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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.  
 
 
 

Allmän medlemsinformation 
 
Friskvårdsbidrag 
 
Skatteverket har beslutat att aktiviteter inom 
Upp och hoppa samt bruksprov är godkända 
aktiviteter för friskvårdsbidraget. 
 
Det som omfattas av bidraget är kursavgifter 
och startavgifter. 
 
Här finns en länk till allt som har med 
friskvårdsbidraget att göra: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/
klubb-organisation/forbund/friskvardsbidrag/ 
 
Alla justerade protokoll från SBK:s Utskott för 
prov och tävling finner ni här: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/
prov-tavling/utskottet/protokoll-anteckningar/ 
 
 
 
 
Kommande event 
 
9-11 april specialsöksläger 
 
Svenska Chodský pesklubben arrangerar ett 
specialsöksläger på vackra Åkerby herrgård. En 
helg med duktiga instruktörer, god mat och 
rolig träning. 
Mer information finner ni på svenska Chodský 
pes klubbens hemsida https://www.scpk.se/ 
 
 
 
 

Hemsidan 
 
Information från lathunden på hemsidan 
 
Här finns tillgång till material som ingår i 
lathunden.  
https://www.scpk.se/information-fran-lathund 
 
 
SCPK hälsoenkät 2021 - Survey  
 
https://www.scpk.se/medlemsenk%C3%A4ter 
 
 
 
Årsmöte 28 mars kl.10:00 
 
Välkomna på årsmöte! 
 
Missa inte att vara med på vårat årsmöte, nu 
har vi alla möjlighet att deltaga oavsett vart vi 
bor i vårt avlånga land.  
Årsmöteshandlingar samt länk till zoom mötet 
kommer att finnas tillgängliga på hemsidan 
senast 14 dagar innan mötet.  
Varmt välkomna!! 
 
 
 
Medlemspresentation 
 

 
Detta är Sanna Persson med sin snart 6 åriga 
Chodský pes Basse (Boniface z orlicke  laguny). 
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Basse är en Snäll, vaksam, nyfiken, redo och lugn 
individ. 
 
Sanna har tidigare erfarenhet av Cocker spaniel, 
schäfer och en blandrashund. 
Sanna är en lugn person som gillar utmaningar, har 
gott tålamod och anser att ingenting är omöjligt.  
 
Chodskýn kom in i Sannas liv när hon letade efter en 
aktiv ras att även arbeta med inom psykiatrin. Hon 
ville ha en hund som tycker om att jobba med nosen 
i bl.a. spår och sök.  
En hund som är orädd, nyfiken och arbetsvillig.  
Chodský kändes som rätt hund och nu 6 år senare 
har Basse lärt sin matte mycket. 
 
När beslutet fattades om Chodský letade Sanna upp 
en uppfödare från Tjeckien via nätet och 
importerade honom vid 4 månaders ålder 
 
Målbilden va att stå på tävlingsplanen samt utbilda 
Basse till vårdhund. Men planerna ändrades när 
Basse kom till Sverige.  
Basse hade utvecklat ett kraftigt flyktbeteende som 
mycket träning fick läggas ner på.  
De fick träna på att stärka deras relation, träna bort 
rädslor, höja självförtroendet samt socialisera och 
miljöträna Basse.  
 
Resan var inte helt rak, många hinder hittades på 
vägen men Sanna samlade på sig verktyg under 
resans gång.  
Sanna berättar att resan de gjort tillsammans varit 
lärorik. 
Idag har Basse förstått hur roligt man kan ha med sin 
människa och hur mysigt det är att gosa och bli 
klappad på. 
 
Ett utav lärdomarna Sanna tog av allt detta var att 
hon inte är särskilt tävlingsinriktad, utan för henne 
är det viktigaste målet med hund att träna på det 
som behövs för att hon och Basse ska må bra och ha 
roligt ihop. 
 
Citat från Sanna 
”Det som jag tycker är speciellt med Basse är att han 
aldrig säger nej till att prova eller att träna på nåt 
nytt, han är alltid redo att lära sig nya saker. Positiv 
hund även fast huvudet är fullt med hjärnspöken” 

 
Tillsammans har Basse och Sanna åstadkommit en 
hel del. 
Basse är nu patrull tjänstehund tillsammans med 
Sanna som gjort ”lumpen”( GU-f ). 
Det tränar även spår, specialsök och lydnad 
regelbundet.  
 

 
 
De har även provat att tävla några gånger i 
tävlingslydnad, nosework och inofficiella 
specialsöksprov. Hemma kör de lite freestyle och 
heelwork to Music med lite trix och dans, Deras 
relation bygger på att ha roligt tillsammans. 
 

 
 
Så i med och motgångar är Chodský det Sanna 
förväntade sig.  
Sanna och Basse har blivit ett starkt team 
tillsammans.  
Det är inte bara Basse som övervunnit sina rädslor, 
även Sanna kan snart bocka av spindlar och småkryp. 
 
Sannas citat 
”Det känns bra att kunna göra samhällsnytta 
tillsammans med sin hund. Jag har sett så mycket 
mer av Sverige genom att resa runt och upptäcka 
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naturen och många trevliga hundmänniskor har man 
stött på.” 
 
Vad är det bästa med chodskýn? 
Det bästa med chodskýn tycker jag nog är att 
den är så fin med barn och Basse har verkligen 
förståelse och visar glädje och kärlek för mitt 
barnbarn på 15 månader. Humorn är härlig i 
chodskýn också.  
 

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

 

 
 
 
 
 

 
Vi önskar er alla fortsatt fin vinter, vår med fina 

Chodský äventyr        
 
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

