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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.  
 

Ordförande har ordet 
Svenska Chodský 
pes klubben är 
tacksamma för 
att Ni stöder 
klubben även 
detta år, som är 
hårt präglat av 
Covid-19 med 
inskränkningar i 
våra aktiviteter. 
Styrelsen arbetar 
dock idogt med 
att åstadkomma 

så mycket aktivitet som möjligt under året. 
 
Jag följer våra duktiga Chodský ekipage på de 
tävlingar som finns, och det är jätteglädjande 
att se alla Era framgångar. Fortsätt träna och 
visa upp vår fina ras på så mycket aktiviteter 
som det bara går! Lycka till alla! 
Vill även slå ett slag för MT och MH på vår ras, 
då det är viktigt med kartläggning av dessa 
egenskaper för framtida avel i Sverige. 
 
Då vi inte har möjlighet att hålla ordinarie 
medlemsmöte kommer det inom snar framtid 
komma ett sammandrag på vad som händer 
och vad vi arbetar med i styrelsen och i 
sektorerna, detta blir ett utskick till Er alla som 
är medlemmar.  
 
Än en gång lycka till med Era hundar och var 
rädd om dem i sommarvärmen. 
 
Ordförande Svenska Chodský pes klubben 
Ann Olsson 
 

 

 
Bildtävling på facebook! 
Håll koll på Svenska Chodský pes klubbens FB 
sida! Inom kort Kommer en bildtävling med 
tema ”sommarbild”.  
Lägg ut er bästa sommarbild på vår underbara 
ras! Bilden med flest gilla markeringar vinner en 
T-shirt med Chodský pes tryck. 
 
 

Tävling och utbildningssektor 
Denna sommar blev lite annorlunda, men våran 
tävling och utbildningssektor jobbar b.la med 
kommande läger för sommaren 2021 och ett 
inofficiellt rasmästerskap 2021. Så vi hoppas 
och ser fram emot nästa års sommarträffar och 
tävlingar! 
 
Den 4 augusti anordnades ett specialsöksprov 
för att vara med och testa förslagen till regler 
för den nya provformen som förhoppningsvis 
kommer att godkännas officiellt från år 2022.  
Domare för provet var Michael Hedman och 
provledare var Frida Holst-Pettersson.  
10 hundar deltog och fick prova att söka 
igenom sportstugans vilorum, verkstadsdel 
samt lokalen för uthyrning av skidor och pjäxor. 
Hundarna söker efter små bitar av röd kong 
classic och antalet gömmor är okänt för 
föraren. Man får poäng på hur domaren 
bedömer hundens arbete gällande hundens 
uthållighet, koncentration, självständighet, 
miljö/störning, systematik, kontroll, 
felmarkeringar, hittade samt markerade 
gömmor.  
Anneli Henriksson vann med sin tervuren. 
Deltagande chodský pes var Sanna Persson med 
Basse och Åsa Tiderman med Bonnie. 
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Vill du läsa mer och specialsök finns information 
på www.brukshundklubben.se  
Tävlings- och utbildningssektorn planerar för ett 
specialsöksläger under våren 2021. 
 

 

Medlemsintervju med 
Camilla Hjort med Chippen  
(Casuarina Bay Chippen von Hjort) 
 

 
 
Camilla är en mullig, rolig, omtänksam, 
noggrann person som älskar fika om hon får 
beskriva sig själv. Camilla kommer från 
Nynäshamn och har en Chodský pes vid namnet 
Chippen på 2,5 år. Chippen är en cool, snygg, 

glad, trygg och vänlig hund.  
 
- Är rasen vad ni förväntat er skulle vara? 
Ja, jag är supernöjd med min Chippen! 
 
Camilla har tillsammans med sin man en  
tervuerenhane på 11,5 år, malinoishane på 
snart 10,5 år och sedan även en liten 
malinoishanevalp på 15 veckor! Camilla har 
sedan 80 talet haft belgiska vallhundar 
(tervuerens och malinois) 
 
- Hur kommer det sig ni fastnade för rasen? 
Har följt Chippens mammas utveckling sedan 
hon hämtades från Tjeckien av en 
klubbvän/träningskompis till mig. Har varit med 
på hennes MH/MT/utställning/tävlingar och 
gillar henne så mycket att jag absolut ville ha en 
valp efter henne.   

 
- vad tycker du är viktigt när du ska hitta en 
uppfödare? 
Att det är en person man verkligen kan prata om 
rasen med, ska vilja utveckla rasen till en stabil, 
brukshund att träna och tävla med – och jag älskar 
deras utseende och den coolhet som jag ser i både 
Chippens mamma och i Chippen själv!   
 
- Vilka planer/mål, om ni hade några, har ni? 
Vi ska i år tävla i lägre klass bruksspår. 
Vi ska gå kurs i specialsök i sommar. 
Vi är anmälda till mondioringens socialiseringstest 
(ingångstest) i sommar. Vi hoppas kunna börja tävla i 
mondioring i framtiden.   
Sedan är vi anmälda till ett mentaltest i sommar, 
som jag verkligen hoppas vi kommer med på! 
 
- Har ni haft möjlighet att uppnå målen? 
Ja, några mål är klara: MH avklarat med bravur, vi är 
uppflyttade ur appellen (bruksspår) och vi har fixat 
träningslicens i mondioring. 
 
- Har din hund några speciella egenskaper/idéer för 
sig som du blivit förvånad över? 
Han var ensam i kullen, då övriga tyvärr dog, så han 
har inte fått tillrättavisningar av sin mamma och 
hade därför i början väldigt svårt att förstå då de 
andra hundarna i familjen ”sa till honom”. Han visste 
inte hur man visa underkastelse, t ex.  Men jag älskar 



NYHETSBREV Nr 3 

2020 

https://www.scpk.se 3 

hans oerhörda coolhet i alla situationer, påverkas 
inte negativt av miljö, underlag, ljud eller annat och 
att han är fantastiskt snäll med vår malionisvalp! 
Sedan verkar det vara en typisk Chodský grej (om jag 
förstått det rätt) att alltid hoppa upp på höga 
stenar/höjder under promenaderna! Han är en 
riktigt härlig hund! 
 
- Har din hund lett dig på nya vägar (ex. 
tävlingsgrenar, umgänge, nya saker? 
Ja absolut, nosework och specialsök kör vi för att 
han är så enormt duktig med sin nos! ”Bruksnörd” är 
jag sedan 80-talet så det var liksom självklart att vi 
skulle köra bruksspår, men just dessa andra 
nosarbeten kändes självklara med just honom! 
 
- vad är det bästa med chodskýn? 
Att den är villig att tränas i allt, har en fantastisk nos, 
är smidig, lagom social och snygg!   
 
- upplever ni något som varit svårt med chodskyn? 
Ja, i början fick jag ”lära” Chippen att vila. Han 
ville göra saker hela tiden och faller man till 
föga för detta i ung ålder (oavsett vilken 
hundras det handlar om) så tror jag att man får 
ett litet ”h-vete”, för då kräver hunden att få ha 
den aktivitetsnivån hela tiden! Jag är mycket 
noga med att en hund ska kunna ta det lugnt 
också och inte vara uppe i varv hela tiden, den 
ska inte kräva aktivering varje dag utan ska 
kunna funka med vanliga långpromenader 
också mellan varven. 
  
- om ni tävlar tränar, har ni fått ändra teknik. 
Något ni upptäckt annorlunda från tidigare 
erfarenheter? 
Nej, det kan jag inte komma på att vi behövt. 
Däremot har vissa saker gått smidigare så som t 
ex. budföring, där man ska skicka sin hund till 
en okänd mottagare och hunden ska bli klappad 
av denna, för att sedan skickas tillbaka till mig. 
Där har Chippen alltid sprungit till okänd 
mottagare och inte brytt sig ett skvatt om att 
det är en person han inte känner.

 
 
- Vad har ni tävlat i/ gjort prov i/om ni tävlat? 
Vi har tävlat och blivit uppflyttade ur appellen 
(bruksspår) 
Vi har godkänt doftprov i eukalyptus och tävlat 
enstaka gånger. 
Vi har tävlat enstaka gånger i lydnadsklass. 
 
 
Är du intresserad av att du och din hund blir 
presenterad i något av våra nyhetsbrev?  
Skicka ett mejl till: vickislya@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi hoppas ni alla får en fortsatt fantastiskt fin 
sommar med mycket sol och många äventyr med 

våra älskade hundar!        
 
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 

mailto:vickislya@hotmail.com

