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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.   
 
……………………………………………………………………….. 
 
Tävlingsresultat 
 
Vi vill börja med att gratulera Emma Edvardsson 
som med Daenerys Black Monster har blivit 
rasens första Svenska Lydnadschampion. 

 
STORT GRATTIS & SNYGGT JOBBAT!!  
 

Vi kan också konstatera att året har varit mycket 
framgångsrikt för rasen på tävlingsbanorna. 
Många har gjort jättefin PR för rasen och 
dessutom fått stå på prispallen med sina fina 
resultat.  
Stort GRATTIS till er alla! 
 

 
 

Här visas lite statistik över tävlandet i rasen av 
specifika hundar från 2018-06—2019-06.  
Ny statistik skickas ut till rasklubbarna vid 
årsskiftet 

 
Gren / 
Unika Hundar 2018 2019 

AGILITY 6 5 

BH 1 
 BRUKSPROV 21 17 

Exteriörbeskrivning 18 5 

MT 17 2 

LYDN PROV 25 23 

MH 40 27 

Nordic Dog Show 33 20 

NOSEWORK 23 12 

Rallylydnad 11 11 

TJH-CERT 1 
 UHP 

 
1 

UTSTÄLLNING 46 40 

VILTSPÅR 3 1 
 
……………………………………………………………………….. 
 
Mentalhelg 
Den 27-29 september anordnade SCPK en 
mentalhelg på Mjölby BK. Helgen startade med 
samkväm på fredag kvällen och ett MT samt 
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exteriörbeskrivning på lördagen där fyra chodský 
pes deltog. 
 
Godkända blev: 
Black-Rose, 300p 
Noster Mirablis Baby by Binki, 466p 
Personlighetens Working Kelton, 523p 
Khanbull´s Zlaty Beauty, gjorde endast 
exteriörbeskrivning och blev godkänd. 
 
På lördag kväll höll Ann Olsson i en 
mentalinformation där man diskuterade bl a 
rasens MH profil. 
Söndagen arrangerades en MH-beskrivning där 
ingen chodský pes deltog. 

 
……………………………………………………………………….. 
 

 
……………………………………………………………………….. 
 

Uppfödarträff 
 
Den 26:e oktober samlades ungefär 15-16 stycken 
på Södertälje Brukshundklubb. 
Sandra Siverman informerade om HD och visade 
statistik och förslag till användandet av hundar 
med C på höfterna.  

Yvonne Brink gick igenom MH och förslaget till en 
rasprofil för Chodský pes.  
Lena Vikmån från SKK:s avelskommitté föredrog 
frågan omkring epilepsi och den är både komplex 
och omfattande.  
Det var en mycket intressant dag med bra 
information och diskussioner. Materialet, både 
våra noteringar och Power Point presentationer 
kommer att sammanställas och läggas ut på 
rasklubbens hemsida. Vår målsättning är att 
materialet skall finnas tillgängligt före jul.  
 
Vi planerar en konferens den 4 april 2020  
På programmet: 
 Mentalitet 
 Fertilitet 
Mera information kommer i nästa utskick och på 
hemsidan och FB. 
/Konferensgruppen Yvonne Brink 
 

……………………………………………………………………….. 
 

MT2017 

SCPK fick förfrågan från SBK om att skicka 
deltagare till att utvärdera förslaget på nytt 
mentaltest som heter MT2017. Detta för att SBK 
ska få ett så brett underlag som möjligt inför den 
regelrevidering som pågår av testen.  
Tre chodský pes har varit med i årets utvärdering 
och alla har blivit godkända: 

Best Wishes Abraham Lincoln, 136 poäng 
Royal Command Ayla, 143 poäng 
Royal Command Agent 007, 174 poäng 

……………………………………………………………………….. 
 
Korningsdiplom 
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Du kan nu beställa ett korningsdiplom från 
rasklubben. För att erhålla detta behöver vi 
följande information: 
 
- Hundens namn 
- Reg.nr 
- Datum när korningen var klar 
- Ägarens namn, och adress dit diplomet ska 
skickas 
  
Du betalar in 75kr till klubbens konto (BG 189-
2140) och på betalningen anger du namn o 
”diplom” i meddelande. 
Du mailar uppgifterna till info@scpk.se 

……………………………………………………………………….. 
 

Öppet Hälsoregister 

Svenska Chodský pesklubbens fortsätter 
kartläggning av rasens hälsa och inför härmed 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. 

All information kring detta hittar ni på vår 
hemsida www.scpk.se 
 

……………………………………………………………………….. 
 

Hederspris (HP)  att söka 

SCPK har instiftat ett antal Hederspris (HP) att 
söka och som delas ut på klubbens årsmöte i 
mars. HP består av en tavla som vinnaren får 
behålla. Information om vilka HP du kan söka 
finns på hemsidan. 
https://www.scpk.se/hederspris-hp-att-soeka 

 

Vandringspris (VPR) att söka 
 
Priset delas ut till Årets Allround Chodský  pes på 
klubbens årsmöte i mars. Information om hur du 
söker hittar du på hemsidan. 
https://www.scpk.se/vandringspris 

 

 
HP tavlan som vinnaren får behålla 

……………………………………………………………………….. 
 
Valberedningen 
Valberedningen har börjat sitt arbete inför 
rasklubbens årsmöte i mars.  
Har du förslag på personer - eller känner att Du 
besitter kunskap som kan behövas i rasklubbens 
styrelse eller sektorer och vill arbeta för att 
utveckla rasklubben? 

Kontakta ingela@zting.se och berätta om ditt 
förslag och vilken kompetens föreslagen 
personen besitter senast 2019-12-31. 

 

 

 

Vid pennan för detta nyhetsbrev!  

/ Anne Lagerström & Ingela Pettersson  

Informations- & PR-sektorn 
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