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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

Nu börjar det närma sig stora stockholm
och My dog
Vi skulle som rasklubb gärna vilja vara med
och bemanna montrar till båda
utställningarna men vi behöver hjälp med
att rodda detta.
Sista anmälningsdatum för Stora Stockholm
gick ut 30/9 och då vi fick så fin respons på
vårat medlemsmail vi skickade ut, så ser det
ut att bli en Chodsky pes monter på Stora
Stockholm, vilket är jätteroligt! Stort tack till
alla som hört av sig och kan hjälpa till!

Sektorn för avel och hälsa
Vi behöver utöka vår sektor så vi söker
personer som är kunniga inom avel och
hälsa. Kanske sitter du på kunskap i ämnet?
Hör av dig till sammankallande Fanny
Bergevi, fanny.bergevi@hotmail.com

My dog är inte förrän januari 2023 men om
ni redan nu vet och känner att ni gärna kan
hjälpa till på My dog så hör av er till Eva
Söderlund information nedan.

Röstresultat från omröstningen på FB
Vad skulle få dig medlem att uppskatta ditt
medlemskap i SCPK ännu mera? Vad skulle
få dig som ickemedlem att vilja bli medlem?

Ansvariga:
Stora stockholm: kontakta Lotta Eriksson
tullalulla@live.se
My dog: kontakta Eva Söderlund
e.soderlund@hotmail.com

143 röster fördelat så här:
41st Kunskapsbank för medlemmar
36st Medlemsträffar utan
tävlingsinriktning, träna och träffas
och ha skoj
26st Lägerverksamhet fokus på tävling
24st Rabatt föreläsning
10st Rasmästerskap
5st Rabatt evenemang

Kommande event

Med kommentar och önskan om:
Träningsgrupper lokalt och globalt för
träning av chodsky pes inom olika grenar.
Med tanke på att vår ras ännu är så liten
och få medlemmar så är det svårt att driva
träningar i olika delar av landet. Vi hoppas
alla medlemmar och ägare av chodsky pes
hjälps åt och utlyser när de planerar att
träna och bjuder in via sociala medier.

Lydnadstävling 22 oktober, Södertälje
Lördagen den 22 oktober arrangerar SCPK
en officiell lydnadstävling i startklass och
klass 1 på Södertälje Brukshundklubb.
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Skynda er och anmäl era hundar till
lydnadstävlingen så vi får en fin dag
tillsammans.
Vore fantastiskt roligt att få se en större
samling ”Choddar” visa sig på planen!
Seminarium 2023
Vi hoppas på många anmälningar till våra
tävlingar och aktiviteter då vårt överskott är
planerat att gå till ett stort seminarium som
vi planerar 2023.
Där Även föreläsare från Tjeckien är
inbjudna.
Så vi hoppas att många, många Choddar
anmäler till våra kommande tävlingar, även
övriga raser är naturligtvis välkomna men vi
hoppas få se våra duktiga ras i ett stort
antal
Event som har varit
Rasspecialen 2022, 7/5 Ullared
Bilder från rasspecialen ser ni på
rasklubbens hemsida
https://www.scpk.se/rasspecial2022
Kungsörlägret 17/8–21/8
Ett jättestort tack till er alla som bidrog till
ett välarrangerat och väldigt trevligt läger
och med möjlighet att få sin hund
exteriörsbeskriven.
Antal Chodsky pes under dessa dagar var ca
35st.

kommer vi att använda enkätresultatet för
att försöka göra lägret ännu bättre nästa år,
men det är roligt att så många trivs och
uppskattar lägret.

Det som flest deltagare tycker är viktigt är
att få träffa andra chodský pes- ägare och
utbyta erfarenheter samt att få möjlighet
att testa nya grenar o aktiviteter.
Chodsky pes klubbens Nose Work tävling
18/9-22, TSM NW 1 Kvarntorpsnosen
Vi hade 35 startande varav 3 Chodsky pes.
Det var ett uppskattat och trevligt
arrangemang och resultatet blev en Chod
på prispallen.
Stort grattis till! Galadriel Krosandra och
Frida Holst-Pettersson.
Diplom, 3:a i Utomhussök och 1:a i Totalen.

Ser verkligen fram emot nästa års läger.

Efter lägret har alla deltagare fått en enkät
för utvärdering. Vi är glada för att vi fått
svar från 32 deltagare (av 37). Naturligtvis
https://www.scpk.se
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Stort tack till våra tävlingsledare Åsa
Tiderman och Malin Helltén.

5 ord som beskriver dig
Oj vad svårt! Men..
Sprallig
Målmedveten
Envis
Nyfiken
Fikaälskaren!
Hur kommer det sig ni fastnade för rasen?
En lagom stor arbetsvillig brukshund med fina
mentala egenskaper.
Har ni hämtat hunden utomlands eller i Sverige?
Jag har hämtat grabbarna i Tjeckien.
Varför just en Chodsky pes?
Året innan jag hämtade Mustang så hade jag två
schäferkillar varav den unga fick diagnosen
spondylos och vi jobbade hårt med hans rehab
men dessvärre utan lyckat resultat. I den vevan
började jag googla långhårig schäfer och fick då
upp bilder på Chodskyn och började efterforska
mer om rasen, dess egenskaper osv, var också
och hälsade på en här i Sverige och efter det var
det bestämt! Efter ca 6 månader och med hjälp
av kontakter så kom då Mustang in i mitt liv och
han tog mitt hjärta med storm när vi första
gången möttes upp på Prags flygplats! Ett år
senare hämtar vi Bronco, som är halvbror till
Mustang, flocken blev komplett! <3

Medlemspresentation

Vilka planer/mål, om ni hade några hade ni?
Mina mål och drömmar var att träna/tävla
lydnad och bruksspår med båda.

Hej!
Jag heter Anne Lagerström och är lycklig ägare
till mina grabbar, Mustang & Bronco
som nu
är 8 och 7 år gamla

Har ni haft möjlighet att uppnå målen?
JA!! och mer därtill!!
Vi har längs vår träningsresa fått uppleva så
mycket roligt! Har varit ut på agility, nosework
och Mustang är den första chodskyn i Sverige
att starta och få uppflytt till IGP2!

Vad har ni för tidigare hunderfarenheter/ vilka
raser (om någon)?
Jag har tidigare haft schäfer.
https://www.scpk.se
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Vad är det bästa med chodskyn?
Deras omåttliga glädje i allt de tar sig för

Har din hund några speciella egenskaper/ideer
för sig som du blivit förvånad över?
Mustang
Älskar fetaost & fiskbullar! & måste ha en fåtölj
i vardagsrummet framför fönstret, där sitter han
och spanar ut över gatan. Väldigt duktig på att
kommunicera i ljud och kroppsspråk, vi kan tex
få veta när det är vilt (rådjur) på gång i skogen.
Bronco
Tokgillar fiskbullar också! Han är väldigt social
och vill vara nära och pussas. Vill gärna pussas
nån gång på natten också vilket inte alla gånger
är lika uppskattat av oss :D
Har din hund lett dig på nya vägar (ex.
tävlingsgrenar, umgänge, nya saker?
Ja verkligen!! Vi har träffat så många härliga,
fina människor i vår träning och IGP är ju en helt
ny hundsport för mig, som Mustang visat sig
behärska väldigt bra!
Är rasen vad ni förväntat er att den skulle vara?
Ja! Har allt jag önskar mig! Energin,
arbetsglädjen, snabba i tanken men också så
otroligt duktiga att slappna av däremellan. Vi
åker mycket husbil och de är så coola vart vi än
är, de hanterar miljöer otroligt bra!

Upplever ni något som varit svårt med
chodskyn?
Nej, har inga sådana erfarenheter.
Om ni tävlar tränar, har ni fått ändra teknik?
Något ni upptäckt annorlunda från tidigare
erfarenheter?
Inte direkt, det jag fått lära mig är att inte
överträna, dvs att träna kortare stunder åt
gången sedan vila, det är lätt att glömma bort
när de är så fulla av träningsenergi och
arbetsglädje
Vad har ni tävlat i/ gjort prov i/om ni tävlat?
Mustang har lydnadsdiplom i startklass och klass
1, vi har också startat en klass2 lydnad, vi är
uppflyttade till högre klass spår, uppflyttad till
IGP2, därtill har vi provat på agility, nosework.
Han har gjort MH och är KORAD samt att han
varit runt i utställningsringen också med ett cert
Bronco har lydnadsdiplom i startklass och vi är
uppflyttade till klass 2 och tränar för start snart
Vi har tävlat bruksspår och är uppflyttade till
högre klass spår. Han har också genomfört MH
och är KORAD och nu i höst blev han SE UCH då
vi fick vårt sista cert på utställning i Leksand i
samband med bruks SM
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5 ord som beskriver Mustang
Energiknippe
Glad
Lättlärd
Smart
Toker

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. Eller vad ni
önskar mer eller mindre av rasklubben.
Alla idéer, önskemål tas tacksamt och
gärna emot! 😊Utan feedback är det
svårt att förändra.
Kanske du vill vara med och hjälpa till,
eller nyfiken på något område att lära sig
mer om i rasklubben så hör gärna av er!
Skicka mail till någon i styrelsen:
https://www.scpk.se/styrelsen

5 ord som beskriver Bronco
Tänkare
Glad
Smart
Samlad
Minglare
Slutbild

Vi önskar alla medlemmar en fortsatt fin
höst/vinter med mycket sol och snö

Vi är glada om ni medlemmar vill dela med
er av era erfarenheter av rasen
Är du
intresserad av att du och din hund blir
presenterad i något av våra nyhetsbrev?
Skicka gärna mejl till: Victoria Johansson,
vickislya@hotmail.com

Varma hälsningar från PR-Sektorn!
Victoria Johansson, Anne Lagerström, Eva
Söderlund, Hanna Andersson, Emelie
Johansson, Jessica Björkquist

https://www.scpk.se

5

