
 

 
Ordföranden har ordet 
 
Äntligen har vi fått till ett första nummer av klubbtidningen! Inte mycket till tidning just nu kan tyckas, men i detta 
första nummer vill vi passa på att informera lite om klubbens verksamhet och behovet av engagerade 
medlemmar. 
Som exempel så behövs det verkligen några medlemmar som vill ta tag i klubbtidningen. ALLA medlemmar 
kan ju faktiskt skicka in de bilder och berättelser som ni vill dela med övriga medlemmar.  
 
Jag är verkligen jätteglad att klubben och därmed rasen kommit så långt som den gjort på bara drygt ett år.  
Nyligen skrev PK-historia igen och blev SKK-ansluten rasklubb! 
Anslutningen är även anledningen till att vi inte skickat ut inbetalningsinfo om medlemskapen förrän nu, vi ville 
helt enkelt att det skulle stå klart för oss och er hur medlemskapen skulle se ut. 
Mer info finns på hemsidan: www.spkk.se 
 
Jag vill även dela verksamhetsberättelsen för 2007 med er som inte kunde komma på årsmötet i januari.  
Se vad vi åstadkommit tillsammans! 
 
Verksamhetsberättelse 2007 
 
I januari 2007 hade klubben precis bildats, och trots det var vi med på MyDog i Göteborg med en 
rasklubbsmonter.  
Veckan efter mässan skickade vi in underlag till SKK för att om möjligt få rasen godkänd i Annexregistret. Detta 
lyckades, och i slutet av januari blev PK'n godkänd för registrering! 
 
Under påskhelgen åkte vår ordförande ner till Danmark för att träffa KPPPK's vice ordförande Helena Jankova. 
Ett bra möte som lovade gott. Dock tar det tid att bygga en hållbar bro. 
 
Våren 2007 lämnade vi in ansökan till SKK om att bli en avtalsansluten rasklubb. 
Svaret på ansökan var mycket positiv, och styrelsen jobbade därefter med att anpassa typstadgarna 
tillsammans med SKK.  
 
I maj hade SKK äntligen översatt och godkänt rasstandarden för PK. Det gavs nu möjlighet för prazsky krysarik 
att visa upp sig i de inofficiella utställningsringarna. 
För att vi skulle få ställa vår ras på officiella krävdes ett förslag från UtsK, och det förslaget kom upp i slutet av 
sommaren, att PK skulle få ställas på officiella utställningar från och med 1/1-2008.  
Därmed kunde vi anmäla oss till den första officiella utställningen för PK, MyDog i januari 2008. 
 
Under våren och sommaren förändrades flera arbetsgrupper för att öka funktionaliteten. 
Vi har också skrivit en ”lathund” för funktionärerna i vår förening, som börjar användas fullt ut 2008.  
Vi har även plockat bort den sk. ”valpförmedlingen” från klubbens hemsida, då detta missuppfattades konstant. 
För att hjälpa medlemmar med import har vi istället tagit fram en tvåspråkig blankett som man kan använda vid 
import för att minska risken för missförstånd kring importregler etc.  
Visst har det varit svårt med importer ibland, men då vi stöttat och hjälpt varandra har det tack och lov slutat 
väl. Missförstånd har uppstått såklart, men alla har (vad vi vet) retts ut av de inblandade. De missförstånd som 
varit har visat tydligt hur viktigt det är att vi även i fortsättningen hjälper varandra och lär av varandras 
erfarenheter. Och behöver vi ens säga att vi fortsätter att jobba för att stoppa hundsmugglingen och de 
lurendrejare som gör pengar på att lura hundköpare? 
 
Under året som gått har vi även försökt skapa goda relationer med Tjeckien, både med rasklubb och 
uppfödare. Vi har bl.a skrivit presentationsmail till styrelsen i KPPPK, samt mailat frekvent till den kontaktperson 
vi blivit tilldelad. Tyvärr har det varit svårt att etablera en så god kontakt som vi hoppats på, men vi ger inte upp! 
I augusti arrangerade vi en stor sommarträff i Hässleholm. En härlig helg som bara fick oss att längta efter mer!  
 
 
 
 
 
 

 
 

Forts. på nästa sida � 
 
 

 

 



 
Under hösten har vi haft några PK-promenader i region väst, jätteroligt! Det ökar gemenskapen och ger 
möjlighet för oss att utbyta erfarenheter. Och så får ju hundarna busa av sig.  
______________________________________________________________________ 
 
Efter två årsmöten blev vi nu i Mars 2008 äntligen anslutna till SKK. Även om vi hade bra hjälp av SKK redan 
innan, behövde vi den ytterligare hjälp vi får som ansluten rasklubb. Utbildning av avelsråd, mentorer för olika 
behov, kurser osv.  
Anslutningen till SKK är det som upptagit den mesta av styrelsens tid under den andra halvan av 2007, men 
det har ju faktiskt varit den viktigaste biten att jobba med. 
Anslutningen till SKK är även orsaken till att den tidigare planerade montern på MyDog 2008 blev inställd pga. 
den kommande namnändringen, PKGS ändrade namn till SPKK. 
 
Lite statistik: 
Det var (2008.1.1) 29 prazsky krysarik registrerade i SKK 
Antal anmälda till MyDog: 11 respektive 18 hundar 
Vi är 61 medlemmar i klubben 
Medelåldern i klubben är 32,1 år 
 
Jag hoppas att vi ses snart! 
Maria Weinehall, ordförande SPKK 
 
 
 

 
 

Avelsrådet informerar: 
Läs presentationen av Daniel Söderlind, vårt Avelsråd, samt information om vad ett Avelsråd har för funktion i 
en rasklubb. 
Hela presentationen samt Daniels planer för en kommande RAS finner du på : 
http://www.spkk.se/sv/avelsgruppen.htm  
Hälsoenkäten är nästan klar! 
Viktigt att alla med PK (ägare, delägare, fodervärdar) fyller i hälsoenkäten så noggrant och sanningsenligt som 
det är möjligt. Hälsoenkäten kommer att ge viktig statistik om rasens tillstånd i Sverige, vilket är grundläggande 
information för att kunna arbeta fram en RAS. 
Läs mer: 
http://www.spkk.se/sv/ras.htm  

 
 
 
Resultatbarometer på G! 
Nu när ni börjat komma ut i utställningsringarna ska ni väl självklart satsa på titeln ”Årets PK”? På hemsidan 
redovisas alla officiella poäng och ni kan följa ställningen hela året i kampen om den åtråvärda titeln. 
http://www.spkk.se/sv/resultat.htm  

 
 

SPKKs stora sommarträff 2008 
I år hålls sommarträffen i Örebro den 9:e augusti i samband med de officiella utställningarna i Askersund. 
Träffen börjar redan på fredagen den 8:e augusti för den som vill, och kryddas med aktiviteter under lördagen 
för att sedan avslutas med utställning (för de som anmäler sig) på söndagen. De som inte anmäler sig till 
utställningen kan istället mysa vid ringen med fika och heja fram deltagarna. 
Läs mer på hemsidan: 
http://www.spkk.se/sv/kalender.htm  

Välkommen i klubben!! 
Klubben drivs framåt av alla medlemmar gemensamt, hör av dig så får du veta vad du kan bidra med! Ett 
välkomstmail kommer att skickas ut till alla som förnyar medlemskapet, samt till alla nya medlemmar. 
Maila till: info@spkk.se om du vill hjälpa till att göra klubben ännu bättre! 

Kommande aktiviteter: 
 
3-6 juli WDS, klubbträff i samband med utställningarna 
 
8-10 augusti: SPKKs sommarträff, Örebro 
 
Läs mer i aktivitetskalendern: 
http://www.spkk.se/sv/kalender.htm 
 
Kom med tips på fler aktiviteter, regga dig i medlemsforumet!  
http://www.spkk.forum24.se  
 
 
Styrelsefunktionärer SPKK - Verksamhetsåret 2008 
 
 Namn Region Emailadress Klubbens adress: 

Ordförande, 
webmaster 

Maria Weinehall Väst maria@spkk.se 

Vice 
ordförande, 
Avelsråd 

Daniel Söderlind Öst daniel@spkk.se 

Kassör Pia Eriksson Väst pia@spkk.se 

Ledamot Lina Edström Öst lina@spkk.se 

Ledamot Sonja Brziak Väst sonja@spkk.se 

 
Svenska Prazsky Krysarik 
Klubben 
C/O Weinehall 
Öndered 8 
51891 Sjömarken 
 
 
Org.nr:  802434-6804  
 
BG:  289-3451 

 

Suppleant Pelle Andersson Öst pelle@spkk.se 
Webadress:   
http://www.spkk.se 

Suppleant Gunilla Hamrén Nord nilla@spkk.se 
Medlemsforum:  
http://www.spkk.forum24.se 

 
 

 
 

 
 
Viktiga emailadresser SPKK:  

 

    

Information: info@spkk.se 

Samtliga styrelsemedlemmar: styrelsen@spkk.se, 
the_board@spkk.se 

Avelsrådet: bc@spkk.se 

Webmaster: webmaster@spkk.se 

Klubbtidningen PeKå redax@spkk.se  

Kassör: treasurer@spkk.se 

Sekreterare: secretary@spkk.se 

Kontaktpersoner:  

Team Nordic, samtliga länder: team_nordic@spkk.se 

Region Nord reg_nord@spkk.se 

Region Öst reg_ost@spkk.se 

 
Nästa nr av PeKå kommer i 
slutet av sommaren 2008.  
 
Manusstopp: 30 juni 
 
Maila dina bilder och texter till: 
 
 redax@spkk.se    
 

Region Väst reg_vast@spkk.se  

Region Syd reg_syd@spkk.se  

 

 


