
AVELSPOLICYN FÖR LÅNGHÅRIG COLLIE OCH HUR DEN 
FRAMSKRIDER 

Till SKK inkomna resultat fram till 091231 
 

Korning 
Deltagande långhår 30 st (39 st)   

Godkänd mentaldel / korad  11 st  (18 st)  
Ej godkänd  19 st  (21 st) 

Totalt godkända  37%  (46%)  
 

Bruksprov 
Akl 29 tävlande 18 uppflyttade 
Lkl 23 tävlande 8 uppflyttade  
Hkl 4 tävlande 1 uppflyttade  

Ekl 3 tävlade 0 med certpoäng eller cert  
  

 MH-beskrivning 
Deltagande långhår 252 st  (292 st)   

Godkända skott 157 st  62%  (58%)  
Ej godkända skott eller brutna innan skott 95 st  38%  (42% ) 

Tidigt brutna 24 st  10%  (14%)   
Kvarstående rädsla (4 el.5) 56 st   22%  (19%)  

 
 

Utställning 
Antal starter svenskregistrerade  =  1445 (1468) 

1109 gånger har 1:a i kvalitét utdelats 77%  (75%)  
311 gånger har 2:a i kvalitét utdelats  22 % (22%)   

18 gånger har 3:a i kvalitét utdelats  1%  (2%) 
4 gånger har 0:a i kvalité utdelats 

2 gånger har KEP  utdelats 
1 gång har rapporteringskod A utdelats 

 
 

HD-röntgen 
Fram till 091231 är 291 st. långhåriga collies hd röntgade (356 st) 

Av dessa har 40 st. dysplasi  14%  (17%) 
Antalet röntgade hundar är 65 st. färre än vid samma tidpunkt ifjol. 

 
Ögon omlysta vuxna 

2004 -127 st. 
2005- 182 st. 
2006- 157 st. 
2007- 148 st 
2008- 176 st 
2009- 163 st 

 
 

69 av 103 svenskfödda kullar har omlyst far  67%  (73%) 
64 av 103 svenskfödda kullar har omlyst mor 62% (75%)  

 
Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 



Registreringar 
 
Hittills är 523 långhåriga collies registrerade under 2009 
103 svenskfödda kullar har registrerats. 
39 av dessa har valphänvisning  38%  (44%)  
41 importer har registrerats 
 
 1 tik under 2 år har lämnat registrerad avkomma under året (1 år och 11 månader) 
 0 tikar över 8 år har lämnat registrerad avkomma under året  
Ingen hane med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året  
Ingen tik med höftledsdysplasi har reg. avkomma under året ( 2 omröntgade från C till B ) 
Ingen hane med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
1 tik med armbågsartros har lämnat registrerad avkomma under året. 
 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med näthinneavlossning har registrerad avkomma under året. 
1 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 22 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)  21%   (21%)   
I 35 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)  34%   (30%)  
I 12 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas  12%  (12%)  
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  
10%  (5%)  
 
I 2 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité   
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  2%  (3%)  
I 13 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 050312)  13%  (11%)   
I 1 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på 2:a i kvalité  
el. godk. exteriörbeskrivning  1%  (3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 


