
AVELSPOLICYN FÖR LÅNGHÅRIG COLLIE OCH HUR DEN FRAMSKRIDER 
Till SKK inkomna resultat fram till 121231 

 
Korning 

Deltagande långhår  45 st    
Godkänd mentaldel / korad  18 st  

Ej godkänd 27 st    
Totalt godkända   40%  (44%)     

 
Bruksprov 

Akl 25 startande 12 uppflyttade 
Lkl 14 startande 4 uppflyttade  
Hkl 3  startande 1 uppflyttade   

Ekl 1  startade  0 med cert/certpoäng 
 

MH-beskrivning 
Deltagande långhår  240 st  (229 st)  
Godkända skott 153 st  64%  (62%)     

Ej godkända skott eller brutna innan skott 87 st  36%  38%   
Tidigt brutna  29 st 12% (13%)      

Kvarstående rädsla (4 el.5)  40 st  17%  (20%)   
 

Utställning 
Antal starter svenskregistrerade  =  1241  (1271)   

858 gånger har Excellent utdelats  69% 
291 gånger har Very good utdelats  23 %    

76 gånger har Good utdelats  6%   
4 gånger har Sufficient utdelats 0,5% 

2 gånger har Can not be judged utdelats 0,5% 
 10 gånger har Disqualified utdelats 1% 

 
Exteriörbeskrivna 

2011 – 48 st 
2012 – 68 st 

 
HD-röntgen 

Fram till 121231 är 283 st HD- röntgade (298 st) 
Av dessa har 31 st. dysplasi  11%  16%    

Antalet röntgade hundar är 15 st. färre än vid samma tidpunkt ifjol. 
 

ED-röntgen 
132 st är ED- röntgade under året (155 st).  Av dessa har 9 ED i någon grad 7% ( 6%)  

Höftledsröntgade under året som också ED-röntgats, 47% (52%) 
 

Ögon omlysta vuxna 
2011- 183 st 

                                                                               2012 - 132 st 
 

Ögon omlysta avelsdjur 
46 av 72 svenskfödda kullar har omlyst far  64%  (65%)   

 50 av 72 svenskfödda kullar har omlyst mor 69%  (70%)    
 
 

Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 



Registreringar 
 
Hittills är 379 långhåriga collies registrerade under 2012 
72 svenskfödda kullar har registrerats. 
23 av dessa har valphänvisning   32%  (40%)    
27 importer har registrerats. 
 
2 tikar under 2 år har lämnat registrerad avkomma under året (1 år och 11 månader) 
1 tik över 8 år har lämnat registrerad avkomma under året (8 år och 2 månader) 
Ingen hane med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året  
Ingen tik med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året  
 
Ingen hane med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året.(1 omröntgad från 1 till 0) 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
1 tik med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
Ingen hane med colobom har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med colobom har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med blödning har registrerad avkomma under året. 
Ingen hane med blödning har registrerad avkomma under året. 
 
I 18 av kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk. mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor (OBS ändrade regler 
sedan 090228)  25%  (19%)    
I 29 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  (OBS ändrade regler 
sedan 090228)  40%  (32%)       
I 13 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas  18%  (17%)   
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas 0%  (0%) 
I 10 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på gk. karaktärsprov,  
gk mentaldel el genomgången MH med godkända skott, kontakt samt kvarstående rädslor  14%   (9%)   
 
I 4 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité   
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  6%  (6%)  
I 8 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  11 %   (5%)    
I 1 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el. godk. exteriörbeskrivning  1%  (1%)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


