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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 information 
 
Varit ute på tävlingsbanan?  
Ni som varit ute och tävlat med era chodskys 
skicka gärna in era resultat till information och 
pr sektorn, Hanna Andersson: 
Hanna.mk.andersson@gmail.com  
Ange vad, var och resultatet i det du tävlat  

så lägger vi ut det på rasklubbens hemsida       
https://www.scpk.se/blog  
 
Kalender  
Vi har nu en kalender på hemsidan med 
information om kommande event mm.  
Länk: https://www.scpk.se/kalender  
 
Styrelsemötesprotokoll,  
Om medlem önskar ta del av 
styrelsemötesprotokoll kan ni skicka frågan till 
sekreterare, Anne Lagerström: scpk@telia.com  
 
 
Kommande event 
 
Medlemsmöte  
Samtliga medlemmar hälsas välkomna på 
medlemsmöte 1/9 2021 kl: 19:00. 
Medlemsmötets dagordning samt länk till zoom 
mötet kommer finnas tillgängligt på hemsidan 
senast 14 dagar innan mötet. Kallelse skickas ut 
via e-post till medlemmar.  
Har du frågor och funderingar som du vill lyfta 
upp på medlemsmötet skickar  
du dem till E-post: hakansjodin1@gmail.com   
senast den 31 juli, så styrelse och sektorer kan 
förbereda och fördjupa sig i din frågeställning.  
 
 
 

 
Medlemspresentation 
 

 
 
Detta är Emelie Johansson 23 år, med sin 3åriga 
Chodsky pes Hyper (Janalands Xtreme-Hyper). 
Emelie är en sprallig, glad, målinriktad och positiv 
tjej. Det finns sällan en tom lucka i hennes kalender. 
Emelie är uppvuxen med en mängd olika hundar, 
och har tidigare haft en blandras vid namn Joker 
som kom till henne som omplacering. 
Hyper är hennes första hund som hon förvaltat 
sedan han var valp. 
 
Emelie drömde om en långhårig svart schäfer under 
tonåren. Efter ett intensivt letade av ras dök chodsky 
upp på tal på hennes gamla jobb. Hon bestämde sig 
för att ta reda på mer under Stockholms hundmässa, 
där hon träffade Mustang och Bronco 2017. 
Där och då bestämde hon sig för att det blir en 
chodsky.  
 
1 månad senare föddes Hyper i Östersund, och han 
har varit det bästa beslutet Emelie tagit. 
Emelie ville ha en hund med stor arbetsvilja och 
drivkraft. Denna hund skulle bli hennes första 
tävlingshund. Hunden skulle kunna följa med på allt 
som Emelie skulle kunna tänka sig att hitta på. 
Och nu med facit i handen hade det inte kunnat bli 
bättre. 
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Citerat av Emelie 
”Jag fick allt jag kunde drömma om i min chodsky, 
rasen passar mig som handen i handsken. Det 
kommer alltid finnas minst 1 chodsky hemma hos 
mig, jag älskar oxå den tydliga på och avknappa som 
Chodsky har” 
 
Hyper och Emelie har testat på allt man kan tänka 
sig tillsammans. 
- Sprungit ett canicross lopp på 6km 

⁃ Starta en tävling i Freestyle 

⁃ Tagit uppflytt i Startklass lydnad 

⁃ Fått kvalificerat resultat i Rallylydnad avancerad 
klass. 

⁃ Blivit godkända i apell spår 

⁃ Startat en mängd olika utställningar. 
Bland annat blev Hyper svensk junior vinnare 2018. 
Förutom tävling så följer Hyper med Emelie överallt 
till vardags, så som på jobbet, möten som till familj 
och vänner. 
 

 
 
Hyper har en överraskande egenskap, jag är helt 
säker på att han kan klockan. 
Varje dag när jag slutar jobbet ylar han ifrån köket 
där han sitter, alltid rätt tid även om jag slutar olika 

tider varannan dag. Finns inget mönster i vad jag gör 
men när klockan slår prick är det dags att gå hem. 
Kl. 22 varje kväll hoppar han upp i Husses ansikte för 
att tala om att det är dags för kvällspromenad, 
spelar ingen roll om vi var ute för 1-4h sedan. 
Vi skrattar ofta åt detta. 
 
Chodsky är en ras som ständigt ger mig utmaningar, 
gråa hårstrån och mycket skratt. 
Ingen dag är den andra lik. En av de stora 
utmaningarna jag haft är att lägga upp trängen så att 
Hyper tränar för mig och inte jag för honom. 
Det gav oss stora genombrott i träningen. 
 
En av de saker som jag fått lära mig genom Hyper är 
bland annat att, detta är en alarmerande hund. Det 
är okej att varna, jag ska inte skämmas för att min 
hund låter, när jag kan acceptera hur min hund 
fungerar och istället nyttja det, då kan vårt samspel 
bli ännu bättre och vår vardag ganska så harmonisk. 
Hyper är sprallig, fantasifull, kärleksfull, otroligt snäll 
och uthållig. 
 

 
 
 
 
 
Är du intresserad av att du och din hund blir 
presenterad i något av våra nyhetsbrev?  
Skicka ett mejl till: vickislya@hotmail.com 
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Vi önskar er alla en fin sommar med fina 
chodskyäventyr och all lycka till er som kommer ut 

och tävlar i sommar!        
 
 
 
Varma hälsningar från PR-Sektorn! 
Victoria Johansson, Anne Lagerström, Eva 
Söderlund, 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 


