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Inledning 
Du läser Svenska Chodský pes klubbens, fortsatt 
kallad rasklubben, första nyhetsbrev. Syftet med 
nyhetsbrevet är att delge aktuell information om 
ämnen och händelser som är viktiga för vår ras och 
som kan ge mervärde åt rasklubbens medlemmar. 
From 2018 kommer vi att skicka ut minst två 
nyhetsbrev per år. Nyhetsbreven kommer även att 
publiceras på rasklubbens hemsida.  
 
Stockholms Hundmässa (Stora Stockholm) 
Den stora internationella hundutställningen 
genomförs 16-17/12. Rasklubben har en bemannad 
monter på mässan och kom gärna förbi oss. I 
montern finns bilder och bildspel samt möjligheten att 
träffa en Chodský pes.  
 
Hemsidan 
Rasklubbens hemsida har fått en redaktör i Anne 
Lagerström. Då rasklubben växer både till 
medlemsantal, organisation och aktiviteter behöver 
även hemsidan följa med i utvecklingen för att spegla 
rasklubbens verksamhet. Därför kommer hemsidan få 
en grundlig genomgång så snart som möjligt.  
 
Hälsoenkät 
Inom kort kommer rasklubbens sektor för avel och 
hälsa att skicka ut en hälsoenkät till alla registrerade 
Chodský pesägare. Ett antal frågor finns att besvara 
och dina svar är viktiga för det fortsatta arbetet med 
att bevara och förbättra vår ras.  
 
Vi är oerhört tacksamma för att du lämnar dina svar 
och det är en värdefull julklapp till vår fina ras. 
 
Årets allround Chodský pes 
Nu kan du ansöka om ett 
vandringspris efter 
verksamhetsåret slut. Mer 
om vandringspriset och 
poängberäkning på 
rasklubbens hemsida.  
 
Årsmöte 17 mars 
Notera rasklubbens årsmöte redan nu. Mötet är 
bokat till lördagen den 17 mars i Örebro. Mer 
information om mötet kommer att publiceras på 
hemsidan. 
 

Ny logga 
Vi har att ta ställning till ny logga för rasklubben. Du 
finner den nya loggan på klubbens hemsida. Beslut 
ska fattas på kommande årsmöte. 
 
Funktionärer 
Rasklubben efterlyser funktionärer inom alla 
områden. Om du är utbildad instruktör, 
mentaltestfunktionär, domar eller annat så skicka ett 
mejl till: Vicki Johansson, viktoria.johansson@scpk.se 
 
Vi är en klubb under uppbyggnad och har STORA 
planer. För att kunna genomföra våra planer och nå 
mål behöver vi engagerade funktionärer. Tveka inte 
att anmäla dig – du möter många entusiaster med 
samma intresse. 
 
Har du avelsplaner för din hund? 
Vår ras har uppmärksammats 
på olika forum och intresset 
för rasen ökar – liksom 
medlemsantalet i rasklubben 
och antal registrerade hundar.  
 
Rasklubben vill passa på att 
informera dig som planerar en kull på din tik att 
detta kostnadsfritt kan annonseras på hemsidan 
under planerad parning/valphänvisning. 
 
Självklart gäller samma krav på föräldradjuren som 
uppfödarlistan för att få publicera valphänvisning, se 
ytterligare information på hemsidan. 
 
Omplacering 
Om du har för avsikt att omplacera din hund och 
önskar hjälp kan du kontakta rasklubbens 
representant i sektorn för avel och hälsa, Pia 
Bäckman: pia.backman68@gmail.com 
 
Pia kan hjälp dig med formuleringar och även andra 
individuella önskemål. Söker du fodervärd till en 
hund kan du få samma hjälp. 
 
Tjänsten erbjuds enbart medlemmar i rasklubben. 
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Avelsrekommendationer  
Rasklubben har under året antagit två avelsrekom-
mendationer. Den ena avser motverkan av överan-
vändning av hanhundar i avel s.k. matadoravel och 
den andra avser epilepsi (EP). Avelsrekommen-
dationer gäller både hanhunds- och tikägare. Du kan 
läsa mer om rekommendationerna på hemsidan.  
 
Om du planerar kull och är osäker på avelsrekom-
mendationen ovan, eller annan, ta kontakt med 
rasklubbens sektor för avel och hälsa – du finner 
kontaktuppgifter på hemsidan eller här: 
lotta.eriksson@scpk.se 
 
Sanktioner mot uppfödare som inte 
följer rasklubbens rekommendationer 
I de fall uppfödare inte följer rasklubbens 
rekommendationer kommer sanktioner att utfärdas. 
Sanktionerna kommer att utfärdas i tre steg: 
1. En varning från rasklubben som noterat att 

uppfödaren inte följer styrelsens antagna 
rekommendationer. Varningen utfärdas och 
försänds med rekommenderat brev till 
uppfödaren. 

2. Upprepad förseelse innebär att uppfödaren 
avföres från uppfödarlistan som tillhandahålls av 
rasklubben. Detta innefattar valphänvisning, 
omplaceringar och fodervärd. 

3. Uppfödaren hamnar i karens under två år och 
återförs därefter till uppfödarlistan under 
förutsättning att inte fler förseelser konstaterats 
under karensen. Ytterligare förseelser för fram 
karensdatum med 24 månader. 

 
Frågor avseende avel och hälsa 
Om du har frågor avseende avel och hälsa kan du 
kontakta sammankallande för sektorn: 
lotta.eriksson@scpk.se  
 
Kort från SBK:s avels- och 
uppfödarkonferens 14-15/10 2017 
Tre föredrag hölls under lördagen: 

• Om inavel och avel i små populationer av 
Erling Strandberg 

• Om atopi och andra hudproblem hos 
brukshundraserna av Kerstin Bergvall 

• Skadeprevention för den växande hundens 
rygg samt för arbetande och tävlande 
hundar av Kjerstin Petterson & Mimmi 
Kjörk Granström 

 

Under söndagen höll Ingrid Tapper en föreläsning 
om 1MH. Under föreläsningen fick vår rasklubb 
beröm och applåder då 62 Chodský peshundar 
genomfört MH av ca 170 registrerade. 
 
Sammanfattningsvis berörde främst Erling 
Strandbergs föredrag vår ras. Erlings budskap till avel 
i små populationer är att använda fler sunda hanar i 
avel samt vara försiktig med inavel. 
 
Vad gäller inavelsgrad har rasklubben antagit en 
rekommendation om maximalt 4 % beräknat på fem 
generationer. 
 
Enligt avelskonsulenten på SKK bör inavelsgraden 
begränsas ytterligare i en liten population och inte 
övergå 2 %. Detta har dock inte rasklubben tagit 
ställning till ännu men faktum kvarstår – gällande 
inavelsgraden ska denna hållas så låg som möjligt. 
 
Avslutningsvis vill vi på 
redaktionen och från 
styrelsen framför ett stort 
grattis till alla tävlande och 
aktiva som så förtjänstfullt 
visat upp vår ras under 
verksamhetsåret och haft 
fina framgångar.  
 
 
Over and out från redaktionen J 
 
Pia Bäckman (pia.backman68@gmail.com) & Ingela 
Pettersson (ingela@zting.se) 
 
 
 

 
 
 
 

																																																								
1	MH= Mentalbeskrivning Hund 


