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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 
Antal aktiva medlemmar i rasklubben 27/10-20 
är 117st. 
Antal ägarregistrerade i skk 29/10-20 är 280st. 
Antal ägarregistrerade i jordbruksverket 29/10-
20 är 207st. 
 
I dagsläget har vi 7st utbildade tjänstehundar i 
patrull. 
 
Värt att kommentera med tanke på hur många 
färre det är registrerade i jordbruksverket. 
Enligt lag ska man registrera sin hund i 
jordbruksverket. Viktigt då det är lag men också 
bästa möjligheten att bli nådd om hunden 
skulle springa bort och någon söker ägaren.  
  

Kommande event 
21 november  
Exteriörbeskrivning på Hallsbergs BK. Perfekt 
tillfälle för de som är intresserade av rasen.  
28 november 
Inbjudan till endagskonferens, antingen på plats 
i Nacka eller digitalt. 
Mer information & anmälan hittar ni på vår 
hemsida. 
 

Bildtävling ”jultema” 
 
Närmare jul kommer vi ha en bildtävling på 
Svenska chodský pes klubbens facebook sida, 
med temat ”jul”. Vinnarens bild kommer vi att 
använda på vår hemsida och som toppbanner 
på vår facebook.   
Tävlingens start och slutdatum kommer 
publiceras i chodský pes klubbens facebook 
sida. 
 
 

 
 
 

 
SCPKs första officiella lydnadstävling  
 
Lördagen den 17 oktober arrangerade SCPK sin 
första officiella lydnadstävling i startklass och 
klass 1. Tävlingen arrangerades på Nynäshamn 
Brukshundklubb, som ställde planer och stuga 
till vårt förfogande utan att ta en enda krona i 
hyra. Vi bugar och tackar så håret hänger på 
marken, en storslagen present till oss på vår 
första lydnadstävling. 
Tävlingen hade 12 anmälda klass 1 och 24 i 
startklass. Det var ingen Chodský Pes anmäld i 
klass 1 men väl fem ekipage i startklass.  
Eftersom att det var SCPK’s tävling så innebar 
det att vi hade en tävling i tävlingen, en form av 
rasmästerskap i startklass. Vi som tävlade med 
våra Choddar placerade oss väl i totalen och fick 
placeringarna trea, fyra.  
Vi tackar naturligtvis även domare, 
tävlingsledare och sekreterare och sponsorer 
från Essential Foods och Spirux som alla bidrog 
till en lyckad tävling. Vinnaren av den inbördes 
tävlingen fick en T-shirt med SCPK’s logga på 
ryggen och SPIRUX broderade in skrytet på 
bröstet! 
Vinnaren av T-shirten blev Håkan Sjödin som vi 
gratulerar. Han och Dita gjorde att mycket bra 
program i startklassen.  
 

 
Glada tävlingsgänget 
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Vi kommer att göra om det nästa år men då 
kanske på en annan plats inom Sörmlands-
distriktet, vi får se.  
// Hälsar 
Håkan Sjödin & Yvonne Brink 
 

Valberedningens preliminära förslag 
till styrelse 2021 
 
Enligt nya normalstadgar som började gälla 
2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt 
arbetssätt.  
Här får du som medlem ta del av 
valberedningen preliminära förslag till ny 
styrelse. Om du tycker att någon annan borde 
vara med så kan du nominera (föreslå) 
ytterligare kandidater till val vid årsmötet. 
Nomineringen ska du skicka till styrelsen 
(mailadress) senast 15 december.  
I förslaget ska du ange; Vilken funktion som 
avses, namn, en kort presentation och uppgift 
om att den föreslagne kandiderar (du måste 
alltså fråga personen och få klartecken att hen 
ställer upp som kandidat).  
Därefter är nomineringen avslutad. 
Valberedningen kan sedan ändra sitt förslag 
endast med personer som nominerats enligt 
ovan. 
På årsmötet kommer man sedan endast att 
kunna rösta på valberedningens förslag eller 
personer som nominerats. Därför är det extra 
viktigt att DU bidrar redan nu för att ge 
kommande styrelse goda förutsättningar att 
utveckla klubben och ha en bred förankring. 
 

Här är valberedningen första preliminära 
förslag till SCPK styrelse 2021: 

Post (mandattid)-
innehavare av poster idag 

Valberedningens 
förslag 

Ordförande (1 år) Ann Olsson 

Kassör (2 år) Jim Berglund 

Ledamot (2 år) Karin Sjöqvist 

Suppleant (2 år Mia Holmbäck 

Revisor (1 år) Jesper Carlberg 

Revisor ( 1 år) Catrine Grahn 

Revisorsuppleant (1 år) Carola Nilsson 

Revisorsuppleant (1 år) Jeanette Carlsson 

 
Följande poster har mandattid kvar till 2022: 

Post (mandattid)-innehavare av posten idag 

Vice ordf (2022) – Johanna Tigerström 

Sekreterare (2022) – Anne Lagerström 

Ledamot (2022) - Håkan Sjödin 

Ledamot (2022) – Victoria Johansson 

Suppleant (2022) - Hanna Andersson 

 
Vill du komma i kontakt med valberedningen?  
Valberedningen inför SCPKs årsmöte 2021 består av:  
 
Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2021) 
Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com   
Anita Melitschenko, ledamot (mandattid till 2022) 
Tfn. 073-3879244, info@lannahundpensionat.se   
Lotta Eriksson, ledamot (mandattid till 2021) 
Tfn. 0707-906489, tullalulla@live.se  
 
 

Medlemspresentation 

 
 
Jag heter Åsa Tiderman och bor utanför Örebro.  

Ras tävlingen 
Inbördes tävlan             I totalen 
 
1 Dita och Håkan               3 
2 Chippen och Camilla      4 
3 Russin och Sanna            6 
4 Tina och Ådezza             11 
5 Jim och Åzzman              12 

 

mailto:asa.tiderman@gmail.com
mailto:info@lannahundpensionat.se
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1980 köpte jag min första egna hund, det var en 
långhårig collie. Sedan dess har jag ägt, tränat och 
tävlat hundar av flera olika raser. 1983 gick jag SBK-
instruktörsutbildning. Jag är exteriörbeskrivare för 
chodský pes och tävlingsledare för lydnad och NW.  
Jag tycker också att föreningsverksamhet är roligt! 
Jag har suttit i styrelser och olika sektorer både inom 
lokalklubbar och distrikt. Jag var med och startade 
Svenska Chodský pes klubben 3 augusti 2013, och 
satt som ordförande i rasklubben 2013 till 2020. Idag 
sitter jag i rasklubbens tävlings- och 
utbildningssektor, valberedning i rasklubb och 
distrikt, i distriktets tävlingssektor och i Svenska 
brukshundklubbens förbundsstyrelse.  
Jag har i flera år varit läger-samordnare för 
Kungsörlägret. Det är verkligen en av årets 
höjdpunkter när jag får umgås med så många 
trevliga chodský pes-ägare och se så många duktiga 
o fina hundar!  
Jag köpte min första chodský pes 2011. Jag hade läst 
i tidningen att SKK skulle godkänna en ny ras. 
Eftersom jag haft flera olika raser tyckte jag att det 
var spännande med en ny ras och blev nyfiken. Det 
var inte så enkelt att köpa en chodský pes 2011! Jag 
kan ingen tjeckiska och många av uppfödarna kunde 
inte så mycket engelska. Jag stod i kö på flera tikar, 
men av olika anledningar blev det inga valpar. Jag 
gav upp och köpte en ny schäfer istället. Strax efter 
det kontaktades jag av en av uppfödarna där jag 
stått i kö, och han erbjöd mig en valp. Så jag slog till 
och köpte min första chodský pes, Fabien z Letinské 
kovárny. Fabbe vann mitt hjärta och idag har jag tre 
chodský pes. Förutom Fabbe har jag också Anella 
Rosa white (Nellie) och Royal Command Bonnie 
Bonus (Bonnie). Nellie har haft två kullar och Bonnie 
är alltså född hemma hos oss.  
 

 
 

Jag älskar att träna och umgås med mina hundar. 
Det ger så mycket glädje och energi! Jag har 
erfarenhet av ett flertal olika raser och jag tycker 
chodský pes är en fantastisk ras. Alltid positiv och 
alltid öppen för nya aktiviteter, men samtidigt kräver 
den ett respektfullt bemötande. Jag gillar verkligen 
det samarbetet med hunden. För att lyckas med 
träningen av en chodský pes tror jag att man 
behöver vara positiv och själv tycka att det är roligt!  

 
 
Om man själv är ”tråkig” kan hunden ha roligare på  
egen tass, och då fungerar inte samarbetet. Jag har 
svårt att förstå personer som lägger skuld på sina 
hundar när jag uppfattar att det alltid är vi 
människor som har ansvar för att skapa 
förutsättningar för hunden att lyckas.   
Jag tränar och tävlar gärna spår, lydnad, NW och 
specialsök.  
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Att ha valparkull är fantastiskt! Det är verkligen en 
speciell känsla att först försöka hitta en partner till 
tiken som man tror kommer bli en bra kombination. 
Att sedan få vara med och stötta tiken under 
dräktigheten så att valparna ska få bästa 
förutsättningar till en bra start i livet är ett stort 
ansvar. Sedan kommer det svåra att välja valpköpare 
som kan ge varje valp det bästa hemmet för just den 
individen. För mig är det inte viktigast att man tävlar, 
däremot att man älskar sin hund och ger den 
stimulans och aktivitet. Det finns så mycket roligt att 
göra med hundar, så det finns ingen anledning att 
inte hitta en aktivitet (eller flera) som passar för 
ekipaget.  
För rasens utveckling så oroar jag mig mest för att vi 
har flera olika symtom på att vi har en generellt hög 
inavelsgrad. Därför tror jag att det är viktigt att 
använda så många olika hundar som möjligt i avel. 
Bättre att många olika hundar har få kullar än att 
några få hundar har många kullar. Vi ska värna om 
en stabil mentalitet och så bred avelsbas som möjligt 
med friska hundar.  
När det gäller rasklubben så hoppas jag att vi 
tillsammans ska kunna bidra till en trevlig rasklubb 
där alla ska känna sig välkomna. Med respekt och 
ödmjukhet inför varandra har vi fantastiska 
förutsättningar att ha världens bästa rasklubb, för vi 

har ju världens bästa hundar        
 

 
 
Tack och hej från mig! Hoppas att vi ses på något 
läger eller någon annan aktivitet inom rasklubben!  
//Åsa Tiderman 
 
 
 

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 fin höst med 
mycket sol, vackra färger och fina 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

