
 



Hej alla medlemmar! 
 
En fantastisk sommar börjar nu närma sig sitt slut. Det har slagits deltagarrekord på 
utställningarna under sommaren, det är nu inte längre ovanligt med mellan 15 och 20 
deltagande i rasen prazsky krysarik. Detta är otroligt roligt och glädjande. Ni som visar era 
hundar i ringarna, ni är rasens ambassadörer. Ni gör ett viktigt jobb förutom att meritera 
era hundar, och vi har fått mycket positiv feedback från både domare och publik. 
Jag vill passa på att gratulera alla SuCH (Svenskt utställningschampionat) som tagits! 
 
Vi har även en par ekipage ute på agility- och lydnadsplanerna! Mer om dett kanske 
kommer i ett framtida nummer av PeKå. 
 
I detta nummer har det samlats statistik om första halvårets valpar 2009. Det har ju 
verkligen varit ”baby-boom”, och vi har passerat 120 stycken PKs i SKKs register! 
Några uppfödarintervjuer finns också att läsa, samt en rapport från sommarens stora PK-
träff. 
 
Jag vet att jag tjatar, men jag vill verkligen att du som PK-ägare fyller i Hälsoenkäten. Den 
kommer att ligga till grund för både Raskompendium (beskrivning av rasen) och RAS 

(Rasspecifik Avelsstrategi). Raskompendiet i sin tur efterfrågas av 
domarkåren och behövs även som underlag om vi ska kunna ha en 
rasmonter i framtiden. Så hjälp till nu! Fyll i hälsoenkäten redan idag! 
 
Jag önskar er alla härlig höst med vackra färger och långa 
skogspromenader, hoppas vi ses! 
 

/Maria Weinehall, Ordf. SPKK       
      

 
Resultatbarometern 2009, Topp 10 – 2009-07-25 

 

 
Hundens namn   Summa 

1 Giron z Vyšehradského podhradí 
 

68 

2 Endy Grand lady 
 

59 

3 Diana z Citranského údolí 
 

43 

4 Zeus z Vyšehradského podhradí 
 

42 

5 Connie Ranní svit 
 

37 

6 Dixie z Vyšehradského podhradí 
 

32 

7 Wendy z Jeric 
 

32 

8 Annie z Vyšehradského podhradí 
 

29 

9 Yrsa z Vyšehradského podhradí 
 

28 

10 Crille Alimak 
 

23 

 
Resultatbarometern hittar du på hemsidan, se utställning  resultatbarometern. 
Där hittar du även alla delpoäng samt alla resultat utöver Topp 10. 
Om dina utställningsresultat saknas i barometern, maila till resultat@spkk.se för 
information. 
 
Vi beslutade på Årsmötet att vi även skall ha resultatbarometrar/listor inom grenarna agility 
och lydnad i förekommande fall, så när du tävlat i officiell klass i dessa grenar hoppas vi att 
du upplyser oss om detta.  



Aktivitetskalender 2010 
 
Har du önskemål om träff i samband med inoff el. off utställningar, PK-promenader, 
träningar, tävlingar eller andra aktiviteter?  
Maila webmaster@spkk.se eller redax@spkk.se .  
OBS!  
Träffar som planeras från och med 2010-01-01 måste informeras till SPKK senast 3 
månader i förväg för att styrelsen skall hinna med att behandla förfrågan.  
Träffar/utställningar som genererar omkostnader för deltagare eller SPKK (dvs. genererar 
budgetering) måste skickas in senast 6 månader i förväg! 
 
Kalender 2010 (preliminära datum) 
 
JUNI 
I samband med tredagarsutställningen på Elmiamässan i Jönköping 19-21 juni 2010 
arrangerar SPKK en stor klubbträff. 
Exakt datum är ej fastställt.  
Mer info kommer. 
Ansvarig arbetsgrupp: STG 2010 (SommarTräffGruppen 2010) 
Kontaktperson: Nilla Hamrén, nilla@spkk.se  

DECEMBER 
18 december 2010 
Klubbutställning i SPKKs regi. 
Ort: Stockholms närområde 
Mer info kommer.  
Ansvarig arbetsgrupp: UtstG (UtställningsGruppen) 
Kontaktperson: Jenny Andersson, jenny_a@spkk.se  

 
Ny "tävling" - klubbkalendern 2010 
 
Alla hugade hobbyfotografer och andra som lyckats med svårigheten att fånga en PK på bild 
uppmanas härmed att genomsöka sina alster efter lämpliga bilder till klubbens kommande 
fotokalender. 
Vi söker bilder som har anknytning till de olika månaderna och årstiderna, dvs. för januari 
månad hoppas vi få se några vintriga bilder, och för t.ex. juni månad några riktigt somriga 
bilder. Ni förstår säkert idén. 
I kalendern kommer även viktiga datum att fyllas i, t.ex utställningar, inplanerade 
klubbevent etc. 
 
Hur går jag tillväga? 
Bilderna som skickas in ska ha en upplösning över 250dpi och helst större än 2500px på 
det minsta måttet. Detta för att bilderna ska se bra ut när de trycks. 
Du som skickar in bilden måste inneha rättigheterna till bilden, och genom att skicka in 
bilden för kalendern godkänner du att bilden kan användas i fler av klubbens trycksaker 
(t.ex. tidningen PeKå, på spkk.se mm). 
Bifogat till bilden vill vi ha namn på hund/ar, ägaren/ägarnas namn samt fotografens namn. 
Bilden skall skickas till webmaster@spkk.se senast den 1 november 2009! 
 
Vad vinner man? 
Äran att ståta med bild i SPKKs första klubbkalender såklart! 
 
Skynda er ut i solen, skogen, vattnet och fota underverken redan idag! 

mailto:webmaster@spkk.se�


Sommarträffen 2009 
 
Årets sommarträff gick av stapeln den 27 juni. Platsen var Sjömarken utanför Borås. 
Ca 25 glada PK-ägare samlades vid lunchtid för en aktiv eftermiddag med femkamp.  
 
Det började med en PK-relaterad tipsrunda i skogarna. Mycket uppskattat av hundar och 

ägare. Några lyckades faktiskt få full 
pott, vilket var mycket bra gjort 
(eller gissat?), då frågorna inte alltid 

var de lättaste. 
  

Därefter var det fikapaus för de 
tvåbenta, och samtidigt lekstund för 
de fyrbenta.  
 
Sedan fortsatte femkampen med den 
andra grenen, ”Snurra hund”. Under en 
minut skulle varje förare snurra sin 
hund så många varv som möjligt.  
Ett poäng för varje snurr delades ut. 
Vad man inte visste var att de elaka 
lekledarna baserade gren 3 på 
resultatet i gren 2. 
 
 
 

 
 

Gren 3 var 
således ”Snurra Matte/Husse”. Föraren 

fick alltså snurra de antal varv de uppnått 
med sin hund. Därefter direkt kasta prick för att 

få poäng i grenen. 
 

För vissa förare var detta en ganska enkel match, då de misslyckats i gren 2 
och kanske bara behövde snurra 1 eller 2 varv. För de som plockat många poäng i Gren 2 
var dock gren 3 en riktig prövning! Mia hade t.ex. hela 27 varv att snurra! Grenen lockade 
många skratt från åskådarna.  



 
Något som lockade fram ännu fler skratt var gren nr 4, Agility. 
Lekledarna presenterade grenen med hjälp av hund, och visade hur banan gick. Alla förare 
var laddade och lyssnade uppmärksamt. 
MEN, det visade sig att lekledarna 
än en gång klurat till det. 

Det var inte hundarna som 
skulle hoppa och springa, det 
var förarna själva! 
 
Efter att paniken lagt sig i 
startfållan körde man igång. 
Det visade sig snart att PK-
ägare är ett tävlingsinriktat 
sällskap, och vissa satsade 
på bra tid med livet som 
insats. 
 
Störst skratt och flest 
applåder fick nog 
Anders och Olle som 
tog tunneln med 
fantastisk ”elegans”. 

 
 
Sedan var det då den sista 
grenen, PK-race. Hundarna 
släpptes en och en av en 
starter och skulle springa 
en sträcka fram till sin 
förare på snabbast tid. 
Snabbast av alla var 
Gilbey som sprang till Olle 
som en raket!  
 
När lekarna var avklarade 
sparkades grillarna igång, 
och under tiden maten 
lagades blev det en liten 
prisutdelning. Vinnare av 
femkampen blev 
Johanna och Giron, följd 

tätt av Olle och Gilbey. Vi hann 
även med lite ringträning i regi 
av Jenny. 
Sedan åt vi och myste en bra 
stund in på kvällen, pratade PK 
och hade helt otroligt trevligt. 
 
Vi längtar redan till nästa år!  
//Lekledarna (Johanna, Maria och 
Nilla) 

 
Foto: Lina Edström 

 
  



Baby-boom! 
År 2009 har hittills varit ett år av ”baby-boom” i PK-Sverige. Det har inom rasklubben SPKK 
fötts 11 kullar fram till augusti. Fördelningen på valpar blev som följer: 
 
Födelse-
datum 

Valpar 
i kullen 

Hanar Tikar Färger Hårlag födelsevikter 

090219 3 2 1 3 black & Tan 2 Kh, 1 Lh 143 gr, 137gr, 173gr 

090320 4 3 1 4 black & Tan 4 Kh 132gr, 138gr, 140gr, 
142gr.      

090522 3 3  3 black & tan 2 Kh, 1 Lh 150gr, 160 gr, 170gr. 

090522 2  2 2 black & tan 2 Kh 140gr, 163 gr. 

090530 4 1 3 4 black & tan 4 Kh 79gr, 88gr, 93gr, 110gr. 

090531 4 4  4 black & tan 4 Kh - 

090609 1 1  1 Röd 1 Kh 119gr. 

090609 2 1 1 2 black & tan 2 Kh 110gr, 120 gr. 

090614 3 1 2 3 black & tan 3 Kh - 

090624 1  1 1 black & tan 1 Kh 160gr. 

090731 3 3  3 röda 3 Kh? 74gr, 93gr, 95gr. 
       

TOTALT 30 19 11 26 B&T, 4 röda 28 Kh, 2 Lh  

 
Medelfödelsevikten på alla valpar: 126 gr. 
Medelfödelsevikten på tikar: 125 gr. 
Medelfödelsevikten på hanar: 127 gr. 
 
Hanar använda i aveln är till antalet 7 stycken fördelat enligt följande: 
 
Endy Grand Lady 3 kullar – 7 valpar 
Crille Alimak 2 kullar – 6 valpar 
Kimmi Maskot Bohemia,  2 kullar - 5 valpar 
Zeus z Vysehradskeho Podhradi  1 kull – 4 valpar 
Hercules od Hradu Bradlec,  1 kull – 3 valpar 
Derry z Vysehradskeho Podhradi  1 kull – 3 valpar 
Derek z Vysehradskeho Podhradi  1 kull – 3 valpar 
 
Morfar till valparna är som följer: 
 
Erik od Hradu Bradlec:  5 kullar – 13 valpar (även farfar till 2 kullar – 7 valpar) 
Elen Blyskava 2 kullar – 7 valpar 
Puwi z Vysehradskeho Podhradi 1 kull – 4 valpar 
Darysek dar Minulosti 1 kull – 3 valpar 
Kimmi Maskot Bohemia 1 kull – 2 valpar 
Yuki z Vysehradskeho Podhradi 1 kull – 1 valp 
 
20 av 30 valpar har Erik od Hradu Bradlec i andra led, antingen på tiksidan eller hansidan. 



Uppfödarintervjuer 
 
PeKå ställde några frågor till alla kennlar som är anslutna till SPKK:  
 
1. Varför fastnade du för  just rasen prazsky krysarik? 
2. Vad fick dig att välja att bli uppfödare? 
3. Vad gör du för aktiviteter med dina hundar? 
4. Beskriv din ideala prazsky krysarik med fem ord.  
5. Vad har du för kriterier på eventuella avelsdjur? Har du samma krav när du lånar ut 
avelsdjur? 
6. Vad är viktigast när du bestämmer vilken valp som du skall behålla/köpa till kenneln? 
7. Har du någon annan ras eller skulle du kunna tänka dig att skaffa en annan ras och i 
sådant fall varför? 
8. Har du några krav på valpköparna för att de skall få köpa valp från dig? 
9. Har du några råd till blivande valpköpare? 
10. Vad ger du dina hundar för mat? Ger du några tillskott? 
11. Beskriv kortfattat din kennel (antal hundar, omfattning och mål). 
 
Här följer de svar som hittills inkommit: 
 
 
Pia Eriksson, delägare i kennel Topline, Borås:  
 
1. Jag ville ha en aktiv liten hund med ett attraktivt 
utseende. En Prazsky har ett utseende som tilltalar mig 
väldigt. Sen är deras temperament helt i min smak. De är 
orädda och tuffa samtidigt som de är riktiga kelgrisar. 

 
2. Jag är uppvuxen på en kennel och det ligger många års 
funderingar och överväganden innan jag tog beslutet att 
själv börja med avel. Det är ett stort ansvar att avla på djur 
och inget man bör kasta sig in i anser jag. Jag hoppas att 
jag kan bidra till rasens utveckling och att vår vackra ras får 
finnas kvar. 
 
3. Min PK används till det rasen ursprungligen avlades för: 
Ett par gånger i veckan får hon jaga möss och det är det 
absolut roligaste hon vet. Jag tränar lydnad flera gånger i 
veckan och vi har även testat på spår. Till hösten är planen 
att hon skall få börja spåra på "riktigt". 
 
4. Sund, aktiv, lyhörd, lydig och vacker.  
 
5. Sundhet är det absolut viktigaste! Vi har inte råd att avla in sjukdomar och problem i 
rasen, det kommer ta flera decennier att rätta till de misstag vi gör nu. Jag har höga krav på 
att avelsdjuren är friska och det gäller givetvis de som jag eventuellt skulle låna ut. 
 
6. Personligheten och exteriören. Hunden måste vara helt frisk och temperamentet måste 
vara gott.  
 
 7. Jag har även schäfer.  
 
 8. En PK kräver lika mycket som en stor hund när det gäller aktivering och motion och det 
måste valpköparen vara medveten om. Jag kan aldrig kräva att valpköparna skall ställa ut 
sina hundar men jag kan däremot ha det som ett önskemål. 
 



 9. Fråga, fråga, fråga, hellre en gång för mycket än en gång för lite.  
 
10. Inka får fri tillgång på RC starter och så får hon Nordic färskfoder. Hon får även 
fiskleverolja och linfröolja som tillskott tre dagar i veckan. 
 
 11. Vi har i dagsläget endast en tik. Vårt långsiktiga mål är att i liten skala arbeta för att 
rasen Prazsky Krysarik skall utvecklas och få en bredare avelsbas. Vi vill ta fram sunda, 
trevliga hundar som kan glädja sina hussar och mattar i många år. 

 
 
 
Daniel Söderlind, ägare till kennel Rathunters, Stockholm:  
 
1. Jag var ute efter en liten hund med 
dvärgpinscherns utseende men med ett 
annat lite annat temperament. Prazskyn var 
precis vad jag letade efter.  
 
2. Ända sedan jag fick en kull på en av mina 
Jack Russel terriers har jag haft en önskan 
att bli uppfödare. Det är mycket spännande 
att få jobba med att bevara en ras och att få 
chansen att påverka rasens framtid. Mitt 
största intresse är dock hundarna och deras 
valpar, allt från genetik och behov till 
utfodringen.  
 
3. Viltspår är den aktivitet som vi sysslar mest med, lite personspår och sök gör vi också för 
variationens skull. Skogsagility är också något som vi har som rolig aktivitet och avbrott på 
promenaderna.  
 
4. Nyfiken, aktiv, kelig, tuff, busig  
 
5. Det viktigaste är att jag tror på kombinationen långsiktigt. Mentaliteten är väldigt viktig 
för mig, men anatomin är nästan lika viktig. Som hanhundsägare är jag lika ansvarig för 
rasen som jag är som uppfödare/tikägare, så givetvis lånar jag inte ut något avelsdjur till en 
kombination jag inte står bakom själv.  
 
6. Valpar är inte svåra att välja för mig. Eftersom jag inte skulle kunna göra mig av med en 
hund bara för att den inte skall gå i avel, så köper jag enbart hund för sällskap. Sedan får 
man se vad som händer när valpen blir vuxen. Viktigast för mig är att valpen ser frisk och 
glad ut, men annars så går jag enbart på känslan.  
 
7. Jag har en dvärgpinscherblandning just nu, men visst finns det några raser jag skulle 
kunna tänka mig som komplement någon gång i framtiden. Italiensk vinthund och norsk 
lundehund är väl de som står på önskelistan. 
  
8. Nej, egentligen inte. Jag försöker gå på magkänslan där och försöker hitta rätt människa 
till mina valpar, i värsta fall så får de stanna kvar hemma lite längre tills denna dyker upp. 
 
9. Du bör ta reda på så mycket du bara kan om rasen och om hund i allmänhet innan du 
bestämmer dig. Prata med flera uppfödare, vanliga ägare, aktiva i rasklubben osv, då får du 
en bra grund att stå på. När valpen väl är hemma: ha det roligt, stressa inte igenom allt, 
hunden kommer att följa er i kanske 20 år, så ni har tid. 
 



10. Jag ger en naturlig kost baserad främst på olika sorters muskelkött, ben och inälvor från 
allehanda djur: fisk, fågel och mittemellan. Tycker inte om pellets/torrfoder då de ofta inte 
är så speciellt artanpassade, så jag försöker istället alltid ge så någorlunda nära vad 
forskningen/förnuftet säger att djuret äter i naturen. Försöker alltid lära mig så mycket som 
möjligt om mina djurs behov, när det gäller hund så är det så nära jag kan komma. Ger en 
variation på några olika fiskoljor som tillskott.   
 
11. En liten kennel i startgroparna som tar ett litet steg i taget. Det viktigaste är att 
hundarna får vara hundar och ha bra aktiva hundliv och där deras behov sätts främst då jag 
anser att det är min skyldighet som ägare. Jag som ägare försöker lära mig så mycket ”om 
hund” som jag bara kan. Det långsiktiga målet är att vara delaktig i skapandet av en frisk, 
vacker, trevlig och genetiskt varierad ras. Vi har i dagsläget 2 tikar och en hane av rasen. 

 
 
 
Jenny Andersson, ägare till kennel Nejmes, 
Bjärnum:  
 
1. Jag ville ha en liten arbetsvillig ras med trevligt 
temperament. Korthårig Black & tan. 
När jag 2003 såg Prazsky Krysarik första gången på 
nätet och läste om rasen föll jag pladask. 
 
2. Uppfödarintresset har växt sig fram med tiden när 
jag hållit på med hundar. 
Tidigare var mitt stora intresse att ställa hund och 
träffa uppfödare, lyssna och lära av deras erfarenheter 
etc. Allt kring avel är mycket intressant och med vår 
ras är vi i en unik situation där man ifrån början har 
chans att vara med och påverka rasens framtida 
utveckling. Detta brinner jag för. 
 
3. Agility på hobbynivå, valpkurser i grundlydnad, 
utställning. Så småningom planerar jag att börja viltspårsträna. 
 
4. Frisk, social, kompakt, elegant, energisk. 
 
5. Mitt största krav är att det är en stark individ fysiskt med bra anatomi och att den har 
mycket bra mentalitet. Det är det absolut viktigaste!  
Självklart kommer jag ha samma krav på avelsdjur som jag i framtiden lånar ut! 
 
6. Det ska vara en framåt hund som ser bra ut rent exteriört, det ska vara en valp som har 
ett uttryck som är av det lilla extra och den ska vara trevlig mentalt. 
 
7. Just nu är det så mycket jobb i starten på en ny ras så det får vänta. Men man vet aldrig i 
framtiden.  
 
8. Absolut har jag krav, både för valpköparens och för min skull så att det ska bli ett så 
lyckat köp så möjligt. Jag vill vara en kunskapskälla för mina valpköpare. Det är även viktigt 
att en valpköpare har höga krav på sin uppfödare. 
 
 9. Ha inte för bråttom när du ska skaffa hund, lär dig så mycket så möjligt om rasen innan 
köpet. Skapa en bra kontakt med din uppfödare och hälsa på innan ni bestämmer er för att 
köpa.  
 



10. Mina hundar får Royal Canine som bas. Men de får även en del färskfoder och ben som 
tillskott.  
 
11. Min Kennel är baserad på att man ska ha tid för varje individ och vi ser våra hundar som 
familjemedlemmar. Hundarna får vara hundar och inte enbart avelsdjur. 
Vi har en uppfödning i liten skala och aveln är mycket noga genomtänkt. Vi tycker det är 
viktigt att meritera sina hundar och göra någon aktivitet med varje individ. Vi har i 
dagsläget 3 tikar men väntar på att få hem en ny hane. 
Vårt mål är att få fram sunda, trevliga och mentalt starka Prazsky Krysarik. 

 
 

Länkar till SPKKs uppfödares hemsidor samt kontaktuppgifter finns på spkk.se  uppfödare. 
Vi hoppas återkomma i framtiden med fler uppfödarintervjuer. 
 
Har du köpt svenskfödd PK-valp? Vi vill intervjua valpköpare för PeKå’s kommande nummer, 
HÖR AV DIG TILL OSS! Email: redax@spkk.se  

 

 
 
 
 
 

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 tjänar även som underlag för informationsbroschyrer, flyers till 
rasmontern etc. Vi kan inte utföra ett bra arbete om inte alla hjälper till! 
 
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 
  

http://www.spkk.se/�


 
 
 

Info från Redax: 
 

Nu finns det möjlighet att sätta in annonser i PeKå för klubbens anslutna kennlar. 
En kvartssida kostar 150kr per nummer, eller 500kr för fyra på varandra följande nummer. 
Manusstopp för nr 4 2009 är 15 november. Annonser betalas i förskott. 
Mer info på spkk.se  PeKå 
 
Vill du hjälpa till på PeKås redaktion? Skicka ett mail till redax@spkk.se. 
Vad innebär jobbet? Det kan vara att komma med uppslag och idéer om artiklar, skriva 
ringrapporter, fixa fram bilder mm. Du behöver inga egentliga förkunskaper, bara en vilja 
att hjälpa till!  
 
Vad vill du läsa om i PeKå? Tipsa oss! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
Nästa nr av PeKå kommer ut i december 2009. 

Sista dag för insänt material: 15 november. 
 

mailto:redax@spkk.se�
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