
 



Hej alla medlemmar! 
 Nytt år, och ett äntligen ett nytt nummer av PeKå!  Det känns verkligen som ett lovande år, redan nu finns det medlemmar som anmält intresse för att anordna olika klubbaktiviteter. Vi kan nog se fram emot ett år med många träffar och mötestillfällen! Lite information om medlemsmöten finner du i detta nummer av PeKå. Känner du att du vill ordna något under 2009 är det absolut inte för sent, bara skicka ett mail till någon i styrelsen eller till MO så får du hjälp.  Årsmötet verkar bli en ganska stor tillställning. Många har anmält intresse att närvara, och flera motioner har skickats in. Det är glädjande för oss i styrelsen att se klubbengagemanget hos medlemmarna växa!  En sammanfattning av 2008 visar att utställningsintresset inom rasen vuxit, och att allmänhetens intresse för rasen fortfarande är stort. Klubbens uppfödare får ständigt frågor via mail och telefon om rasen, och det får även klubben. Jag hoppas att vi genom hälsoenkäten kan ställa upp statistik för ett genomsnitt på rasen, vilket skulle utgöra en bra grund både för kommande RAS, men även för ett ev. raskompendium (en beskrivning av rasen generellt), vilket hade varit väldigt bra för alla rasintressenter att läsa. Det hade även underlättat för alla uppfödare och medlemmar om vi kunde enas om en ungefärlig generell beskrivning av rasen. Ett raskompendium är även något vi måste skapa innan vi kan ställa upp med rasmonter på mässor, så om någon av er medlemmar känner er manade att kavla upp ärmarna och hjälpa till med detta, säg till. Hälsoenkäten finns nu som webenkät på spkk.se, den är faktiskt riktigt rolig att fylla i och det tar inte många minuter. Fyll i enkäten för din hund redan idag!  Något som flera medlemmar börjar med under 2009 är lydnad, och det ska bli jättespännande att se hur rasen klarar sig på appellplanen! Viltspår är en annan aktivitet 
som lockat flera PK-ägare, kanske får vi vår första viltspårchampion i år?   I detta nummer får vi läsa om MH. Kanske blir du nyfiken på att genomföra MH med din hund efter att ha läst om Jasmin och Beatrice.  Jag önskar er alla ett fortsatt gott år, med sol och härliga hundäventyr!  
/Maria Weinehall, Ordf. SPKK                      
 
 

  Nu finns den nya klubbshoppen uppe på spkk.se �medlemssidorna! 
Massa snygga PK-prylar har vi lagt upp, och en liten summa från varje såld produkt går till klubbkassan. Kom gärna med förbättringsförslag och tips på fler produkter!  Direktlänk till klubbshopen är: http://spkk.spreadshirt.net   



Årets PK 2008 
 Det blev till sist en riktigt spännande final, där 4 hundar slogs om titeln ”Årets PK”. Avgörandet blev såklart utställningen på HUND2008 i Stockholm. Den som tog BIRet skulle även ta hem titeln. När dammet lagt sig i ringen stod det klart att vinnaren blev Crille Alimak, uppf. kennel Alimak, Kamila Brenkova, Tjeckien. Ägare: kennel Mocciz, Kerstin & Yvette Persberger, Gävle.  
 Självklart har PeKå intervjuat Crilles ägare.  
Grattis till titeln! Hur känns det egentligen att vinna en titel som denna? -Vi trodde aldrig att Crille skulle vinna, så vi är jätteglada såklart. 
Det var Stockholmsutställningen HUND2008 som avgjorde, och det var väldigt jämnt i 
toppen. Vad tyckte ni om det? -Stora Stockholm är även kallad ”Grande Finale”, och det syftar ju på att många ”Årets hund”-titlar avgörs på denna utställning. Att det var jämnt i toppen var jätteroligt, det är ju det som ger spänning. 
Vad är målen för Crille under 2009? -Crilles nästa delmål är att han ska bli SuCH, och sen åker vi kanske till Norge.Vi hoppas att han även i år är med och slåss i toppen av barometern. 
Då önskar vi er lycka till! -Tack!  
Slutställning Resultatbarometern 2008:  

  Hundens namn Poäng 1 Poäng 2 Poäng 3 Poäng 4 Poäng 5 Summa 

1 Crille Alimak 17 12 15 8 20   72 

2 Dixie z Vyseradskeho Podhradi 16 7 17 12 16   68 

3 Zeus z Vyseradskeho Podhradi 11 18 12 11 11   63 

4 Annie z Vyseradskeho Podhradi 10 13 10 14 12   59 

5 Billy Srdicko 5 15 7 10 6   43 

6 Yasmine z Vyseradskeho Podhradi 10 13         23 

7 Cala z Vyseradskeho Podhradi 16           16 

8 Nelinka z Jeric 13           13 
 Resultatbarometern hittar du på hemsidan, se utställning � resultatbarometern. 
 

 Crille Alimak



Beskrivning av mentalitet 
 De flesta känner nog till den typ av exteriörbeskrivning som vanligen förekommer i Sverige, den så kallade ”utställningen”. Beskrivning av mentaliteten är kanske lite mer okänt, det kallas för ”mentalitetsbeskrivning” eller kort och gott ”MH” (mental hälsa).  Vad är då ett MH och varför skall man deltaga med hunden på ett sådant, speciellt när man bara har en sällskapshund? Vi låter PK-tjejerna Jasmin och Beatrice tillsammans med husse Daniel berätta hur ett MH går till.  

Jasmin: Tack husse, det är nog bäst att vi berättar, du är ju bara så nervös på beskrivningen så du kommer väl knappt ihåg någe. Bisse vill du börja?  
Beatrice: Sure. Först så skall man släpa husse runt den grupp av besökare och beskrivare som står och slöar i skogen. Man bör lukta och bita på dem så att de vaknar till lite. Beskrivaren är den som kryssar i protokollet, så att man får poäng för beskrivningen. Ju fler femmor desto bättre.  Jasmin: Ehh, hmm… Nja, tanken är egentligen att man skall alltså sluta bli uppjagad av besökarna. När det gäller beskrivaren så har du ju lite fel Bisse, det är inte högst eller lägst poäng som är bäst, mest lämplig poäng beror på vilken ras man är. 
Beatrice: Du är så tråkig Jasse!  Nåja, sen så är det en massa roliga grejer som man skall göra, bland  annat bita spöken, bita testledaren när denne är dum nog att hälsa, och när husse står och glor in i skogen så skall man bita beskrivaren, hehe! 
Jasmin: Ehmm… Att bita någon är kanske inte så lyckat rent generellt… Men det stämmer att man får träffa spöken i skogen, även om det inte är riktiga spöken utan bara utklädda människor. Fånigt men sant, de klär ut sig i lakan med svart för ögon och mun. Eftersom PeKå´s redaktör blir tokig om vi babblar för mycket och säkert börjar bli lite stressad nu så får vi hålla resten lite kort:  Det finns flera olika moment, kontakt är det första och det är enkelt. Man får en siffra/poäng utifrån hur man uppför sig med en främmande människa, den så kallade testledaren. Sedan är det lek och jakt. Vid lek får man leka med en jättestor trasa (om man känner för det). Vid jakt så får man jaga en hare. 

Beatrice: Jajjemen, det är en riktig hare och man får ÄTA UPP den om man får tag på den! Hehehe! 
Jasmin: Suck. Bisse, inte direkt… Nåja, sedan är det aktivitet... 
Beatrice: Här gäller det att man verkligen är lugn och fin och bara slappar. 
Jasmin: Nä, stöön… Eller jo! Det stämmer faktiskt! Detta är mer ett test som visar hur man är vid passivitet. Ägaren står still i några minuter och så kollar man vad vi gör under tiden.  
Beatrice: Sedan blir det…  
Jasmin: Bea, vi kanske inte skall gå in på allt, men det finns flera olika tester som man gör, där man ser vad vi ger för reaktioner. Ljud, det så kallade ”skramlet” (en skramlande låda), hur vi reagerar vid snabbt uppdykande saker, den så 

Skottprov 



kallade ”dumpen” (en overall som dyker upp från marken). Sedan får man leka igen, och man får träffa spöken också emellanåt. Sist så får man leka eller ut och springa. En figurant som gömt sig börjar skjuta...  
Beatrice: Jupp, då testar de hur snabbt man reagerar för att söka skydd! 
Jasmin: Neeej! De kollar hur man reagerar på skott helt enkelt.  
Beatrice: Aha! Husse hoppade till som bara den när det brakade loss, han fick nog låga poäng på sin MH då, hehehe! 
Jasmin: Hihihi, ja det skadar ju inte om ens ägare är skottfast. Det är faktiskt många ägare som väljer att avstå skottet, för de får man faktiskt. Varför vet jag inte, det är ju inte läskigt direkt, inte värre än när en bil baktänder ju. 
Husse: Men hörni, berätta inte om alla mina skavanker busfrön, jag var ju bara inte beredd på skottet, det kan hända alla att man rycker till! 
Beatrice: Moahaha!  
Husse: Nej, nu får ni sluta babbla, annars blir detta en artikelserie i PeKå. Nu tar jag över och knyter ihop detta. Mentalitetsbeskrivning är absolut något som man som sällskapshunds ägare kan ha nytta av när man utvärderar sin hunds personlighet, även om testet ursprungligen var tänkt för bruksraserna. Det är väldigt spännande att få vara med, och en stor fördel är att beskrivningen inte är lika godtycklig som när det gäller den exteriöra beskrivningen utan den blir relativt lika oavsett beskrivare och plats. Man kan säga att mentalitetsbeskrivningen hjälper oss att vissa på fem olika beteendevariabler som man benämner som följer: lekfullhet, jaktintresse, nyfikenhet/orädsla, socialitet och till sist aggressivitet. Det är dessa variabler som man kan se genomströmma hela testet, och vad som är spännande är att det inte verkar vara specifikt för en viss ras utan för alla medlemmar av arten hund. Man kan se att alla dessa beteenden har en stark arvbarhet och det gör det ju  viktigt för oss alla att veta vad vår underbara ras har för mentalitet och hur nära rasstandarden vi ligger.   Kontakta din lokala brukshundsklubb och kolla med dem när det blir MH nästa gång. Brukshundar har företräde, 
men det är verkligen inte omöjligt att få en plats. Det är billigt, det är roligt, och det kommer garanterat att ge dig som ägare en helt ny insyn i din hunds personlighet, speciellt om du även besöker några andra hundars MH. För rasens och uppfödarnas skull är det än mer intressant, men det är en annan femma. Det är helt klart värt pengarna att gå enbart för din egen skull. Man är ofta välkommen att besöka mentalbeskrivningar även om man inte skall deltaga. Så om ni är osäkra, kolla några gånger först.  Vi kan nästan lova att ni kommer att anmäla er till nästa MH.  
Hälsningar från Daniel, Jasmin och Beatrice 
 

”Dumpen” 

Jasmin 

Beatrice 



PK-träff i Bjärnum 16 maj 
 
 I samband med NSKKs utställning i Hässleholm 16-17 maj ordnar Jenny Andersson en PK-träff i Bjärnum. PK ställs den 16 maj. Det är ungefär 1,5 mil till Hässleholm ifrån Bjärnum, så för er som vill ha nära till utställningen så är ni välkomna redan den 15 maj. Dock kommer fredagen bli en mycket lugn kväll så att vi är pigga och fräscha på utställningsdagen.   Lördagen däremot kommer vi kunna sitta uppe långt in på småtimmarna. Efter bedömingen åker vi hem till Jenny där vi grillar och umgås hela kvällen. Det kan ev. bli någon slags aktivitet eller föreläsning under helgen, detta håller vi dock öppet tills det är helt inbokat hur många som kommer.  Sovplatser kan lösas till viss del, men räcker tyvärr inte till alla, men trädgården är stor och där får det plats både husvagnar och husbilar för de som vill.  

Välkomna! 
 

För senaste info, kontaktuppgifter samt vägbeskrivning, gå in på spkk.se � aktivitetskalendern.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Medlemsmöte, vad är det? 

 Det är ett möte som inte anordnas av styrelsen (men kan initieras av styrelsen som t.ex vid kommande årsmöte). Ett medlemsmöte kan initieras och anordnas av vilken klubbmedlem som helst. Om man vill ordna ett möte, men är osäker på hur, då går det jättebra att fråga styrelsen om råd. Om man vill ha en representant från styrelsen (helt valfritt) med på mötet så kan man skicka en inbjudan till styrelsen.  Det behöver inte skrivas protokoll, men det är uppskattat om någon gör minnesanteckningar som sedan kan renskrivas och skickas till alla deltagare, samt till styrelsen så att den kan få ett hum om vad medlemmarna tycker och tänker. Medlemsmöten anordnas lokalt eller nationellt, helt utifrån förutsättningar och intresse.  Vad får man diskutera på ett medlemsmöte? På ett medlemsmöte kan man diskutera precis vad som helst (men oftast rör det klubben eller rasen såklart), och om det ordnas medlemsmöten på olika orter är det ännu bättre med minnesanteckningar, då man kan skicka dem till nästa medlemsmöte. Då kan nästa möte diskutera samma saker, och ge sin syn på saken. Detta förfarande gör att många kan komma till tals i olika frågor, trots att man bor på olika ställen i landet. Kanske slutar en viss frågeställning med att man gemensamt skriver en motion till Årsmötet, eller att man tillsammans kommer fram till vart nästa klubbträff bör hållas. En regelbunden dialog ger även bättre sammanhållning och ökad förståelse, nog så viktigt i en klubb som vår, där medlemmarna ska hjälpas åt med rasuppbyggnad.  
När kan man ha medlemsmöte?  Några exempel på lämpliga tillfällen: Vid utställning där flera medlemmar deltar, vid PK-promenad eller PK-träff, i samband med årsmöte eller andra tillställningar där man kan räkna med att ett flertal medlemmar finns med, osv.   Måste man skicka ut kallelse? Nej, det behövs inte, men det är ju bra att bjuda in till medlemsmöte en tid i förväg om det går. Då kanske fler dyker upp. Ett bra sätt att meddela andra medlemmar är att maila ett upprop till webmaster@spkk.se , så läggs mötet in i aktivitetskalendern.    



 
HÄLSOENKÄTEN 2009  Du har väl inte missat att hälsoenkäten finns som webformulär? Det är oerhört viktigt att alla PK-ägare och fodervärdar tar sig tid att fylla i enkäten för sin hund, då vi jobbar för fullt med den Rasspecifika Avelsstrategin (RAS). Det behövs mer statistik för att RAS ska bli bra. Resultatet (sammanfattningen/statistiken) av enkäten kommer även att meddelas till KPPPK, du hjälper alltså inte bara SPKK, utan även rasens hemlands PK-klubb.  Enkäten är utformad som en flervalsenkät, så det går fort att fylla i alla uppgifter. Det är dessutom lite roligt att fylla i den, och det tar inte mer än 5-10 minuter av din tid.  Har du hemsida? Sprid länken till hälsoenkäten genom att kopiera länken från spkk.se och lägg den på din hemsida.  Självklart kan du vara anonym om du vill! Även PK-ägare som inte är medlemmar i SPKK uppmanas att fylla i enkäten. Ju fler som fyller i enkäten, desto mer korrekt kommer statistiken att bli.  Enkäten finner du på www.spkk.se .  

/SPKKs styrelse och Avelsrådet  
 

Info från Redax: Under 2009 kommer vi att ha utrymme i PeKå för viss annonsering, t.ex kennelannonser. Information om priser etc. kommer att läggas upp på spkk.se. 
 
 

 
Nästa nr av PeKå kommer ut i maj 2009. 
Sista dag för insänt material: 20 april. 

 

 

  Våren är på väg! Skicka dina bästa vårbilder till PeKå inför nästa nummer: redax@spkk.se  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTO 

Avs: 
Svenska Prazsky Krysarik Klubben 
c/o Weinehall 
Öndered 8 
51891 Sjömarken 


