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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.

Årsmötet 17 mars på
Örebro
brukshundklubb
Det var en gnistrande kall
förmiddag i ett snörikt Örebro
som årsmötesdagen inleddes.
Dagen startade med att Pia
Bäckman höll en föreläsning om
hundmöten
och
problemhundar. Därefter bjöds
samtliga mötesdeltagare på
lunch av rasklubben. En god
lunch senare startade årsmötet
som leddes förtjänstfullt av Håkan Sjödin. Styrelsen fick
delvis en ny sammansättning ledamöter, vilka du kan läsa
mer om på klubbens hemsida.
Medlemmarna fattade ett enhälligt beslut om ny logga,
vilken du ser uppe i det vänstra hörnet.
Sektorn för avel- och hälsa presenterade resultatet från
hälsoenkätundersökningen, vilken finns publicerad på
hemsidan. Det presentationsmaterial som användes
under årsmötet finns även det att ta del av på hemsidan.
Pris till årets allround Chodský pes delades ut till Åsa
Siverman och Desiona od Brány Ráje ”Prim”. I
toppstriden var det tätt och flera hundar låg inom några
få poäng. Det är glädjande att många hundar meriteras
och att deras förare har lämnat in resultat.
Efter årsmötet fanns möjlighet att få sin hund
exteriörbeskriven. Två hundar blev beskrivna och
godkända.

Hälsoenkätundersökning 2017/2018

Svenska Chodský pesklubben har genomfört sin första
hälsoenkätundersökning på den svenska populationen.
Sektorn för avel- och hälsa har ansvarat för hela
omfattningen av hälsoenkätundersökningen. Vid
tidpunkten för undersökningen fanns 193 registrerade
hundar av rasen Chodský pes hos svenska
kennelklubben. Hälsoenkäterna distribuerades via epost och besvarades i ett webformulär. Sektorn för aveloch hälsa har sammanställt svaren från enkäten.
Totalt har 66 besvarade hälsoenkäter inkommit, vilket
motsvarar svar från 34,2 % av de registrerade Chodský
peshundarna i Sverige. Antal inkomna hälsoenkätsvar är
något få och därav ska slutsatserna i undersökningen tas
med försiktighet.
I stort är den svenska populationen att betrakta som frisk
med positiv trend avseende HD. Hundarna
mentalbeskrivs i stor utsträckning, vilket är av stor vikt
för kommande avelsarbete. Flertalet hundar ingående i
studien har en förhöjd intensitet vid hundmöten. De
flesta ägarna har för avsikt att träna aktivt med sina
hundar, företrädelsevis i bruks, tävlingslydnad och Nose
Work.
Du kan läsa mer om studien och dess resultat på
hemsidan.

Hemlagad hundmat minskar risken för
allergi

Forskning från Statens Lantbruksuniversitet (SLU) visar
att inslag av hemlagad mat till tiken under digivningen
halverar risken för att valparna ska utveckla atopisk
dermatit. Med anledning av att åtta hundar i
hälsoenkätundersökningen rapporterades med klåda
publiceras en intressant artikel i ämnet. Artikeln är
kopierad ur Hundsport Special.
Atopisk dermatit är en kronisk allergisk hudsjukdom som
drabbar hundar som är överkänsliga mot ämnen som
finns i luften.
Tikarna i studien åt kommersiellt foder som bas. Ingen åt
enbart hemlagad hundmat. Den hemlagade maten
utgjordes av matrester från uppfödarens eget hushåll eller
som var lagad speciellt för hunden.
Hundar med atopisk dermatit ska inte användas i avel.
Arvbarheten på atopisk dermatit kan vara upp till 50 %
enligt Ane Nodtvent, doktor i veterinärmedicin med
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epidemiologi, läran om sjukdomars utbredning-, orsaker
och förlopp, som specialitet.
En fullständig artikel om studien finns på hemsidan.

Avelsråd

Rasklubbens sektor för aveloch hälsa har inrättat ett
avelsråd för att ge vägledning
och stöd till medlemmarna
med avseende på avel. Du
får
en
oberoende
konsultation
av
din
frågeställning.
Följande
personer sitter i avelsrådet:
- Ann Olsson, ann@teamskennel.se
- Pia Bäckman, pia.backman68@gmail.com
- Sandra Siverman, sandra.siverman@scpk.se

Avelsrekommendation för 1matadoravel

Rasklubbens sektor för avel- och hälsa ser med oro på att
vi har ett överanvändande av vissa linjer i vår lilla ras.
Därför har nedanstående avelsrekommendation skapats.
”Avelsrekommendation avseende motverkan av
överanvändning av enskilda hanhundar s.k. matadoravel.
För att motverka matadoravel har styrelsen i samråd med
SBK:s avdelning för avel och hälsa satt en
rekommenderad gräns på att en hanhund i Sverige
maximalt ska vara far till 16 - 18 valpar.
Detta grundas i SKK:s rekommendation att en hanhund
inte bör vara far till mer än 5 % av de avkommor som
produceras i en generation avelsdjur”.
Ni som letar avelsdjur – kontrollera noga om linjerna
redan finns i Sverige och i vilken grad. Finns det redan
både syskon och barn här så tänk då på att barnbarnen
kommer att finnas i väldigt många stamtavlor – kanske
till och med - mer än en gång om några år!
På Avelsdata finns, förutom ”Djur använda i avel” även
en funktion som heter ”Avelsstruktur – barnbarn”. Dessa
flikar ligger under ”Raser” och är ett bra hjälpmedel.
Du kan även kontakta Avelsrådet för att få vägledning
och hjälp med oberoende bedömning av linjer.

Konstaterad förekomst av epilepsi i den
svenska populationen

Det har kommit till rasklubbens kännedom att genetisk
ärvbar epilepsi har konstaterats på en hund uppfödd i
Sverige. Dessvärre har den drabbande många
närbesläktade individer, vilket innebär att ett flertal
hundar nu hamnar i s.k. karenstiden, vilken innebär att
ingen avel får bedrivas på dessa förrän de uppnått minst
48 månaders ålder och förutsatt att inga ytterligare fall
konstateras bland de närbesläktade. Endast individer som
anses ha ett stort avelsvärde för populationens fortlevnad
kan komma ifråga efter karenstidens utgång för avel efter
konsultation med rasklubbens avelsråd.
Detta innebär att det finns två kända fall av epilepsi av
genetisk ärvbar art i den svenska populationen.
Eftersom genetisk ärvbar epilepsi är en allvarlig sjukdom
är det viktigt att samtliga ägare tar ett gemensamt ansvar
för att inte sjukdomen sprids ytterligare och att inte avel
bedrivs utan konsultation med rasklubbens avelsråd.
Om du har frågor om epilepsi och kanske vill veta om din
hund är bland de berörda – kontakta någon i avelsrådet.

Registrera din hund hos Jordbruksverket
Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt
id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala
hundregister. I registret ska det finnas uppgifter om varje
hund och om dess ägare.
Det kostar 80 kronor att registrera din hund i
jordbruksverkets e-tjänst Hundregistret. Om du
registrerar hunden genom att skicka in en blankett får du
betala 160 kronor. Att anmäla ägarbyte är gratis.
-

-

Du är skyldig att märka och registrera din hund innan
den är fyra månader.
Om du köper en hund som är äldre än tre månader
ska du märka och registrera den inom fyra veckor.
Om du köper en hund som redan är märkt och
registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare
Du ska också anmäla till registret om
hunden dör, om du byter namn på hunden, om du
flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.
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Du kan enkelt registrera hunden eller anmäla att den
bytt ägare direkt på webbplatsen.
Använd jordbruksverkets e-tjänst Hundregistret. För
att använda tjänsten krävs en e-legitimation.

Använder du e-tjänsten kan du se dina registrerade
hundar, registrera nya hundar och ägarbyten. Du kan
även ändra på uppgifter om till exempel hundens namn,
födelsedatum, ägarens adress, telefonnummer samt
avregistrera din hund om den har avlidit eller exporterats.
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du
registrera hunden eller anmäla ägarbyte genom att skicka
in en blankett.

Bruksläger i Bengtsfors
För tredje året i rad arrangerar rasklubben läger på
Bengtsfors Brukshundklubb i vackra Dalsland. Lägret
startar torsdagen den 10/5 klockan 10:00 och avslutar
söndag 13/5 klockan 14:00. Priset är 250 kr per dag & då
ingår frukost och lunch.
Inga förkunskapskrav
krävs av dig som
förare. Deltagande
hund behöver vara
minst 4 månader.
Medlemskap i
rasklubben krävs för
deltagande.
Mer information finns på hemsidan.

Har din Chodský fyllt 1 år?
Då är det dags att gå en mentalbeskrivning (MH) och
röntga höfter (HD) o armbågar (ED). Genom att göra
det med din hund så ger du ovärderlig information till din
uppfödare och till rasklubben! Ju fler som HD-röntgar
och MH-beskriver sina hundar ju större blir urvalet av
avelsdjur för uppfödarna och chansen större att vi alla
även framöver skall kunna skaffa både fysiskt och mentalt
friska Chodskýs.
RÖNTGEN gör du efter att din hund fyllt 12 månader
och det sker hos veterinär som efter undersökningen
skickar in din hunds röntgenbilder till Svenska
kennelklubben (SKK) där det finns speciella granskare
som tittar på bilderna och gör en bedömning av din
hunds ledstatus på höfterna.

MH görs när hunden är 12 - 18 månader antingen via din
uppfödare (kull-MH) eller via en lokal brukshundklubb
som arrangerar MH.
Du kan läsa mer om MH på Svenska Brukshundklubbens hemsida genom länk:
http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbe
skrivning-mh/

MH på Örebro Brukshundklubb
Rasklubben anordnar ett MH på Örebro
brukshundklubb 2018-06-02. Du anmäler dig och din
hund via SBK-tävling på länken: http://sbktavling.se/
Du kan söka på ”Chodský pes” och få upp
arrangemanget på skärmen. Åtta hundar beskrivs under
en dag och i dagsläget finns två platser kvar. Sista
anmälningsdag är 2018-05-12. Om du har en hund som
är över 1 år så har du här ett gyllene tillfälle både till
arrangemang samt att få träffa ytterligare Chodský
peshundar och deras ägare.
Kontaktperson för arrangemanget: Åsa Tiderman,
asa.tiderman@gmail.com, 0707-996105.

MT hos Schäferhundklubben i Uddevalla
Rasklubben anordnar ett mentaltest (MT) i Uddevalla
2018-09-22. Du kan söka på ”MT Uddevalla” och få upp
arrangemanget på skärmen. Sista anmälningsdag är 201809-01. Åtta hundar döms under en dag och i dagsläget
finns två platser kvar.
För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan
18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som
bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem
och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT2007 är
uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda
för att ge godkänt.
Kontaktperson för arrangemanget: Klaus Ostheller,
ordforande@skuddevalla.se, 0703-985047.
Du finner mer information om MT på Svenska
Brukshundklubbens
hemsida
via
länk:
http://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentaltes
t-2007/
Over and out från redaktionen J
Pia Bäckman (pia.backman68@gmail.com) & Ingela
Pettersson (ingela@zting.se)
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