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Du läser ett medlemsbrev från Svenska Chodský 
pes klubben. Medlemsbreven skickas ut 4ggr/år 
och syftet är att delge information om ämnen och 
händelser som händer i rasklubben och som är 
viktiga för vår ras och alla rasklubbens 
medlemmar. Information, med kort varsel, 
kommer ut via rasklubbens FB sida.   

 
 

Allmän information 
 

10års jubileum för rasklubben 

Många träffar och läger planeras under 
2023 och genomgående tema i år är vårt 
10års jubileum, vilket började synas på My 
dog utställningen i Göteborg. 
 

 
 

Årsmöte 26 mars 
Mer information kommer skickas ut till er 
när det närmar sig. Mötet kommer vara via 
någon virtuell mötesplattform så att alla i 
vårt avlånga land kan delta. 
 

Nytt RAS  
För medlemmar att ta del av, se inforutan 
på www.scpk.se  
 

SCPK FB sida mer levande 
Vi vill gärna göra vår rasklubbssida på FB 
mer levande. Om ni har varit ute och tävlat 
så skicka gärna information och bild till 
Anne Lagerström mail: 
exmomustang@gmail.com 
 

Utskickade diplom 
MH diplom skickades ut vid årsskiftet till de 
hundar som genomfört mentalbeskrivning 

under 2022           Diplomen har bara nått 
ut till de hundägare som gjort en 
ägaranmälan på sin hund via Svenska 
kennelklubben och har sina 
personuppgifter offentliga på DjurID. De 
som önskar diplom och vet att de inte har 
några ägaruppgifter kopplat till sin hund på 
DjurID får gärna höra av sig till Fanny, 
ansvarig för sektorn: Avel, hälsa, mental & 
RAS 
Fanny.bergevi@hotmail.com  
 

 
 

Hallands distrikt 
Klubben saknar representant för Hallands 
distrikt. Du kanske är intresserad av att vara 
representant och delta i distriktsmöten. För 
mer information vad det innebär att vara 
representant för rasklubben kontakta 
ordförande Mia Holmbäck, 
maria@quicknet.se  
 

Ansökan om HP & VPR 
Nu är det dags att lämna in era resultat för 
ansökan till "Årets allround Chodský pes 
Vandringspris (VPR)" samt ansökan om 

Hederspris (HP)         
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All information samt en excelfil för 

nerladdning hittar ni på vår hemsida       
www.scpk.se  
Frågor kring VPR och HP skickas till Lotta -> 
tullalulla@live.se  
 

 
 
 

Event som har varit 
 
lydnadstävling i startklass och Klass l  
Tiden går fort, rasklubbens senaste tävling 
för år 2022 hölls på Södertälje 
Brukshundklubb. Det var många anmälda 
men endast tre stycken Chodsky pes. 
En avanmälde på grund av löp så det blev 
bara två kvar. 
Hoppas på bättre uppslutning när vi 
arrangerar tävling vår/sommar 2023. 
Bästa Chodsky pes blev Chippen och Camilla 
Hjort med uppflyttning och 2:a 
Håkan Sjödin blev godkänd. En förarglig 
nolla på apporteringen ställde till det. 
Som man säger: 
Det går fler tåg till våren och då blir det 
säkert uppflyttning. 

 
Tack alla: Håkan Sjödin skötte 
incheckningen, Sanna Fransson var på 
sekretariatet, Tiina Oksman var skrivare åt 
domare, Ulrika Holmberg tävlingsledare, 
Micke Hjort och Yvonne dömde samt Mia 
Cangren som var tävlingsledare. 
Ha det gott alla och när ni ser att vi 

arrangerar tävling igen ANMÄL!!                

Vi hade det jättetrevligt hela dagen       

 

 
 

My dog 
Äntligen blev det av att vi hade monter 
igen. Stort tack till alla! som hjälpte till och 
ställde upp att stå i montern.  
 

 
 
Tack vare er hjälp kunde vi genomföra 
helgen och vi fick alla en väldigt trevlig 

http://www.scpk.se/
mailto:tullalulla@live.se
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långhelg med att visa upp och prata om 

våra älskade chodskys      
Vår monter var välbesökt och vi fick många 
frågor och funderingar kring rasen och vissa 
ville bara få klappa och krama på hundarna, 

vilket våra vovvs inte tacka nej till        
 

 
 
 

Kommande event 
 

Utställning 16e juli 
Rasklubben kommer hålla en ras utställning 
i Gävle 16e juli. Mer information kommer 
framöver när det närmar sig.  
 

Bengtsfors läger 5-7 maj 
Vi återupptar det omtyckta lägret på 
Bengtsforsbrukshundklubb den 5-7 maj. 
Det kommer finnas möjlighet till div 
aktiviteter som bland annat lydnad, 
brukslydnad, NW, spårmarker, agilitybana, 
rallylydnad och det kommer vara 
exteriörbeskrivning under någon av 
dagarna också. Mer information kommer 
när det närmar sig.  
 

Sundsvall läger 28 april -1 maj 
Vi kommer ha ett läger i Sundsvall för första 
gången helgen den 28 april -1 maj. Mer 
information om lägret kommer skickas ut 
separat inför lägerhelgen i närtid.  
 

Seminarium S och CZ 2023 10-11 juni 
Vi planerar att ha ett seminarium, 10-11 
juni, platsen är ej bokad än men någonstans 

kring mälaren, tillsammans med tjeckiska 
rasklubben för att utbyta information om 
våra olika mentala tester, exteriöra delar, 
diskutera rasens utveckling hälsomässigt, 
mentalt och exteriört. Mer information 
kommer att komma när det närmar sig.  
 

Kungsörlägret 16-20 augusti 
Vårat efterlängtade Kungsörläger kommer 
hållas 16-20 augusti. Inbjudan och mer 
information till lägret kommer inom 
närmsta tiden att skickas ut.  
 

Skåneläger 13-15 oktober 
Vi kommer hålla klubbens första 
”skåneläger” i Klåveröd. Mer information 
om boende, priser, aktiviteter och grenar 
kommer framöver, när det närmar sig.  
 
 

Medlemspresentation 
 

 
 
Hej! Mitt namn är Linéa Dusthall och har 
chodsky pesen Härja, 5 år samt schäfern 
Vilda, 9 år. 
 
Vad har ni för tidigare hund erfarenheter? 



MEDLEMSBREV Nr 1 

10 års jubileumsår 2023 

https://www.scpk.se 4 

Jag har tidigare erfarenhet av schäfer. 
 
5 ord som beskriver dig 
Envis, rättvis, medveten, flexibel och 
fantasifull. 
 
Hur kommer det sig ni fastnade för rasen 
och att det blev en chodsky pes? 
Min äldre schäfertik hade inte 
arbetsmoralen som jag sökte när jag väl var 
inne på att börja med hundsport, så jag ville 
ha en mindre brukshund med arbetsmoral. 
Så jag träffade ett par chodskys men blev 
förälskad efter att träffat Eva Söderlunds 
Ester Gaviro “Ester” på FMM 2017 samt 
Karin Sjöqvists trevliga och mentalt stabila 
Best Wishes Beaming Emerald “Breeze” 
hösten 2017. Och i november 2017 
hämtade jag hem Härja som påbörjade min 
hundsports karriär. 
 
Har ni hämtat hunden utomlands eller i 
Sverige? 
Härja tog jag över som 6 månaders men 
hon är importerad från Finland. 
 
Vilka planer/mål, om ni hade några hade ni? 
Våra mål har varit att utbilda Härja till 
patrullhund i Hemvärnet samt tävla bruks. 
 
Har ni haft möjlighet att uppnå målen? 
Det har vi absolut, det främsta målet har 
varit att utbilda Härja till patrullhund vilket 
dessvärre har fördröjdes på grund av covid 
men i maj 2022 blev vi certifierade som 
patrullhundsekipage. Vi har även hunnit 
med att tävlat i både bruks spår och lydnad. 
 
Har din hund några speciella 
egenskaper/ideer för sig som du blivit 
förvånad över? 
Härja vill mer än gärna använda sina tassar 
både genom att slå på mig och andra 
människor när hon vill något och blir nästan 
manisk när man ber henne sluta. Men hon 

använder även tassarna när hon leker med 
andra hundar, vilket jag inte sett hos 
tidigare hundar. 
 
Har din hund lett dig på nya vägar (ex. 
tävlingsgrenar, umgänge, nya saker.)? 
Härja har introducerat mig till hundsporten 
på ett fantastiskt sätt. Jag har träffat många 
nya vänner och lärt mig otroligt mycket om 
olika hundsporter. Jag har hittat kärleken till 
brukset och patrullen tack vare Härja. 
 
Är rasen vad ni förväntat er skulle vara? 
Nej, det skulle jag inte säga. I och med att 
rasen är så liten så är det en stor variation, 
så innan jag bestämde mig för att skaffa mig 
en chodsky så träffade jag ett par. 
Framförallt för att se hur de är och om 
rasen skulle passa mig. Jag träffade flera 
starka individer men även ett par vekare 
individer. Så när jag hämtade Härja blev jag 
förvånad över att hon inte var lik de jag 
träffat tidigare och påståendet att chodsky 
pes är lik schäfer inte alls stämmer. 
 
Vad är det bästa med chodskyn? 
Det bästa med chodskyn är helt klart deras 
stor personlighet och att de är så 
energifulla. 
 
Upplever ni något som varit svårt med 
chodskyn? 
Generellt kan jag tycka det är svårt med 
variationen i rasen men det är både 
utmanande och givande. 
 
Om ni tävlar tränar, har om ni tävlar tränar, 
har ni fått ändra teknik. Något ni upptäckt 
annorlunda från tidigare erfarenheter? 
Ja, en del. Härja är betydligt vekare än när 
jag tränat mina schäfrar, vilket gjort att jag 
behöver anpassa mig till att vara peppig och 
tydlig när vi tränar. 
 
Vad har ni tävlat i/ gjort prov i/om ni tävlat? 
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Härja har genomfört MH, MT samt 
exteriörbeskrivning. Vi har tävlat i bruks 
appell spår, blivit godkänt patrullhund 
ekipage i Hemvärnet, tävlat inofficiellt i 
specialsök samt startat startklass lydnad. 
 
5 ord som beskriver din hund. 
Envis, lättlärd, galen, manisk, och alert. 
 
Så tillbaka till mattes 5 beskrivande ord, 
ibland kan det visa sig vara väldigt nära hur 

man beskriver sin hund       
Envis, rättvis, medveten, flexibel och 
fantasifull. 
 

 
 
 
Vi är glada att ni medlemmar vill dela med 

er av era olika erfarenheter av rasen       Är 
du intresserad av att du och din hund blir 
presenterad i något av våra medlemsbrev? 
Skicka gärna mejl till: Victoria Johansson, 
vickislya@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoppas ni alla får en fortsatt fin 
vinter och snart vår med lite värme och 

gröna planer        
 
 

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

mailto:vickislya@hotmail.com

