
 
 

AVELSPOLICYN FÖR KORTHÅRIG COLLIE OCH  
HUR DEN FRAMSKRIDER 

 
Till SKK inkomna resultat fram till 081231 

 
Korning 

Deltagande korthår 27 st. (6st)  
Godkända mentaldel/korad 14 st. (3st)  

Ej godkända 13 st (3st.) 
Totalt godkända  52%  (50%) 

 
Bruksprov 

Akl 11 uppflyttade (17 tävlande) 
Lkl 3 st. uppflyttade (11 tävlande) 
Hkl 0 st uppflyttade (3 tävlande) 

Ekl 0 st. med certpoäng eller cert (1 tävlande) 
 
 

MH-beskrivning 
Deltagande korthår  39 st  (39 st) 

Gk. skott 31 st  79 %  (85%) 
Ej godkända skott eller brutna innan skott  8 st 21%  (15%) 

Tidigt brutna 2 st. (5%) 
Kvarstående rädsla 4 st.  10%  (0%) 

 
Utställning 

 
Utställning                                                                            Världsutställning och circuit 

Antal starter svenskregistrerade  = 283 (300)                    
 

Antal starter svenskregistrerade  = 48                        
 

239 gånger har 1:a i kvalitét utdelats  84% (86%)   
41 gånger har 2:a i kvalitét utdelats 14%   (13%)   
1 gång har 3:a i kvalitét utdelats  0,5% (0,5%)   
2 gånger har 0:a i kvalité utdelats 1% 
0 gånger har KEP  utdelats 
1 gång har rapporteringskod A utdelats 
 

29 gånger har Excellent utdelats  60% 
16 gånger har Very Good utdelats 33%   
3 gånger har Good utdelats  6%   
 

 
 

HD-röntgen 
Fram till 081209 är 42 st. korthåriga collies hd röntgade. 

Av dessa har 0 st. dysplasi  0 %  (2%) 
Antalet röntgade hundar är 3 fler än vid samma tidpunkt ifjol. 

 
 

Ögon omlysta vuxna 
2004 -24 st. 
2005- 49 st. 
2006- 23 st. 
2007- 19 st 
2008- 25 st 

 
11 av 14 svenskfödda kullar har omlyst far 79%  (80%) 
13 av 14 svenskfödda kullar har omlyst mor 93% (64%) 

 
 

Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 
 
 
 
 



 
 
 
Registreringar 
 
Hittills är 95 korthåriga collies registrerade under året 
6 importer har registrerats. 
14 svenskfödda kullar har registrerats. 
11 av dessa har valphänvisning   79% (50%) 
 
Ingen tik under 2 år har hittills lämnat avkomma. Ingen tik över 8 år har använts. 
Ingen hane med höftledsdysplasi  har under året använts i avel. 
Ingen tik med höftledsdysplasi har använts i avel under året  
 
Ingen hane med näthinneavlossning har under året använts i avel. 
Ingen tik med näthinneavlossning har använts under året. 
Ingen hane med colobom  har under året använts i avel. 
Ingen tik med colobom har under året använts i avel 
 
I 2 av  kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven på gk karaktärsprov, godkänd mentaldel el genomgången 
MH med godkända skott. 14%  (36 %)  
I 6 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas 43%  (9%)  
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentalitet kan saknas  0%  (0%) 
I 1 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskraven på gk karaktärsprov, godkänd mentaldel el genomgången 
MH med godkända skott. 7 %  (0%) 
I 0 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på gk karaktärsprov, gk mentaldel el 
genomgången MH med godkända skott. 0 %  (0%) 
 
 
I 1 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité el godk. Exteriörbeskrivning  7%  (18%) 
I 0av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven på 2:a i kvalité el godk. Exteriörbeskrivning 0% (9%) 
I 0 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvisningskraven på 1:a i kvalité el godk. exteriörbeskrivning 0% 
(9%) 
 


