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Møtereferat for Norsk Chodsky Pes  

Klubb 

Sted: Skype 

Dato: 29.05.2019 

Klokkeslett: 19.00 

Deltakere: Betina Hellevangsdal, Irene Sørsvann, Maylen Gare, Mona Eggenheim Fjeld, Unni, Moslet, 

Vendla Ekker og Åse Kari Bohlin 

Punkter på sakslisten 

1. Referat fra Hove 

2. Mailadresser til styremedlemmer 

3. Retningslinjer for valpekull og oppdretterliste på hjemmesiden 

4. Hvordan snakker styret 

5. Regler for årets Chodsky kåringer 

6. Helseundersøkelsen 

7. Klubbjakker 

8. Invitasjon og påmelding fjellgjeting og Østli 

9. Invitasjon og reklame Rasespesial 2020 

10. Endring av styret 

11. Faste tider for styremøte 

12. Eventuelt 
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1. Referat fra Hove 

Det er sendt ut referat i «Nyhetsbrevet» for Mai.  Medlemmene ønsker å fortsette med Hove, også neste år.  

Det er lagt inn forslag om Hove-komite som skal arrangere dette neste år. Komiteen kommer til å bestå av Inger 

Lise, Christin, Roger og Siw.  Dette blir godkjent av styret.  

Styret anbefaler å arrangere Hove 1.mai 2020, da dette faller på en langhelg. Planleggingen blir overlatt til Hove-

komiteen.  

2. Mailadresser til styremedlemmer 

Det vil bli opprettet nye mailadresser til alle i styret, for å gjøre arbeidet lettere dersom noen trer av. Det blir lagt 

frem forslag om å benytte Gmail, pga tilleggsfunksjoner som regneark, kalender og andre online dokumenter som 

skal benyttes. Det er også kostnadsfritt.  

Vendla er ansvarlig for å opprette disse i løpet av helgen.  

3. Retningslinjer for valpekull og oppdretterliste på hjemmesiden. 

a. Retningslinjer 

Det har kommet spørsmål om valpeformidling på hjemmesiden til klubben. Det ønskes derfor å opprette 

retningslinjer over hvilke valpekull som kan reklameres for.  

Styret vedtar at retningslinjene for valpekull blir som følgende: Alle anbefalinger i RAS-dokumentet skal være 

oppfylt, for både hannhund og tispe. Dette innebærer gjennomført MH med 1-3 på moment 10 (skudd), HD og 

AD- fri (C hofte kan kun avles mot A hofte, og AD må være 0) og utstillingsresultat med minst Very Good (VG). Det 

skal også vedlegges en veterinærattest på både tispen og hannhunden som viser at avlsdyra er friske, og ikke har 

historie med kløe, allergi, epilepsi ect.  

Retningslinjer for «Oppdretter lista» betalende medlem i klubben, og registrert kennelnavn i NKK.  

b. Ansvarlig for registrering og godkjenning 

Dokumentene legges frem for styret, ved nærmeste styremøte. Kullet vil bli godkjent dersom avlsdyra følger 

retningslinjene og all dokumentasjon er sendt inn til styret. Det vil sendes bekreftelse/avslag etter behandling, 

med begrunnelse.   

Kullet som har søkt om valpeformidling på hjemmesiden, blir avslått. Da det ikke følger alle RAS-anbefalinger. 

Mail vil bli sendt. Ansvarlig for å sende e-post: Vendla.  
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4. Hvordan snakker styret 

a. Om hverandre 

Har man ikke noe godt å si, holder man munn.  Har du noe imot en person, ta det direkte med den det gjelder.  

Prøv å gjøre ditt for å være en inkluderende klubb. Hils på hverandre og andre med Chodsky på arrangementer. 

Gratulere vinnere på utstillinger og andre arrangementer.  

b. Retningslinjer for info om rasen 

Balanse gang mellom ro trening og sosialisering. Tren på og av knapp. Forskjell på individene. En hund som liker å 

jobbe. Rasen bør bli brukt mentalt. Veldig god nese på rasen.  Det er en vokter, og det varierer i hvor mye lyd 

rasen har. Vil man ikke ha en rase med lyd i seg, er ikke Chodsky den rette veien å gå.  

5. Regler for Årets Chodsky kåringer 

a. Kategorier 

Agility, rally, bruks, RIK, lydighet, utstilling 

b. Ansvarlig for å lage utkast av regler 

Taes opp neste møte. Alle undersøkelser andre raseklubber. Også legges det frem og stemmes frem. 

c. Ansvarlig for å gjennomgå resultater 

Irene tar lydighet. Resten blir fordelt ved senere styremøte. 

6. Helseundersøkelse 

Taes opp til neste gang, da Maylen er vekke og sitter med mer info. 

7. Klubbjakkene 

a. Gjennomgang av antall bestillinger.  

Det har ikke kommet inn nok bestillinger. Det mangler 1, for å få nok til redusert pris. 

b. Kan bestillingen gjennomføres? 

Styret velger å fryse bestillingene, og det blir sendt ut info om dette til de som har bestilt.  

c. Utsendelse av e-post. 
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Ansvarlig til å sende ut e-post med info: Vendla. 

 

8. Invitasjon og påmelding fjellgjeting Og Østli 

Det er allerede full opp på kurset, da det ble reklamert på Hove. Betina har ansvar for å følge opp med info og 

innbetaling.  

9. Invitasjon og reklame om Rasespesial 2020 

Dato: 7.juni 2020 (NKK Sandefjord blir avholdt 6.juni for rasen) 

Sted: utstillingen blir avholdt ute på gressplen ved Gjennestad VGS, som ligger utenfor Sandefjord. Rett ved E18.  

Det kommer Tsjekkisk dommer for å bedømme. Første gang en Tsjekkisk dommer som kjenner rasen, dømmer på 

en rasespesial i Norge.  

Det blir muligheter for å leie hytter på Furulund kro og motell, da Betina har holdt av stedet. Ønskelig å ha noe 

sosialt samvær på Furulund etter NKK utstillingen.  

Pris: 350 for voksne, 250 for valp, halv pris på 3.hund med samme eier. 

Pris rosetter:50 kr, unntatt Best in rosetter som gis til vinnerne.  

Oppgaver som må gjøres: 

- Sende ut info om dato og sted til medlemmer og andre raseklubber 

- Å sende ut forespørsel om none ønsker å sitte i utstillingskomiteen 

- Frivillige til å arrangere, hjelpe til på selve utstillingsdagen 

 

10. Endringer av styret 

a. I Brønnøysundregistret 

Ansvar: Maylen 

b. NKK 

Sendt e-post til Eva Vik i NKK, men ikke fått svar.  Ansvar: Mona 

c. Endre kontaktperson ift. Banken og bankkort 
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Ansvar: Maylen 

11. Faste tider for styremøter 

a. Styremøter 

- Kl19.00 mandag 17. juni 

- fra august fast første mandag, i oddetallsuken, i hver mnd. 

b. Sakslister fremover 

- Benytter google sheet som sakliste fremover 

12. Eventuelt 

Ettersom FCI har midlertidig godkjent Chodsky pes, er det muligheter for de resterende 9 Chodsky pes, som 

kommer ifra Tyskland, å bli omregistrert. Unni har sendt inn forespørsel til Tyskland for sin hund, for å se om dette 

er mulig. Og dersom den tyske kennelklubben godkjenner dette, er det muligheter for å få de registrert i Norge. 

Kommer tilbake med info.  


