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Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85  SPÅNGA 

Tel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 40 · Webbplats www.skk.se

Pressmeddelande

www.skk.se
På vår webbplats hittar du fakta om 

Svenska Kennelklubben. Tidigare 

pressmeddelanden finner du på 

mynewsdesk.se. Där finns också 

bilder som hör till pressmeddelande 

för nedladdning.

Spånga 11 10 27

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg  
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Doris är Årets Polishund!
5-åriga schäfertiken Miridocs Dizza ”Doris” har valts till Årets Polishund 2011. Doris 
tjänstgör som patrullhund med narkotika- och vapensökkompetens vid polismyndighe-
ten i Stockholms län tillsammans med sin förare polisinspektör Hans Johansson, 39.  

Hans Johansson har en lite ovanlig bakgrund för att vara hundförare i det att han inte 

haft hund själv innan han blev hundförare.

– Vi hade hund i familjen men i övrigt har jag inte hållit på med hundar innan jag blev 

hundförare 2008, säger Hans, som sedan han började vid polisen -93 hunnit med att 

tjänstgöra vid närpolisen, trafikpolisen och i utryckningstjänst.

På frågan om vad som gör Doris till en så bra polishund svarar Hans att det är den fina 

näsan som är Doris största tillgång.

– Doris är framför allt en bra spårhund som varit lätt att utbilda redan från början, säger 

Hans. Övriga bitar får vi kanske öva mer på, men å andra sidan börjar de flesta uppdrag 

med att ta upp spår och hittar vi ingen gärningsman spelar det ingen roll hur bra hon 

är vid gripanden.

Doris och Hans arbetar med allt från sak- och personspår vid rån och inbrott till räddnings-

sök efter försvunna personer. Den stora variationen i uppdragen uppskattas av både hund 

och förare och Hans har svårt att framhålla någon del av arbetet som roligare än annat.

– Att delta i räddningsinsatser och vara delaktig i hittandet av försvunna personer är förstås 

roligt, säger Hans som även lyfter fram efterföljande och vapensök bland favoritarbetet.

Juryn, bestående av Håkan Wall, Rikskriminalpolisen, Inger Svedin, Svenska Kennelklubben 

och Petra Viklund från Polisens Hundförarförbund, motiverade sitt val av Årets Polishund 

så här:

Juryn har särskilt beaktat det stora engagemang och effektivitet som patrullen visat vid en stor 
mängd tjänsteuppdrag av skiftande karaktär och i varierande miljö. Särskilt anmärkningsvärt 
är initiativförmågan och samspelet mellan hund och förare som resulterat i flertalet lyckade 
ingripanden. ”Doris” har genom sin bredd visat prov på den betydelse en väl fungerande 
polishund har i polisverksamheten. 

Polishunden Doris och hans förare Hans Johansson kan ses på Stockholm Hundmässa 

den 10–11 december på Stockholmsmässan, Älvsjö. Prisutdelningen är lördagen den 

10 december. Priset är ett resestipendium på 15 000 kronor till Hans Johansson och ett 

smaskigt ben till Doris.

Miridocs Dizza "Doris" tillsammans 
med sin förare Hans Johansson.
Fotograf: Johan Frick-Meijer
Pressbild finns att ladda ner från 
Svenska Kennelklubbens pressrum 
på mynewsdesk.se.

På Stockholm Hundmässa delas 
även ut pris till Årets Narkotikasök-
hund och Årets Bragdhund.











Tillväxt-
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VALPAR
0                           3 eller 4 veckor                                   8 veckor                          15 månader

Dräktighet & digivning
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Tillväxtprogram för tik och valpar
Royal Canins unika näringslösningar tillgodoser såväl tikens som 

valparnas specifi ka näringsbehov under de 5 viktiga livsstadierna: 

dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och tillväxt.

Finns för MINI, MEDIUM, MAXI och GIANT hundar.

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

   tikochvalp.royalcanin.se 

   valp.royalcanin.se 

En god start i livet

  Royal Canin

Medlem i vår Breeder Club?

royalcanin.se





















Bozita Robur.

www.bozita.com

Förmånliga 
uppfödarvillkor!













































































 
Country Squire’s Alyssa 

1998-04-02 – 2011-06-19 
 

 
 

Vår älskade glädjespridare Alyssa har lämnat oss i stor sorg och saknad. 
 

Tack för allt du gav! Du lever vidare i våra hjärtan. 
 

Anna o Affe, Rödeby 



SPRINGMIST

Ungefär lika mallig som Rex ovan är jag över de fantastiska resultat 
alla ”Springmistare” presterat under året allt från SM-vinst i agility, 
uppflyttningar i olika bruksklasser till godkända anlagsprov i vilt-
spår och godkända korningsresultat. Stolt är jag också över de fina 
MH-resultat som det blev av årets två testade Springmistkullar, ni 

kan se resutatet på andra sidan. 
STORT TACK

 till er alla som ställde upp. Jag är så stolt över ”mina” underbara 
valpköpare och att ni visar att collie kan!

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Elisabeth Pettersson

019/23 52 80  070/576 40 49

www.springmist.dantos.se



önskar

Elisabeth Pettersson
019/23 52 80  070/576 40 49

www.springmist.dantos.se

God Jul och Gott Nytt År

e: LP 1, LP 2, LP 3, BRGPR, RB, RV, DKRLCH Lassies American Concept 
u. Korad Springmist's Walkabout

e: Damaianus Griffin JR 
u. Lawless German Rule of Law



 
                                             Önskar 
                Hetsa ( Fornborgens Heta Hera ) och  
                     Rex ( Springmist´s The Rednex) 

 
 
På grund av en hel del skador har tävlandet under året inte blivit som planerat med vi 
kommer igen till nästa år. Jag få glädja mig åt att Rexs avkommor har visat ett gott resultat. 
Sett till de egenskaper som ligger till grund för mentalt sund collie ligger Rex på en 11 plats 
bland de hanar som gått/går i avel, vilket jag är jättestolt över. Så jag vill tacka alla ni som 
köpt Rex barn för att ni ställt upp och kommit på de MH uppfödarna anordnat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Louise Muhr - mail: muhr.jungenas@comhem.se - 070-4368608 eller 019-133493 

  



GEMDALES ZCANDIC ZEPHYR 
“ASSIM” 

lindrig CRD valp/vuxen, HD:A AD:0,  MH,  HP valpklass 6-9, uppflyttad lägre spår 
 

 
 
 

Assim är mitt framtidshopp. En busig och aktiv kille som behöver tid att mogna. En härlig 
träningskompis som alltid ställer upp och en stabil grabb med alla fyra tassarna på jorden.  

Tack Yvonne för ännu en fantastisk blå!!! 
 

I sommar har jag varit tvungen att låta två av mina pojkar somna in: 
KORAD SUCH Gemdales Nordic Nelson ”Eros” 2004-2011 

CEA-ua valp/vuxen, HD-A/B 
uppfl. högre spår, godk. högre sök, uppfl. lydnad 2 

Har fortfarande inte ord för förlusten av en mycket speciell blå! 
Eros lever vidare i sina barn och barnbarn… 

 
 Raciness Black Argo 1999-2011 

CEA-ua, HD-A, Muh, 2 ökl 
godk.  lägre klass sök, SM Appellmästare i sök 2003 

Argo levde ett långt och lyckligt hundliv och fick sluta med äran i behåll. 

 
Maria Godolakis, S. Järnvägsgatan 10,26632 Munka-Ljungby, 

0431-43 24 32      www.up.to/godolakis 



Kennel Cordylines

Det är många Cordylines hundar som visat framfötterna detta år. 
Ett stort TACK till er alla som tar så väl hand om era hundar. Fortsatt LYCKA TILL !!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR

VI ALLA VALPKÖPARE OCH VÄNNER

Kennel Cordylines
Gunilla & Henrik Nyberg
Hortlax   0911-302 17
www.cordylines.se

LP I LP II SEUCH   Cordylines Mystic Marquis
Leo is still going strong, fyller 10 år i December

Årets utst. res. 1 x BIM 3 x BIR Veteran 
2 x BIS Veteran

KORAD Cordylines Star Commander
Sparsamt utställd 2011 Triss har 2 CERT 

KENNELNS NYA FRAMTIDSHOPP

Cordylines
2 x BIR-Valp 1 x BIG 3 valp 1 BIG 4 Valp

Cordylines
1 x BIM-Valp



KENNEL CORDYLINES

NO UCH FANCYMORE SPECIAL ADDICTION 
Theo blev Norsk Champion 19 mars  i Harstad,  fick även CACIB

Har  även fått  ett CACIB i Sverige i år 

CCOORRDDYYLLIINNEESS  AAMMAAZZIINNGG  QQUUEEEENN  ””TTiillllyy”
Har haft ett fantastiskt år 2011

2 X BIS (I Jokkmokk BK, Skellefteå BK)
Blev även fullcertad i Skellefteå



En kamrat att arbeta med 
 

Marie Baaz 
 

 035-584 78  
 Ängsvägen 5, 305 78 Kvibille    
 damaianus@telia.com 

www.damaianus.se 
  
 

 

God jul  Gott nytt 2012! 
 

Förhoppningsvis är Leia och Tobbe föräldrar vårvintern 2012! 
 

Leia (KORAD Damaianus Leia Organa) är en aktiv 
colliedam, som tävlar lydnad, rally, agility och 
sök! Hon kommer ur en kull om fyra valpar där 
alla är friröntgade, mentalbeskrivna och 
ögonspeglade såväl som valp som vuxna. Leia 
beräknas löpa i december, och tilltänkt friare är 
Tobbe (KORAD Springmist’s Mandrake the 
Magician).  
 
 
Även Tobbe 
kommer ur en 
kull om fyra 
valpar där alla 
är friröntgade 
och mental-

beskrivna. Tobbe är ögonspeglad med CEA ua 
som valp och vuxen. Han tränas i lydnad och 
viltspår. 
 
Med kombinationen hoppas jag på pigga, aktiva 
och arbetsvilliga collies!  

 
 
 
Valparna blir barnbarns barn till älskade lilla Allis 
(KORAD TJH LP2 Country Squire’s Ayla) – ett år har gått 
sedan du lämnade oss och saknaden är fortfarande 
stor… 
 



Maria Pettersson Åbylundsvägen 299 13732 Västerhaninge  
08-500 289 83 mobil. 076-260 94 74 

mar_pet@telia.com  www.lillkrakans.se 



BBrantastig 
Vi önskar alla våra fantastiska 

valpköpare och alla collievänner 
en riktigt lugn och skön jul 

och ett Gott Nytt År 
 

Gunnar, Marianne och Kerstin Persson 
 

www.brantastig.se 
telefon 0705982773 

 

Brantastigs Katarina och Brantastigs Edvin en vacker vinterdag. 
Tack till matte Sonja Bååth för en fin bild. 



Grattis till alla duktiga Fornborgenhundar och deras ägare. 
Under året har ni deltagit på bruks och lydnadsprov, MH, 

utställningar, vallanlagstest med mera... 
Tack för att ni tar så väl hand om era hundar 

och gör så god reklam för Fornborgens kennel.  
Vi önskar er lycka till under 2012. 

 

GGod Jul 
och Gott Nytt År 

till er alla! 
 

Elisabeth och Olle Landfors 

Fornborgens Kennel 
+46 (0) 8 560 209 11 

info@fornborgen.se 
www.fornborgen.se 



            

Under året som gått har vi haft mycket att glädjas åt av
Albins och Chille Vippens barn, barnbarn och numera
barnbarns barn.

Roligast av allt är att två av Chille Vippens senaste kull kom
till ungdomar som ställer ut och tränar med sina hundar.
Skulle gärna se fler ungdomar som är aktiv inom
Collievärlden. Vi håller tummarna för er i framtiden, Elin med
Liam och Rosa med Leslie.

Tack alla ni som tävlar, tränar och ställer ut! Jag är så stol
över allt ni gör och följer gärna era resultat och håller
tummarna för er alla! Ser fram emot kullarna med Vilda och
Vilya.

Gladaste beskedet blev när Lumipilvens Maarti blev Finsk
lydnadschampion. Inte nog med det, dom blev finska
Collieklubbens lydnadsmästare och tvåa på brukset.
Jättegrattis Piia!

Överraskningen för året blev att Mironik´s Pekka fick 99
resp. 94 p i Rallylydnad, grattis Monica!

Mycket har hänt men det är svårt att nämna alla. Det finns
säkert många fler av deras barn och barnbarn,
som åstadkommit mycket. Hoppas jag inte sårar någon om
jag inte kommer ihåg allt ni gjort? 

Chille Vippens kull med Mironiks Ursus Malai ”Vilda” och Albins med Fancymores Blossom Angel ”Vilya”.

Brantastigs Albin, Maple Yards Chill Out och jag önskar

God Jul och Gott Nytt År till collievänner! 
Solweig Hultman Stegman, Arkenvägen 31, 187 46 TÄBY. Tel 08 768 21 35 



Fachings collies 

 
Colljazz Cajsa Corinader, F. Morningbeam In The Rainbow, Damaianus Gnistra 

Gillas barn i första kullen har under 2011 visat framfötterna. 
F. Black Pontiac har blivit korad 376 poäng, och fått uppflyttning till högreklass spår med 510.25 p. 
Pontiac har också tävlat i högreklass spår med godkänt resultat. Äg. Anita Wiik. 
F. Black Mercedes ”Elsa” har ställts ut en gång under året, hon blev tredje bästa tik med R-cert. Äg. Sofie Åberg.  
F. Black Ferrari ”Vita” har tävlat lydnadsklass I med första pris. Äg. Andrea Hånes. 

 ooch Gott Nytt År! 

önskas alla valpköpare och vänner  
Yvonne Westberg 

Härnösand 
www.fachings.se 



Diplomerad Vårdhund Diplomerad Fadderhund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newark Holiday In 
e. LP1 Echuca Big Bang Sökh 3, Sph 1  u. Newark Sound Of Music 

 
 

Oddie är nu DIPLOMERAD FADDERHUND och 
sedan tidigare DIPLOMERAD VÅRDHUND.  
Oddie har genomgått MH (2 skott). Oddie har A på 
höfterna och är ua på armbågarna. Han har måttlig 
crd på ögonen valp/vuxen. Han är utställd med 1 HP i 
unghundsklass. 
 
Oddie är otroligt miljöstark, han kan arbeta i alla 
miljöer med utåtagerande människor i alla åldrar.  
Han kan växla mellan arbete och vila under långa 
arbetsdagar. Oddie har ett positivt och lugnt 
kontakttagande med alla han möter. 
 
Oddie står till avel för lämpliga tikar.   
 
Gunnel Hallström, gunnelhallstrom@hotmail.com & 
Maria Stenmark, maria@100rehab.se 

 



BEST IN SHOW 
KORAD SE UCH LP1 Mari-mon’s silver sky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e u

 
 
 
 

   GGod Jul o Gott Nytt År 
              önskar 
       Gunnel Hallström 
 
 

gunnelhallstrom@hotmail.com





Mironik’s Elvis
Mironik’s Elvis
u: LP1 Mironik’s Nesta (Gk MT 158 p, Uppflyttad till högre klass spår, Uppflyttad till lydnadsklass 3)

e: Brantastigs Pajas

Elviz är en drömkombination för oss då Michelle är en Zolo dotter och Pajas är ett barnbarnsbarn 
till Zting. Vi har fått tillbaka båda våra härliga pojkar i vår första blåa gosse!

Vi hälsar Elviz hjärtligt välkommen och skickar ett stort TACK till Monica på Mironik’s kennel.

Ingela Pettersson, Granvägen 18, 265 32 Åstorp, 042-553 38, 070-34 55 338, www.zting.se



Korad LP1 LP2 Seamist Sheriff Star 
Vinnare av Collie-SM bruks Elit 

(endast 9p från cert) 
Har även tagit LP2 under året 

samt debuterat i 
Rallylydnad med godkänt resultat 

 

LP1 SE UCH Seamist Snow-N-Ice 
Appellklassmästare vid Collie-SM 

(endast 18p från maxpoäng) 
Har även tagit LP1 under året, 

godkänt MT med 371p 
samt erövrat Svenskt Utställningschampionat 

 

önskar 
 

Erica och Anders Svensson 
www.andica.dinstudio.se 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGoooddd   JJJuuulll &&& GGGoootttttt NNNyyytttttt ÅÅÅrrr   
 

MMoonnii DDeessiiggnnss  SSiirr  PPiinnee ""CCooddyy"" 
HD A ED 0 Ögonlyst UA

e: Valley Parks Ponderosa Pine
u: Chaireins Katitzie 

Uppfödare: Monica Falk 

Cody har deltagit i utställning med kvali-
tetspris Excellent.
Han tränar och tävlar lydnad och är 
uppflyttad till lydnadsklass 2.
Han har även provat på sök och vallning. 
Med hans stora arbetslust fungerar han 
bra i båda dessa grenar också men vi 
har bestämt oss att under 2012 
koncentrera oss på lydnaden. 
Godkänd Exteriörbeskrivning av 
Margareta Hawkins för framtida korning. 
MH-beskriven Godkänd status 
 
Susanna Åkesson
Tel: 070-8801179
http://cody.bloggplatsen.se



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar 

BRUDHOLMENS COLLIES
Med en förhoppning att 2012 bjuder på bland annat:

NORD UCH KORAD Privat’s Love Gift



KORAD SE UCH FI UCH
Danfrebek Design De Luxe

Sky vann BIR på Stockholm Hundmässa i dec 2010.
Därmed fick därmed biljetten till Cruft’s 2011. I mars deltog
han i ”openclass” och det var stor konkurrens. Sky placerade
sig som ”reserve”. Det kändes stort!
På Världsutställningen i Paris fick han excellent och drog till
sig mångas blickar och blev flitigt fotograferad.
Collie SM 2011 blev han BIM under John Geddes.
Sky ställdes även på Åland under hösten och han fick sin
finska titel via CERT, CACIB och BIR!

KORAD SE UCH FI UCH
Fancymore Morning Angel

Mira, vår pensionär som vägrar att inse att hon börjar bli till
åren. Hon bara showar vidare och kan med lätthet springa
ifrån vem som helst!
Vem kunde ana att hon skulle charma John Geddes och
springa hem titel SM Vinnare 2011 och dessutom vinna BIS!
Mira ställdes även hon på Åland och fick också sin finska titel
via CERT, CACIB och BIM. 

KKKEEENNNNNNEEELLL FFFAAANNNCCCYYYMMMOOORRREEE

KENNELLÄGER 2011

Kennel Fancymores första kennelläger anordnades under sommaren.
Vi var drygt 20 talet hundägare med hundar som tränade och umgicks under

några julidagar på Albackens Jakt & Fiskecamp.

Dessutom arrangerades MH dagen innan för totalt 8 Fancymorehundar med bra resultat. Fortsatt lycka till med era hundar.

Jag blev lite inspirerad av detta så vem vet, det kanske blir ett nytt läger 2013!
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

God Jul & Gott Nytt År tillönskas alla collievänner!
Margaretha Carlsson – 070 65 100 34 – www.fancymore.se

 

PPPlllaaannneeerrraaadddeee kkkuuullllllaaarrr 222000111222………
Nu under december månad planeras parning mellan
 

Troligtvis kommer även Fancymore Angel Of Diamonds och Fancymore Love Explosion att paras, mer
om dessa kombinationer hittar du på min hemsida.

KKKeeennnnnneeelllnnnsss tttvvvååå nnnyyyaaa fffrrraaammmtttiiidddssshhhooopppppp………

KORAD Mironik’s NunoKORAD Fancymore Surprising Sunshine

Danfrebek True Destiny ”Kate” Brantastigs Åskhimmel
Samägs med Jenny Jonson

MMMååånnngggaaa FFFaaannncccyyymmmooorrreee hhhuuunnndddaaarrr hhhaaarrr uuunnndddeeerrr ååårrreeettt bbbååådddeee tttääävvvlllaaattt oooccchhh ssstttääälllllltttsss uuuttt
Nämnas kan Kirstens Fancymore Guardian Angel ”Signe” som har fixat LPI och tävlat i lägre spår och med några ynka
poäng missat uppflyttningen, men den kommer snart! 2 certifikat har hon också vunnit, 1 kvar så får vi snart en ny
champion!
Åsas Fancymore Special Performance ”Deniro” har tävlat i Rallylydnad och det med bravur och heter nu RLD N.
Marias Fancymore Blossom Angel ”Vilja” har fått valpar och hunnit med ett 1:a pris i lydnadstvåan.
Gunillas Fancymore Special Addiction ”Theo” har blivit Norsk Utställningschampion.



2011 innebar ett 1:a pris i Lk I för
Seamoor Golden Delicious.

2011 innebar flera framgångar i
utställningsringen för
Star Hatch Finest Ferrari.
Han tog sitt första CERT och blev BIM i
Sofiero.

Båda pojkarna har under hösten genomfört
sina MH.

2011 innebar att vi fick hem en ny
familjemedlem, Brantastigs Åskhimmel.

Vi hoppas nu på ett minst
lika bra år 2012.

GGGOOODDD JJJUUULLL &&& GGGOOOTTTTTT NNNYYYTTTTTT CCCOOOLLLLLLIIIEEEÅÅÅRRR



God Jul & Gott Nytt Collieår! 
 Valpar planeras under våren/sommaren 2012 

Kennel SeaMeadows – hundar att bruka! 
 
LPI SPH1 Fancymore Guardian Angel ”Signe” går från klarhet till klarhet. Äntligen fixade vi uppflyttning ur 
appellen i Lomma och sedan gk i lägre klass. I lydnaden fick vi till det till slut och därmed den första titeln - LPI. 
På utställningsfronten har det gått över förväntan med 2 cert på 9 dagar. I Sofiero blev hon även BIR för 
Johnny Ström.  Nu under vintern tränar vi för uppflytt till högre spår och start i lydnads II:an under 2012. 
 

Jag planerar att para Signe till våren >> Leverans blir (om allt går enligt planerna) till sommaren.  
Är du nyfiken på vilken hane det blir?  Gå in på min hemsida och kika… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alice                      Rutan                   Signe                                                 Dotter och mor 
 
Fancymore Angel of Diamonds ”Rutan”, står på tillväxt och har blivit röntgad (HD A och ED ua), omlyst 
med CRD samt gjorde sitt MH med 1:a på skottet. Även hon utställd med CK och BT-3 som bäst. Hon har 
startat nybörjarklass i rallylydnad och tog sin första pinne på Hörby BK den 1 juli. Det händer mycket när de 
närmar sig 2-årsåldern så under vintern tränar vi för tävlingsstart i både lydnad och spår under 2012.  
 
LPI LPII SPH3 Ässtorps Qarisma ”Alice” har nu fyllt 10 år och växlat över till rallylydnad, fast hon spårar 
fortfarande som en gud  I rally blev hon 3:a på Collie-SM och sen fixade hon sin första ”riktiga” pinne.  

 
Kirsten Wretstrand, Kivik – 0708-64 72 10 – www.seameadows.se – kirsten.wretstrand@gmail.com 



 VILYANS 
  

    
FFoolliiaass  ZZoouurr  CCrreeaamm  har efter några års frånvaro gjort               LLPP11  FFaannccyymmoorree  BBlloossssoomm  AAnnggeell  ””VViillyyaa””  har i år fått              
 comeback i utställningsringarna. Numera i veteranklass:              en valpkull e. Brantastigs Albin. Jag önskar alla valpköpare                   
110521 SCK, BIS-veteran, Piia Enlund                                         varmt lycka till med sina drömmar!  
110604 SCK, BT-3, BIS-2 veteran, Beata Petkevica                     Efter sin mammaledighet har Vilya hunnit ut på lydnadsplanen 
110903 SBK, BT-2, BIS-veteran, Fredrik Norgren                       en gång. Det slutade med kalasfina 118877,,55  ppooäänngg,, och en    
110904 SBK, BT-2, Sonny Ström                                                   11::aa  ppllaacceerriinngg..  Därmed också uppflyttad till lydnadsklass 3! 
111002 SBK, BIM, BIS-veteran, Yvonne Brink  
  

   
  
VViillyyaannss  DDrreeaammss  OOff  BBlloossssoomm  ””FFlliippppaa””  har hittills bara visat sig i utställningsringen med BIM- valp, BIR-valp och BIG 
3-valp som resultat. Nästa år hoppas vi på att debutera både på lydnadsplan och i sökskogen! 
 

GGoodd  JJuull  &&  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  ttiillll  eerr  aallllaa  
  

Kennel Vilyans   Maria Johansson   070-654 35 10   maria.johansson46@comhem.se   www.vilya.se 



Fancymore Thief Of Heart “Lincoln”       SEUCH LPI Fancymore Angel Of Love “Cera” 

GGGOOODDD   JJJUUULLL   &&&   GGGOOOTTTTTT   NNNYYYTTTTTT   ÅÅÅRRR  
önskar Annica, Naglo, Cera & Lincoln 

 
NORDUCH DKUCH FIUCH SEUCH LPI KORAD Fancymore Double-O-Seven “Naglo” 
 

6 år1 år 8 mån

8,5 år



Seamist Ice Storm 
e. KORAD SEUCH NOUCH TWIN CITY BEYOND THE SEA U. SEUCH DKUCH SEAMIST SNOWSTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCK Östra Lo, Domare Beata Petkevica: 
Ukl Excellent,  Ukk 1 CK,  Bhkl  2, CCERT 

 
 
Vallningsanlags test: Mozart fick 
4 poäng av 5 möjliga och blev 
GODKÄND. 
 
 
 
  

 
 
Mozart har genomfört MH (1 Skott). 
Mozart älskar att träna sök och han 
är snart färdig att tävla.   
 
 
 

 
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Berit Frogvall o Leif Levander 
 



Under sommaren har Bellis blivit Svensk Viltspår-
champion.  I Augusti fick hon dessutom sitt tredje 
CERT och blev Svensk Utställningschampion.  
 
STORT GRATTIS! 

Ännu  ett framgångsrikt år 2011. Vi värdesätter att våra valpar utvärderas. Uppskattar att ni tränar, ar-
betar och åker på utställningar med hundarna. Viktigast av allt är  den aktivering och stimulans som ni ger 
dem i vardagen och som gör hundarna så glada och harmoniska! Ett stort och varmt tack ! 

Ida är ”fullcertad” och uppflyttad till lägre klass spår.  
Per och Ida  började  träningen igen efter hennes 
valpledighet. Nu vill de  gärna komma med på några 
tävlingar och prova lyckan!   
 
Ida födde 15 april 2011 ”Reefkullen” , sju underbara 
valpar, fem hanar och två tikar. Far är  FINCH EST 
CH Roxier Blue Maxson. Godkänd Finsk mentaltest 
+157 p. Dottern Mary är kvar hos oss. Lilla aktiva 
tiken  Gamma har sitt hem hos Kennel Ruffenuff i 
Finland. De fem trevliga  gossarna har goda aktiva 
hem där de utvecklas väl. Vi önskar  dem allt gott i 
framtiden! 

Vår lilla glada Mary har un-
der hösten varit på tre 
valputställningar och visat 
sina goda rörelser.  Resulta-
tet blev  3 x  BIR-valp.  

Välkomna till vår hemsida , där vi presenterar våra hundar och valpar:  www.skyelice.se 
 

God Jul och Gott Nytt År önskar vi alla collievänner.  
 

Gudrun och Per Carlsson. 0510-542088  



 Merciless working smooths! 
 

 
 

Merciless Mafia 
e. FI UCH Windswept Height’s Buffalo Bill (Ekl spår i Finland) 

u. SE UCH Auringonkukan Malli Mimmi (Hkl spår) 
 

 Mafia som  vi själva behöll från förra årets valpkull är en speedkula utan like, hon satte tassarna på 
MH-banan i september och det var fullt ös från början till slut. En mycket livlig hund med stor 

leklust, löste alla moment utom dumpe helt själv, tog fram mod, försvarslust, nyfikenhet och helt 
obelastad av allt.  

Hon är jätterolig att träna, spårar med stort intresse och lydnaden går av bara farten (gäller bara för 
matte att hänga med!). Nästa år siktar vi på appellstart och även några utställningar när tiden räcker. 

 
Lycka till önskar vi Mafias kullsyskon med underbara valpköpare! 
GOTT NYTT TÄVLINGSÅR TILLÖNSKAS ALLA COLLIES! 

 
Josefina Sundquist  Luleå  Tel. 0920-61995  070-678 91 46 

www.mercilesscollies.se 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Helg 
önskar 

Kennel Lawless 
alla valpköpare och  

collievänner 
 

Särskilda colliehälsningar till alla 
funktionärer i stort och smått, 

styrelse m.m. som lägger ned arbete 
på vår fina ras.  

Valpar planeras under 2012.  

Valparna efter Lawless Stormy African Queen och 
Rudängens Cameron. Tyvärr saknas systern Vinnie. Africas 

kullsyster Lissie planeras få valpar 2012.  
 

Kerstin Widmark 
Gustavsbergsvägen 3, 871 65 Härnösand 0611-17508 

www.lawless.se 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00


