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Hej Chesapeake Bay Retriever ägare
Information från Chesapeake Bay Retriever Klubben .
Nya Styrelsen består av ;
Ordförande
Annkatrin Eide
ordforande.chesapeake@gmail.com
Sekreterare
Birgitta Strigeus Brandt
sekreterare.chesapeake@gmail.com
Avelansvarig
Karin Pettersson
avel.chesapeake@gmail.com
Hemsidesansvarig
Patrik Andersson
hemsida.chesapeake@gmail.com
Kassör
Evami Svensson
kassor.chesapeake@gmail.com
Jakt/utbildningsansvarig
UllaBritt Östman

jakt.utbl.chesapeake@gmail.com
Utställningsansvarig
Erica Bergman
info.utst.chesapeake@gmail.com

Vi håller just nu på att komma in i våra roller , vilket tagit och tar lite tid . Vi hoppas ni har förståelse för det.

Presentation av ordförande ;
Hej!
Annkatrin Eide heter jag och är ordförande i chesapeake bay retriever klubben!
Jag är bosatt i skåne och har två Chesapeake Bay Retrievers och en Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
Jag är uppvuxen med hundar och har haft raserna Engelsk Blodhund, Golden retriever, Bichon Havanais, Nova scotia duck tolling retriever
och en Schäfer/Labrador korsning.
När det var dax för oss att köpa ny hund var valet egentligen att skaffa en Labrador men när vi ändå var på Hundutställningen i Malmö kunde vi
lika bra passa på och kika på Chesapeaken. Men bara titta eftersom det jag hade läst i rasbeskrivningen inte riktigt passade mig. Jag läste
fraser som enmanshund, jakthund, stor vaktinstinkt och jag behövde ingen vakthund, är inte jägare och vi ville ju ha en familjehund, inte en
enmanshund.
Men som ni säkert redan har listat ut ska man aldrig säga aldrig.
På utställningen träffade vi nämligen två förtrollande Chesapeake bay retrievers som stal mitt hjärta vid första ögonkastet. Med sin intensiva
blick och sitt lugn förmedlade dessa att det var dom som var showens stjärnor. Ett höjt ögonbryn och blick på passerande hundar av andra
raser skulle kunna översättas till “och NI tar köksingången när ni går ut också”.
Ett år senare hade jag dels läst på mer om rasen, träffat uppfödaren och dennes hundar samt varit med på apporteringsträning med tidigare
valpköpare och deras hundar. Så köpte vi äntligen våran efterlängtade valp och året därpå flyttade Chesapeake nr två hem till oss.

Min ambition med rollen som ordförande i klubben är att bevara rasens svenska historia och främja utvecklingen av den. Att värna om
gemenskap och kompetenser som finns i den svenska chesapeakvärlden samt att bygga upp klubben så att såväl nya som gamla Chesapeake
ägare kan känna en tillhörighet i en klubb som arbetar för dem och deras fantastiska hundar.
Annkatrin Eide

Presentation av sekreteraren ;

Mitt namn är Birgitta Strigeus Brandt och jag har glädjen att vara aktiv som sekreterare i den nya styrelsen för Chesapeake Bay Retriever. Lite om mig som
person. Jag har under många år arbetat med läkemedel inom området mannen och kvinnans hälsa. Förutom arbetet har jag en stor familj med min man
Lenny. Vi har sex barn, fem pojkar och en flicka. Nu har vi dessutom åtta barnbarn och ser fram emot två nya i år. Djur har alltid spelat en stor roll i mitt liv.
Hundar och hästar har funnits med sedan barnsben. Vi lämnade vår hästgård för ett par år sedan. De sista femton åren var det westernridning som gällde
och jag hade bla en underbar ”Appalosa”, som jag köpte som unghäst. Jag har haft tax, golden retriever, collie och West highland terrier, men det var när jag
träffade chesapeake bay retriever 2011 på My Dog, som det ”klickade” rejält. 2012 kom ”Noicy” Double Coats Ice Princess hem till oss. Vi fick kontakt med
klubben och har sedan dess deltagit på fantastiska träffar, jaktprov och andra aktiviteter. Vi har fått lära oss mycket om rasen och vad som krävs för att få en
harmonisk, följsam hund. 2017 fick vi hem Double Coats Miurrcia Prada, systerdotter till Noicy. Prada är ett kraftpaket, en dam med egen vilja, men helt
underbar. Det har under åren varit en tillgång att ha alla fina vänner i klubben som kunnat tipsa och ge råd när fantasin tagit slut. Jag har en del erfarenhet
av styrelsearbete efter att jag arbetat inom ledningsgruppen på mitt företag. Ideellt har jag arbetat i styrelsen för RBU, föreningen för rörelsehindrade barn.
Jag är ordförande i en vägförening. Under år 2014-16, var jag sekreterare i klubben. Jag är glad att åter ha en aktiv del i Chesapeakeklubben och hoppas att
den även fortsättningsvis skall vara till hjälp och glädje för andra gamla och nya chesapeake ägare.

Inbjudan
Välkommen till Chesapeake klubbens träningsträff 2021
Tid: 30 juli till 1 augusti
Plats: Götene, Västergötland
Upplägg för helgen
Fredag 30 juli
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Grundläggande apportträning
Lördag 31 juli
08.30-10.00 Fortsatt träning
10.00-13.00 Fortsatt träning vatten
13.00-14.00 Lunch (lunch medtages till sjön)
14.00-16.00 Fortsatt träning.
Under dagen kommer en instruktör som
visar hur man tränar nosework, tid inte bestämd.
Söndag 1 augusti
08.30-10.30 Jaktträning på land. Utformas som ett litet WT. Stadga
och apport.

11.00-13.00 Jaktträning, vatten, dammen, fortsatt litet WT. Stadga och apport.
13.00-14.00 Lunch
14.00 Avslutning
Förmiddags och eftermiddagsfika när det passar in. Finns på plats.
Kostnad för träningen är 1000 kr/ekipage.
Om en förare har två hundar gäller en hund per övning , alternativt betalar man för två hundar .
Maxantalet hundar är begränsat.
Sista anmälningsdag är den 15 juli
I anmälan skall framgå ;
*Ägarens namn
*tel.nr
*mailadress
*hundens namn.
*Vilka måltider som önskas .Totalt kan man beställa 2 frukost, 3 luncher och 2
middagar samt fika.
Kostnad för mat / fika ;
Frukost 55kr / dag
Lunch 90 kr / dag
Middag 150 kr / dag
Fika ; Kaffe , te samt något enkelt kostar 120 kr för 4 fika .

Amnälan skickas via mail till jaktansvarig Ulla-Britt Östman:
jakt.utbl.chesapeake@gmail.com
Tel:070 200 96 59
Först till kvarn! Begränsat antal! Anmälan är bindande!
Betalning sker efter bekräftad plats, ej i samband med anmälan
Exakt samlingsplats meddelas med bekräftelsen
Förslag på boende (Bokas av var och en)
Götene, Kooperativet, ca 6 km
Falkängen, Hällekis, ca 7 km
B&amp;B KinneVedum, ca 2 km
Trollmens B&amp;B, ca 15 km
Möjlighet att ställa husvagn och husbil på plats. Toalett finns men inte dusch.
De tre första förslagen är hundvänliga.
Kostnad för uppställning av husvagn och husbil är 150 kr per dygn.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Vi har tillsatt en grupp för att jobba med en träff år 2022 . Arbetet förväntas kunna presenteras senast på årsmötet .
Har ni önskemål eller förslag på aktivteter eller anläggningar där vi kan hålla aktiviteter . Tverka inte att höra av er till avel.chesapeake@gmail.com

Vi har under våren jobbat igenom en helt ny RAS , vilket tagit mycket tid och resurser för de som jobbat med det , vi är nu i slutskedet och ni ska snart kunna
läsa resultatet .

Inte medlem ?
MEDLEMSAVGIFTER 2021
Huvudmedlem:

300 kronor

Familjemedlem :

100 kronor

Kennelannons/uppfödarlänk : 200 kronor
Valpannons på hemsidan :

200 kronor

Medlemsavgiften betalas via PostGiro till Chesapeake klubben PG 73 56 48 - 8
Vid betalning från utlandet, betala enligt följande: Swiftadress/BIC : NDEASESS IBAN: SE1695000099604207356488
Tänk på att alla avgifter gäller ett år från inbetalningsdatum.

Ett önskemål från styrelsen är att samtliga medlemar för innevarande år kompletterar sina uppgifter med en mailadress. Detta för att spara miljön och porto
samt att snabbare kunna nå ut med information, maila vår kassör på kassor.chesapeake@gmail.com

