Träningsläger i Kungsör 
29/8 - 1/9 kommer vi som vanligt att ha vårt trevliga 
läger på Ekuddens camping i Kungsör! Det kommer att 
finnas träningsgrupper för spår, sök, uppletande, patrull, 
lydnad, Nose Work och freestyle. Mer om lägret på vår 
hemsida samt hur du anmäler dig!  
 

 
 
Mentalhelg september 
Svenska Chodský pesklubben inbjuder till mentalhelg på 
Mjölby brukshundklubb i Östergötland 27 – 29 
september 2019. 
 
MT & exteriörbeskrivning genomförs på lördag och 
MH på söndagen.  
 
Du anmäler dig till aktiviteterna (MT, MH och 
exteriörbeskrivning) genom SBK Tävling. Mer 
information kommer att publiceras på hemsidan och i 
PM. 
 
Vi behöver funktionärer till aktiviteten och efterlyser 
testledare till MT samt figuranter till såväl MT som MH. 
Kontakta Ann Olsson om du har möjlighet att hjälpa till 
genom att skicka ett mejl till: ann@teamskennel.se. 
 
 
Vi önskar alla en fin och framgångsrik sommar J. 
 
 
Har du förbättringsförslag eller önskemål 
om ämnen i nyhetsbrevet? 
Skicka ett mejl till redaktionen genom Anne Lagerström 
på e-post: annelagerstrom@telia.com 
 
 
 
Over and out från Informations- & PR sektorn 
 

õ Anne Lagerström, (sammankallande) 
õ Pia Bäckman 
õ Ingela Pettersson 
õ Eva Söderlund 

 


