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Dagordning för årsmöte
SCPK 2018-03-17
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängden.
Val av mötesordförande.
Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
6.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
7.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8.
Fastställande av dagordningen.
9.
Genomgång av:
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning
c. revisorernas berättelse.
10.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
11.
Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
12.
Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsår,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
13.
Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
15.
Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
a) val av ordförande för en tid av ett år
b) val av 2 ordinarie ledamöter för en tid av två år
c) suppleant för en tid av två år
d) fyllnadsval suppleant för en tid av ett år
e) beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
16.
Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
a) val av två revisorer för en tid av ett år
b) val av två revisors suppleanter för en tid av ett år
17.
Val av valberedning enligt §10.
a) val av en ledamot i valberedningen för en tid av två år
b) val av sammankallande i valberedningen (valberednings ledamöter med ett år
kvar är Anne Lagerström och Emma Edvardsson)
18.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
19.
Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 13.
a. Rasklubbens loggotyp.
b. Redovisning av hälsoenkät
20
Mötets avslutande
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om
mötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Chodský pesklubben
Verksamhetsåret 2017
Klubbens syfte har varit:
Klubbens syfte har varit att sprida kunskap om hundrasen chodský pes i Sverige och på detta sätt
1) bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som
krävs av en ägare för att en chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund
2) bidra till en frisk och sund avel av rasen chodský pes
Klubben har haft som mål att kännetecknas av:
Klubben har haft som mål att kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd, samt att
alltid ha hundens bästa i fokus.
Klubbens bakgrund:
I oktober 2010 godkände Svenska kennelklubben chodský pes som ras.
2013-08-03 bildades Svenska Chodský pesklubben.
2014-01-31 beslutade Svenska brukshundklubben att acceptera Svenska kennelklubbens
förfrågan om att anta avelsansvaret för chodský pes och hälsade Svenska Chodský pesklubben
välkommen som ansluten specialklubb.
Rasen har ett mindre antal individer, ca 195 registrerade hundar i Sverige men antalet ökar
kraftigt. Rasklubben har nu ett viktigt arbete att verka för en positiv utveckling och uppbyggnad
av rasen i Sverige.
Enligt verksamhetsplanen har klubbens mål varit att:
Mål och aktiviteter:
Arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som mentalt
• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt avelsråd (enligt SKK:s riktlinjer).
• Arbeta på och skriva en fullständigt Rasspecifika avelsstrategier, RAS med målsättning
att vara klara med detta under 2017 för inlämnande till 2018.
• Öka kunskapen om hälsa, mentalitet och funktion genom hemsidan, facebook, annan
media
• Klubben kommer att verka för att samtliga individer ska ha känd mental status genom
information och om möjligt bistå vid anordnande av MH.
• Klubben ska om möjligt bistå vid ett ras MT.
• Genomföra 1-2 exteriörbeskrivningar i egen regi.
• Förbereda exteriördomarkonferens 19 oktober 2019
Sprida information om rasen, om dess egenskaper som vall- och brukshund
• Hemsidan som utgör klubbens officiella informationsväg till medlemmarna ska vara
fortsatt attraktiv och faktafylld.
• Verka för att klubbens Facebook-sida är seriös och trevlig.
• Medverka vid olika evenemang samt ev större utställningar som Stockholm hundmässa
2015 med information om rasen.
• Genomföra ett vall läger 25-26 mars på Mårtensby gård.
• Genomföra ett träningsläger 24-28 maj i Bengtsfors.
• Klubben ska 3 gånger per år informera medlemmarna om aktuella frågor via ett
informationsbrev på mail.
Erfarenhetsutbyte och rasträffar
• Verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra.
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• Efter förmåga och medlemsintresse anordna rasträffar.

Klubbens centrala arbete
• Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott..
• Om möjligt arbeta fram en hanhundslista till hemsidan.
• Förbereda läger för 2017.

Genomförda aktiviteter:
Klubben har arbetat för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som
mentalt.
Klubben fick 1 februari 2016 sitt första RAS-dokument godkänt av SKK. I detta finns tydlig
vägledning för seriösa uppfödare för att gagna en positiv utveckling för rasen i Sverige. För
att utveckla RAS-dokumentet har klubben under året tagit fram en hälsoenkät. Hälsoenkäten
är utskickad till samtliga medlemmar. Resultatet kommer att sammanställas och användas
som underlag för att utveckla avelsstrategierna under 2018.
Under året har samordnare för domarutbildning 2019 utsetts.
Klubben har under året genomfört flera exteriörbeskrivningar i egen regi samt inlett ett
samarbete med Svenska Australian Cattle dogklubben med planering för en gemensam
utställning.
Klubben har verkat för att sprida information och kunskap om rasen.
Klubbens hemsida har ca 9000 besök/månad.
Klubben har varit aktiv i sociala medier och har också sin egen Facebook sida ”Svenska
chodský pesklubben”.
Via hemsidan och de socialamedierna har många personer fått svar på sina frågor om rasen
och många också fått en kontakt så de kunnat träffa en chodský pes i Sverige.
Många personer har kontaktat klubben och fått svar på sina frågor om rasen via mail och
telefon.
Klubben har tryckt upp informationsmaterial som har delats ut och finns att ladda ner på
hemsidan.
Klubben har deltagit vid SBK´s konferenser, kongressen och dialogmöten.
Klubben har verkat för erfarenhetsutbyten och rasträffar
Klubben bjöd in till ett valläger i mars. Tre chodský pes deltog, varav en från Norge.
Klubben hade ett träningsläger 25-28 maj i Bengtsfors, ett träningsläger i Kungsör i
september och ett introläget i mondioring i Kungsbacka i september. Vid alla läger fanns
utrymme för bra träning och trevlig samvaro samt medlemsmöte.
Klubben har skickat ut tre informationsbrev till medlemmarna under året.

Rapport från sektorn Avel och hälsa
Under året har sektorn jobbat med att ta fram avelsriktlinjer angående Matadoravel:
”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 ej bör vara far till
mer än 5% av de avkommor som produceras i en generation avelsdjur.”

Man har också tagit fram rekommendationer gällande epilepsi och avel:
Ingen avel får förekomma på individer där epilepsi konstaterats, vilket ligger
i linje med Svenska kennelklubbens (SKKs) grundregler 2.2 att till avel
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endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom.
I de fall individer är närbesläktade (såsom syskon, avkommor eller
föräldradjur) med hund som har konstaterad epilepsi ska avel utföras med
försiktighet och endast i de fall en individ kan ha stort avelsvärde.
Forskningsrön visar att genetisk nedärvd epilepsi inträffar mellan 15 - 28
månaders ålder. Genetisk nedärvd epilepsi kan inte konstateras med
blodprov eller DNA-test det är enbart tiden som utvisar om en individ är
anlagsbärare. Därför rekommenderas karenstid för den tilltänkta
avelsindividen tills denne är minst 48 månader. Under förutsättning att inte
fler närbesläktade individer utvecklat konstaterad epilepsi kan avel komma
ifråga efter rekommenderad karenstid. Individer som har fler närbesläktade
med ep avråds från att användas i avel.
Denna rekommendation är framtagen i samråd med Institutionen för
genetik vid SLU samt SKKs avelskonsulent.

Sektorn har under året arbetet fram en hälsoenkät som distribuerats ut till chodský pesägare
strax före nyår. Tanken är att den ska sammanställas och om det är möjligt ska resultatet
redovisas på årsmötet 2018.
I november deltog delar av sektorn i SBK:s Avelskonferens. På lördagen tre mycket
uppskattade föreläsningar; Avel i små populationer, Allergier samt Hur tar man hand om sin
tävlingshund ur ett fysioterapeutetiskt perspektiv. På söndagen samverkade klubben med
andra rasklubbar och deltog på en föreläsning om MH som Ingrid Tapper höll i. Rasklubben
fick där mycket uppskattning för rasens höga deltagande i MH.
På Hundmässan i Stockholm hade vi rasmonter som var mycket populär, många är
intresserade av rasen.
Olika arbetsgrupper är utsedda för ett mer långsiktigt arbete såsom t ex. uppdatering/
komplettering RAS.
Medlemmar i sektorn för Avel och hälsa: Lotta Eriksson (sammankallande), Victoria
Johansson, Sandra Siverman, Ann Olsson, Pia Bäckman, Ingela Pettersson (hälsoenkät)
Rapport från arbetsgruppen för hemsidan
Styrelsen har noterat en ökad efterfrågan på aktuell information rörande rasen och främsta
kommunikationskanalen är via rasklubbens hemsida. Därför har en arbetsgrupp med syfte att
vidareutveckla rasklubbens hemsida för att i möjligaste mån möta frågeställningar och sprida information
om det som rör en brukshundsras i en liten population. Därtill ska aktuell information om statistik från
tester och avel publiceras på hemsidan. Målet är att utveckla en enhetlig layout för hemsidan under 2018
som hålls levande med regelbundna revideringar i samråd med styrelsen.
Gruppen består av: Pia Bäckman, sammankallande, Eva Söderlund, Ingela Pettersson, Anne Lagerström

Rapport från arbetsgrupp för gemensam utställning med Svenska Australian Cattledog
Klubben (SACK)
Efter förfrågan från Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK) om att hålla gemensam utställning 15
augusti 2020 har en arbetsgrupp för ändamålet tillsatts. Till domare har Hans Almgren föreslagits och
planerad plats är Hökensås Camping i Tidaholm. I dagsläget är evenemanget på planeringsstadiet och en
facebookgrupp för ändamålet är under bildande. Rasklubben planerar att anordna officiella lydnadsprov
vid samma tillfälle.
Evenemanget kan ses som en förövning och led i rasklubbens önskemål om att anordna eget ras- SM.
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Gruppen består av: Pia Bäckman, sammankallande, Eva Söderlund, Ellinor Brusell, Sanna Persson, Anneli
Nordquist

Styrelsen
Styrelsen har under 2017 haft 7 st protokollförda möten via Skype.
Styrelsen har också en kontinuerlig kommunikation via mail och en sluten Facebook grupp.

Styrelsen tackar för ett innehållsrikt 2017 och ser med entusiasm fram emot ett
ännu mer innehållsrikt 2018.

Ordförande: Åsa Tiderman Sekreterare: Sandra Siverman

Kassör: Ann Olsson

Vice ordf: Lotta Eriksson

Ledamot: Victoria Johansson

Ledamot: Eva Söderlund

Ledamot: Kim Törnblom

Suppleant: Pia Bäckman

Suppleant: Anita Melitshenko
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Bokslut 2017-12-31
Inkomster under året
Medlemmar
Exteriörbeskrivning
MT
Läger
Totala Intäkter
Kostnader
Försäkring

12.828:50
1.350:300:13.375:27.853:50

SBK

362:-

Konferenser

SBK

1.300:-

Årsmöteskostnader

Mat

597:16

Bankkostnader

Årsavg.

1.468:-

Skatt

2017

38:-

Lägerkostnader

2017

2.700:-

Reseersättningar

2017

2.864,50

Skk

Monter

500:-

Stambokföring

SBK

160:Totala Kostnader

Vinst 2017
Skatt för

Årets resultat
2017

9.989:66
+ 17.863,84
0
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Verksamhetsplan 2018
Klubbens syfte:
Klubbens syfte är att sprida kunskap om hundrasen chodský pes i Sverige, och på detta sätt
bidra till ett gott hundägarskap genom att varje presumtiv valpköpare förstår vad som krävs
av en ägare för att en chodský pes ska vara en sund, harmonisk och lycklig hund
bidra till en frisk och sund avel av rasen chodský pes
Klubben vill kännetecknas av:
Klubben vill kännetecknas av en vänlig och välkomnande attityd, samt att alltid ha hundens
bästa och rasens positiva utveckling i fokus.
Mål och aktiviteter:
Arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som mentalt
• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt avelsråd (enligt SKK:s riktlinjer).
• Arbeta på och skriva en fullständigt Rasspecifika avelsstrategier, RAS med målsättning
att vara klara med detta under 2018 för inlämnande till 2019.
• Öka kunskapen om hälsa, mentalitet och funktion genom hemsidan, facebook, annan
media
• Klubben kommer att verka för att samtliga individer ska ha känd mental status genom
information och om möjligt bistå vid anordnande av MH.
• Klubben ska om möjligt bistå vid ett ras MT.
• Genomföra 1-2 exteriörbeskrivningar i egen regi.
• Förbereda exteriördomarkonferens 19 oktober 2019
• Fortsatt förberedelse för gemensam utställning med Svenska Australien Cattle
dogklubben
Sprida information om rasen, om dess egenskaper som vall- och brukshund
• Hemsidan som utgör klubbens officiella informationsväg till medlemmarna ska vara
fortsatt attraktiv och faktafylld.
• Verka för att klubbens Facebook-sida är seriös och trevlig.
• Medverka vid olika evenemang samt ev större utställningar som Stockholm hundmässa
2018 med information om rasen.
• Ev genomföra ett vall läger
• Genomföra ett träningsläger i maj i Bengtsfors.
• Genomföra ett träningsläger i september i Kungsör.
• Klubben ska 3 gånger per år informera medlemmarna om aktuella frågor via ett
informationsbrev på mail.
Erfarenhetsutbyte och rasträffar
• Verka för att medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra.
• Efter förmåga och medlemsintresse anordna rasträffar.
Klubbens centrala arbete
• Verka för att arrangemang som genomförs av klubben inte redovisar underskott..
• Om möjligt arbeta fram en hanhundslista till hemsidan.
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Budget 2018 SCPK
Utfall 2017

Intäkter

Medlemmar
Läger

12 829 kr

13 500 kr

10 675 kr

11 000 kr

Beskrivningar/prov

1 650 kr

2 500 kr

Summa intäkter

Kostnader

Budget
2018

Bankkostnader
Rese ersättningar
Konferens
Försäkringar
Data kommunikation
Informationsmaterial
Monterkostnader
SBK
Möteskostnader
Bokföringskostnader

Summa kostnader

25 154 kr

1 468 kr

1 250 kr

2 865 kr

4 500 kr

1 300 kr

4 000 kr

1 662 kr

1 800 kr

0 kr

1 200 kr

500 kr

500 kr

500 kr

1 000 kr

160 kr

500 kr

597 kr

1 500 kr

0 kr

3 313 kr

9 052 kr

Tänkt Resultat

Medlemsavgift 2019
Under 2018 är SCPKs medlemsavgift 570:- för inrikesmedlem/ 700:-- för utlandsmedlem (SCPK
170:- + förbundsavgift SBK 400:-inrikes/ 530:- utlandsmedlem)
SBK´s kongress hålls i maj och förväntas föreslå oförändrad förbundsavgiften 2019.
Förslag för 2019 är oförändrad klubbavgift och endast förändring med den förbundsavgift som
beslutas enligt kongressen.
Familjemedlemskap kvarstår på 100:-

.

27 000 kr

19 563 kr
7 437 kr
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Punkt 19 Loggotype
På kongressen 2017 beslutade Svenska brukshundklubben att anta en ny logga som går i linje
med den nya grafiska profilen. Beslutet fattades för att den gamla loggan var svårhanterlig
med nya tryck tekniker och vid t.ex. brodyr. Man ville också ha en logga som gav ett mer
modernt intryck.
Det finns många vinster med en gemensam profil för klubbens alla olika delar. Det tydliggör
att alla är en del av en större organisation som står för kvalitet och kompetens. När nu
Svenska Chodský pesklubben ska övergå i den nya grafiska profilen vill vi passa på att fråga
våra medlemmar om ni önskar ha kvar det ”hundhuvud” som vi haft tidigare (se förslag 1)
eller om ni vill att vi ska övergå att använda den bild som den tjeckiska rasklubben använder
(se förslag 2)? Vi har självklart samrått med den tjeckiska rasklubben om detta.
Här kan du se de två olika alternativen (båda alternativen finns i svart, vitt och blått
utförande). Beslutet tas på årsmötet 17 mars.
Förslag 1

Förslag 2
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Valberedningens förlag till SCPK årsmöte 2018
Ordförande på 1år (omval)

Åsa Tiderman

Ledamot på 2år (omval, vice ordf)

Lotta Eriksson

Ledamot på 2år (omval, sekr)

Sandra Siverman

Ledamot på 2år (omval)

Kim Törnblom

Ledamot på 2 år (nyval)

Solweigh Hjelm

Suppleant på 2 år (omval)

Anita Melitshenko

Sittande med 1år kvar
Ledamot (kassör)

Ann Olsson

Ledamot

Eva Söderlund

Suppleant

Pia Bäckman

Revisorer 1 år

Mikael Melitschenko (nyval)
Yvonne Brink (omval)

Revisor suppleanter 1 år

Carola Nilsson (omval)
Anne Engström (omval)
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Presentation av valberedningens föreslagna personer:
Namn: Åsa Tiderman
Bostadsort: Odensbacken, utanför Örebro
Tillhör SBK distrikt: Örebro
Sitter sedan klubbens bildande 2013 som ordförande i Svenska Chodský pesklubben.
Hundbakgrund: Skaffade min första egna hund -80. Det var en långhårig collie. Då gick jag
också instruktörsutbildning på Hällefors BK. Sedan dess har jag haft många olika hundar och
raser. Vi har just nu fyra hundar, en långhårig schäfer hanne som är 7 år, en chodský pes
hanne som är 6,5 år, en chodský pes tik som snart är 5 år och hennes dotter som är ett år.
Älskar att träna och utvecklas tillsammans med hundarna.
Sitter även i SBK-Närke distriktsstyrelse.
___________________________________________________________
Lotta Eriksson
Bostads ort: Tyresö,
Tillhör SBK-distrikt: Stockholm
I stort sett uppvuxen på Tyresö brukshundklubb. Haft egen hund sedan jag var 12 år, schäfer.
Tränat och tävlat spår, rapport och gillar tjänstehundsbiten- patrull
Har två chodsky pes, Pille 6 år och Bosse 11 mån

Namn: Sandra Siverman
Bostads ort: Falun
Tillhör SBK distrikt: Dalarna
Hund bakgrund: Vi har haft aussie i familjen sedan 2003 och nu
har vi två stycken aussietikar
här hemma. 2009 ansökte vi om vårt kennelnamn.
2012 köpte vi vår första Chodsky Pes, även det en härlig ras,
just nu har vi två stycken!
Övrigt: Sandra jobbar som leg djursjukskötare på Faluns
djursjukhus. Fritiden spenderas mest med hundarna och deras
träning. Hon är lite extra intresserad av hundars beteende och
har läst lite olika kurser i beteende och etologi. Är utbildad
instruktör via SBK och får hålla valpkurs och allmänlydnad. Sandra har gått M1+M2 och är
Bfigurant för mentaltest. Även utbildad tävlingssekreterare inom lydnad och bruksprov och
exteriörbeskrivare på Chodský Pes.
Sitter idag i styrelsen och är sekreterare samt sitter i sektorn för avel och hälsa.
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____________________________________________________________
Namn: Kim Törnblom
Bostads ort: Garpenberg
Tillhör SBK distrikt: Dalarna
Hund bakgrund: Har mest haft sitt engagemang i TJ-hund, var tidigare hundbefäl och
utbildade hund/förare till försvaret. Är i grunden instruktör och tjänstehundinstruktör. Numer
jobbar Kim mycket med FM-hundar åt försvaret. FHTE ps tävlade i SBK.
Övrigt: Sitter idag i styrelsen och i utbildnings/tävlings sektorn.

Solweigh Hjelm
Bostadsort: Brunflo
Tillhöt SBK-distrikt: Mellannorrland
Hund bakgrund: Trogen Schäferägare sedan 1976. Tävlat inom både Bruks och lydnad. Tidigare
varit hundförare hos försvarsmakten. A-figurant. Uppfödare sedan 2000 med 23 kullar hittills av
raserna Schäfer, Chodský pes samt Vit Herdehund. Schäferaveln huvudsakligen med inriktning
på tjänst och tävling. Den egna Chodskýflocken består av Cooper, Troja, Chiwas och Spirit samt
Disney som till vardags bor hos fodervärd.

Anita Melitshenko
Bostads ort: Vintrosa
Tillhör: SBK distrikt: Närke
Hund bakgrund: Äger Baaja Rosa White och Alexi Daxi Angels.
Tävlar i Lydnad och Bruksspår , tränar Patrull, Mondioring. Driver hundpensionat och
hundrastning. Utbild Hunddagisföreståndare och nu i feb ska jag utbilda till Figurant för MH o
MT. Läser Uppfödning utbild på SKK
Övrigt:
Mikael Melitshenko
Bostads ort: Vintrosa
Tillhör SBK distrikt: Närke
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Jag heter Mikael Melitshenko, bor i hus 2 mil utanför Örebro med fru, tre hundar (Kajsa – Jack
Russel, Aaya och Alex – Chodský), två katter och tio höns. Jag är utbildad Civilekonom och har
lång erfarenhet av ledningsarbete, styrelse, valberedning, osv. Till vardags jobbar jag som Affärsoch Projektutvecklare på Alfred Nobel Science Park och på fritiden tränar jag så mycket kroppen
orkar – siktar bland annat på att börja träna barmarksdrag tillsammans med Aaya.

Namn: Yvonne Brink
Bostads ort: Hällby 12, Spännarstugan
Tillhör: SBK distrikt: Sörmland
Hund bakgrund: Har haft Rottweiler i ca 40 år och har nu också en Chodsky pes som är 4 år
gammal och som bor hos Sanna Fransson.
Är domare i flera kategorier.
Är instruktör i olika kategorier och är en mycket aktiv föreningsmänniska.

Namn: Carola Nilsson
Bostads ort: Risböle, Lövånger
Tillhör SBK distrikt: Övre Norrland
Hund bakgrund (valfritt): Varit med i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom
sedan 1974. Suttit i distriktsstyrelsen sedan 1981 och innehaft olika poster  De senaste åren
har jag varit revisorsuppleant. Har en utbildad patrullhund inom Hv sedan 2011.
Övrigt (valfritt): Har en chodský pes hanne som är ca fyra år.

Namn: Anne Engström
Bostads ort: Kista
Tillhör SBK distrikt: Uppland (Bro-Håbo BK)
Hund bakgrund (valfritt):
Jag har haft hund sedan 1982 och varit aktiv inom SBK sedan dess. Första hunden var en
collie som jag tävlade lydnadsklass 3 och lägre klass spår med. Efter det blev det ett gäng
groenendael där första tiken blev lydnads champion, uppflyttad till högre spår och Svensk
Utställnings champion.
Sen har jag haft malinois. Den första tävlade jag spår (gk elit), sök (gk lägre), svensk skydd
(startade lägre), lydnad (1:a pris klass 2) och BSL 3 med. Vi tränade även IPO, men det blev
aldrig någon start där.
Min förra hund var en malinois tik som var försvarsmaktshund i ett insatskompani.
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Med henne tävlade jag också rallylydnad i avancerad klass. Hon var även Svensk
utställningschampion och uppflyttad till lydnadsklass 3.
Jag är utbildat CUA (certifierad utställnings arrangör) och har anordnat flera utställningar i
Belgarklubben.
Jag är exteriörbeskrivare på dom 4 varianterna av belgisk vallhund.
Jag är tävlingssekreterare i SBK.
Jag har även för flera år sedan varit aktiv som figurant på MH och MT.
Övrigt (valfritt): Första gången jag såg rasen Chodský pes och fastnade för dom var för flera
år sedan på internet innan dom blev en godkänd ras.
Har varit väldigt intresserad, men ej haft möjlighet än att skaffa någon. Men i framtiden
hoppas jag att jag ska kunna skaffa en CP.

