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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.   
 
 
Ny hemsida för rasklubben  
Nu har rasklubben lanserat sin nya hemsida med en helt 
ny layout och mängd information. Varmt välkomna till vår 
nya hemsida. 
 
 

 
 
 
 
Kallelse till 
årsmötet 10 mars 
på Hallsbergs 
brukshundklubb 
 

Välkommen till Hallsbergs brukshundklubb, 
Harkranketorp 103, 694 93 Östansjö. För 
vägbeskrivning: http://hallsbergsbk.se/om/index.html 

 
Preliminär tidsplanering 
Kl.10-12 Föreläsning ”Förstå din hund” av Pirkko 
 Andersson. Pirkko Andersson är utbildad 
 hundinstruktör, hundpsykolog, cert. Nose Work 
 instruktör samt cert. domare i Nose Work och 
 utbildare på Svenska ID-hundutbildningen. Du 
 kan läsa mer om Pirkko här: 
 http://www.hundiahundskola.se 
Kl.12-13 gemensam lunch och eventuell  rastning av 
 hundar 
Kl.13-15 årsmötesförhandlingar 
Kl.15-16 exteriörbeskrivning erbjuds. Exteriörbeskrivare 
 är Åsa Tiderman. Separat anmälan via 
 www.sbktavling.se 
 
Anmälan (med namn och antal deltagare) samt 
information om ev. specialkost mailas till info@scpk.se 
senast 24 februari.  
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på 
hemsidan senast 14 dagar innan mötet. 

 
 
Ansök om de nyinstiftade hederspriserna 
(HP) 
Svenska Chodský pesklubben (SCPK) har beslutat att 
instifta ett antal hederspris (HP), vilka kommer att 
utdelas på klubbens årsmöten. Första hederspriserna 
delas ut på årsmötet 2019. Syftet med HP är att främja 
tävlande och skapa en attraktiv atmosfär kring att tävla. 
 
Hederspriset består av en tavla som vinnaren får behålla. 
 
För att främja rasens hälsa så ska ansökande hund ha 
officiellt registrerat röntgenresultat avseende höftleds- 
och armbågsledsdysplasi (HD/ED) samt 
mentalbeskrivning hund (MH) för att vara behörig att 
ansöka om HP. Notera att rasklubben inte tar ansvar för 
att skicka tavlorna till vinnare utan de måste tas emot 
personligen på årsmötet alternativt via ombud. 
 
Ansökningarna ska vara priskommittén tillhanda senast 
2019-02-15. Skicka en ansökning per hederspris och hund. 
Ange om vilket hederspris du ansöker i rubriken. 
 
Mer information om hederspriserna finner du på 
hemsidan. 
 
Ansök om Årets Allround Chodský pes 
Glöm inte att ansöka om vandringspriset enlig ovan som 
delas ut på kommande årsmöte. Ansökan ska vara Sandra 
Siverman, sandra.siverman@scpk.se, tillhanda senast 
2019-01-31.  
 
Mer information om vandringspriset finner du på 
hemsidan. 
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Planerade aktiviteter 2019 
 
Aktivitetsdag 
På Älmhults brukshundsklubb 2019-04-06 
Plan och klubbstuga kommer vara bokade åt oss. Stor 
inhägnad plan samt tält finns tillgängligt. Där kommer 
finnas möjlighet att lägga spår, träna lydnad, prova på 
IPO-R miljöhinder och agility. Eventuellt kan figurant 
för bitarbete ordnas om intresse finns. Det kommer att 
bli en mindre kostnad beroende på hur många vi blir.  
 
Kontaktperson: Jennie Olausson 
epost: zappajo7@gmail.com 
 
Läger på Norrköpings brukshundklubb 
Under Kristi himmelsfärdshelgen (2019-05-30—2019-
06-02) 
 

Aktiviteter för allas 
intresse. Vi vill gärna 
erbjuda utbildning för er 
som kommit upp i lägre 
och högre klass i bruks. 
Samtidigt planerar vi 
grupp för tävlingslydnad 
och prova-på. 

Lägerkommittén hoppas på ett unikt tillfälle för 
tävlingsekipage att träffas och utbyta erfarenheter och 
träningstips som kan inspirera andra som inte tävlar eller 
de som enbart är intresserade av träning. 
 
Mer information om lägret kommer löpande publiceras 
på hemsidan. 
 
Läger i Kungsör 
På Ekuddens Camping 2019-08-29 -- 2019-09-01 
 
Det kommer att finnas träningsgrupper för: 

• Lydnad 
• Nose Work 
• Spår 
• Sök 
• Uppletande 
• Patrull 
• Freestyle 

 
Mer information om lägret finns på hemsidan. 

 
 
 
 
Hel helg med MH och MT 
En helg med mentalbeskrivning Hund (MH) och 
mentaltest 2007 (MT2007) planeras under året och 
troligen i augusti. Mer information kommer löpande 
publiceras på hemsidan. 
 
Här kan du läsa mer om mentalbeskrivning: 
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbe
skrivning-mh/.  
 
Här kan du läsa mer om mentaltest: 
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalte
st-2007/. 
 
 
Over and out från redaktionen J 
 
Pia Bäckman (pia.backman68@gmail.com) & Ingela 
Pettersson (ingela@zting.se) 


