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ORDFÖRANDENS RADER

Tänk att vi människor aldrig blir nöjda! 
Här har vi nu längtat efter värme och 
vad blir det, jo den varmaste sommaren 
man kan tänka sig. Badade t.o.m. i 
Oskarshamn under Collie SM, och då 
var det varmt ska ni veta :-)
Stort TACK till Sydöstra´s lokalområde 
och deras eldsjälar som jobbat så hårt 
för att alla vi skulle få komma och delta. 
Killen i kilten var en höjdpunkt, stort 
reportage finns i tidningen.

Projekt mentalt sund collie fortskrid-
er. Nu i höst så skall sammanställning 
och utvärdering göras av alla enkäts-
var. Fullständig redovisning och hur vi 
jobbar vidare kommer på Colliekonfe-
rensen i februari 201. Fortfarande kan 
man ansluta sig till projektet genom att 
stödja det och på så sätt tydliggöra att 
man stödjer projektet, i dess arbete att 
utveckla en mentalt sund collie. Flera är 
redan med men jag tycker det saknas en 
hel del.

En punktinsats för att få fler av 2008 års 
kullar att både HD röntga och delta på 
MH har registerkommittén ombesörjt. 
Nu får vi hoppas att det hörsammas 
bland collieägare så vi får lite bättre 
uppföljningsmöjligheter. Varje enskild 
hunds resultat bidrar till fortsatt fram-
gångsrik avel.

Nu är det bara en utställning kvar för i 
år, den i Norra Svealands regi. Ringrap-
porter från dessa tre utställningar kom-
mer i nästa CB, men jag vill passa på att 
tacka er alla runt om i landet som har 
medverkat till trevliga arrangemang och 
stort Tack till alla sponsorer som med 

olika priser smyckat de fina prisbord 
som dukats upp på våra utställningar. 
Det är många duktiga medarbetare som 
lagt ner mycket tid och engagemang för 
att vi skall ha så trevligt som möjligt.

Som ordförande i en klubb vill man ju 
vara stolt över våra hundar/uppfödare 
och gärna delge alla hur vi jobbar framåt 
i klubben med olika mål och vilka vi-
sioner som finns. Inför detta nummer 
så är det tyvärr bara att beklaga. Enligt 
nyligen framtagna siffror så är det hela 
46 kullar av 78 som inte har hänvis-
ning (59%) 
Klubben har lågt ställda krav för valp-
hänvisning

Frågor man ställer sig främst är varför 
blir det så här? Bryr man sig inte om 
resultaten? Saknas kunskapen? Vill man 
inte veta? Visst, det kan bli både bra och 
dåliga avkommor i alla kombinationer. 
Men om man inte bara tittar på indi-
viderna utan på hela gruppen så har vi 
så mycket data att vi entydigt kan påstå 
att det i kullar med föräldradjur som 
inte uppfyller valphänvisningskraven 
föds fler rädda individer.  

De här kullarna föds hos både nya 
och erfarna uppfödare, men det finns 
inga ursäkter längre. Avelspolicyn har 
funnits sedan 2004 och har följts upp 
noggrant och kontinuerligt med redo-
visning i både CB och på hemsidan. Så 
detta borde rent teoretiskt inte ske! Vår 
avelspolicy skall inte ses som pekpinnar 
till uppfödarna utan som ett hjälpmedel 
för att föra raserna framåt. Den tillsam-
mans med rasstandarden skall för en 

uppfödare vara självklara dokument att 
sätta sig in i.

En annan sak som slår mig när jag har 
surfat runt lite på nätet. Numera hit-
tar man fler collievalpar på olika inter-
netsajter och de står kvar där länge in-
nan de hittar nya hem. Alla uppfödare 
måste ju ha som ambition att föda upp 
friska, sunda valpar, eller… är det inte 
så stor efterfrågan på valpar längre? 
Kan det vara så att klubbens öppenhet 
och resultatredovisning håller på att få 
genomslagskraft bland valpköparna? 
Men så länge det fortsätter att födas 
så här många valpar utan valphänvis-
ning så kommer klubben att satsa på 
information och utbildning. Vi måste 
låta bli att avla på de sämsta individer-
na för att skutan skall gå att vända, så 
enkelt är det. Varje kombination måste 
vara genomtänkt för att det skall finnas 
förutsättningar till att födas sunda, ny-
fikna valpar med aptit på livet och där vi 
kan erbjuda våra valpköpare en trevlig 
kamrat för ca 10-12 år framåt.

Collie är en fantastisk ras och det skall vi 
gemensamt fortsätta att jobba för!

Ha en fortsatt trevlig höst och planera 
in nästa Colliekonferens redan nu!

Meta Carlsson

Nya medlemmar - Välkomna!
Vi har just nu fler medlemmar än på länge. Vi hälsar er alla 
välkomna till Svenska Collieklubben - klubben för alla colliein-
tresserade. 
Tyvärr råkade tryckeriet som vi anlitar ta fel adresslista för Col-
liebladets Sommarspecial varför alla ni som blivit medlemmar 
under april-augusti inte fick något Collieblad. Tryckeriet har 
kompenserat oss genom att trycka nya nummer som delas ut nu 
i samband med detta nummer. Därför har ni fått två nummer 
samtidigt.

Välkomna till SCK!

Colliekonferens 2011
19-20 februari i Västerås 

Läs mer om konferensen på sidan 7.



4

COLLIEBLADETS INFOSIDOR

Colliebladet nr 3/2010 årgång 42
Upplaga 1050
Utkommer under 2010 med totalt 4 nummer:
Utgivning Manusstopp Utgivningsdag
Nr 1  15 feb  ca 15 april
Nr 2    1 juni  ca 1 juli 
Nr 3  1 augusti  ca 15 september
Nr 4  15 oktober cs 15 december 

Ansvarig utgivare: Margaretha Carlsson
Betalning av annonser, vinnarbilder samt medlemskap:  
pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben.
Artikelförfattare är till fullo ansvariga för inlämnade uppgifter. 
Redaktionen svarar ej för insänt, ej beställt material. 

Prenumerationspris 
Inom Sverige prenumererar man på Colliebladet genom att bli 
medlem i Svenska Collieklubben. 
Utlandsboende och företag, 400:-
Betalas på IBAN:  
SE58 9500 0099 6042 0716 7455 BIC NDEASESS

Tryckeri:
Lenanders Grafiska AB 
Box 4018 
Amerikavägen 6B 
390 04 Kalmar
www.lenanders.se

Annonspriser 2010-2011
Medlemsannonser
Helsida A4 sv/v inkl foto(n) resp. färg..........
1/2 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................... 
1/3 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................... 
1/4 sv/v inkl foto(n) rep. färg............................. 

Kommersiella annonser
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................... 
1/2 sv/v resp. färg ............................................. 
1/3 sv/v resp. färg ............................................... 
1/4 sv/v resp. färg ...............................................

Årsannonsering samtliga collieblad, 4 nummer per år
Helsida A4 sv/v resp. färg .............................     
1/2 sv/v resp. färg ........................................... 
1/3 sv/v resp. färg ........................................... 
1/4 sv/v resp. färg .............................................  
Banner på hemsidan: 150 kr/månad eller 1500 kr per år.

Vid utebliven tidning,  
kontakta redaktionen: 
colliebladet@svenskacollieklubben.se  
eller ring 070-651 00 34

Några ord från redaktionen
En fantastisk sommar är till ända. Vi hoppas att ni alla har 
fått möjlighet att njuta av sol och värme – även om många 
även drabbats av regn i massor. I delar av Sverige har det till 
och med varit så varmt och torrt att fästingarna inte klarat 
sig – till glädje för både hundar och hundägare!
Under sommaren hölls Svenska Collieklubbens Svenska 
Mästerskap, ett välbesökt arrangemang med många deltagare 
i utställning, lydnad, agility och bruks. Trots att sommarhet-
tan frestade på nåddes flera fina resultat, grattis till er alla! 
Läs om SM här i Colliebladet. Du kan också läsa rapporter 
från andra utställningar och läger som hållits i sommar-
Sverige.
Mer att läsa: Besökshunden som gör nytta, Angelica som ger 
oss agilitytips och målandslägret i Kosta. Du glömmer väl 
inte att kika på informationen från ditt lokalområde – kanske 
bjuds det in till en träff  som passar just dig och din collie?
Vi vill också göra dig uppmärksam på de förändrade rutiner 
Colliebladet har när det gäller anmälning av korade hundar/
championhundar till Handboken. För dig som är ny medlem 
kan vi berätta att Handboken kallas det nummer av Col-
liebladet som ges ut i december. Läs mer om de förändrade 
rutinerna på sidan 10.
Nu stundar höstens alla tävlingar och vi på redaktionen 
önskar er alla varmt lycka till och hoppas att vi får möjlighet 
att i nästa nummer av Colliebladet få gratulera flera av er till 
nya framgångar. 
Många av er kommer också att gå på kurs eller åka på läger – 
skriv till Colliebladet och berätta hur det var!
Njut av höstens klara luft och hundträningsvänliga klimat! 
Eller varför inte en runda i svampskogen – det är gott om 
kantareller! 

Colliebladets redaktion
Annette, Ingela, Johan och Kirsten

500/1000:-
350/700:-
250/500:-
100/300:- 

750/1500:-
500/1000:-
400/800:-
300/600:- 

2250/4500:-
1500/3000:-
1200/2400:-
900/1800:-

Korad/Champions till 
HANDBOKEN 2010 
Har din hund blivit KORAD och/eller blivit CHAMPION 
under 2009-2010?
På sidan 10 kan du läsa hur du anmäler din hund till Hand-
boken samt för plakett för årsmötet för 2011.
Redaktionen
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SCK:s kommittéer 2010

Arkivansvarig
Anita Braxenholm, 060-57 25 07

PR-kommittén
Ingela Pettersson, 042-553 38
Jessica Richter, jesric@tele2.se

Webredaktionen
Webmaster Jörgen Norberg, 0471-125 10
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10
Elisabeth Landfors, 070-54 43 154

Valphänvisning
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Lena Hjärtfors, 0478-108 25
Gunilla Hagander, 08-530 270 00

Pressansvarig
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

Utställningsansvarig
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

SCK:s Valphänvisning 2010
Letar du Collievalp? SCK:s Valphänvisning 2010 hittar du på vår 
hemsida. Listan uppdateras ständigt och de kullar som finns där 
har föräldrar som uppfyller rasklubbens rekommendationer för 
val av avelsdjur. Kraven innefattar hälsa, mentalitet samt ex-
teriör, se mer på vår hemsida. Uppfödare som vill ha kull med 
på valphänvisningen anmäler detta till Anita Braxenholm.  Läs på 
hemsidan hur du skall göra. 
Då något av föräldradjuren är utlandsägt gäller andra 
regler. Var god kontakta Anita Braxenholm för mer information 
eller läs mer om detta på hemsidan. 

Omplaceringshundar förmedlas inte av SCK.

Här hittar du aktuella kullar: 
www.svenskacollieklubben.se/valphanvisning.htm

Vill du anmäla kull?  
Gå in på hemsidan och läs hur du skall göra.
     

Avels– och Uppfödarkommittén
Alla medlemmar är välkomna att ringa oss om frågor som 
berör hund och hundägande. Även avelsfrågor besvaras, dock 
ej täckhundsanvisning. 

Marie Baaz (sk), 035-584 78
Kerstin Persson, 042-827 73 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07

Adress:  
Uppfödarkommittén, Marie Baaz 
Ängsvägen 5 
310 34 Kvibille 
uppfodarkommitten@svenskacollieklubben.se

Registerkommittén informerar
Registersammanställningar för kort- och långhårig collie 
finns numera tillgänglig via vår hemsida.

Följande statistik finns med: kullstatistik, HD-status, 
ögonstatus, hälsostatistik, mentaltestade, mentalbeskrivna, 
utställning, lydnad, agility samt bruksresultat.

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila till:

Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se 
Monica Johansson, mironik@anyware.nu 

Du som letar valp, kontakta någon av följande: 
Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24 
861 34 Timrå 
060-57 25 07,  anita.braxenholm@telia.com
  
Gunilla Hagander  Lena Hjärtfors 
Ulvsvik 2490  Rullstensvägen 13 
047 92 Grödinge  360 50 Lessebo 
08-53 02 70 00  0478-108 25 

Svenska Collieklubben rekommenderar inte någon speciell 
valpkull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter som 
finns på angiven blankett.

LYCKA TILL med din nya valp!

Priskommittén
Elisabeth Landfors, 070-544 31 54
Maria Pettersson, 076-260 94 74

Korthårskommittén 
Margareta Andersson (Sk), 019-24 58 85,
Gunilla Hagander, 08-53 02 70 00
Tarja Hejda, 070-87 60 881

Avels– och uppfödarkommittén
Marie Baaz (sk), 035-584 78
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Kerstin Persson, 042-827 73

Lokalområdeskommittén
Kirsten Wretstrand (Sk), 070-64 72 10
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34

Maria Nyman, 070-204 72 21

Rasutvecklingssektorn (RUS)
Anita Braxenholm (sk), 060-57 25 07

Ansvarig för mentalfrågor
Stellan Tjärnström, 0300-201 87

Registerkommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Monica Johansson, 0174-134 90

Colliebladets redaktion
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10
Ingela Pettersson, 042-553 38
Annette Andersson, 0732-75 23 99
Johan Nilsson, 090-14 31 31
Alla nås på samma e-post:
colliebladet@svenskacollieklubben.se

SCK:s adress:
Svenska collieklubben
c/o Kirsten Wretstrand,
Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik
0414-707 23, Mobil: 0708-64 72 10

www.svenskacollieklubben.se
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STYRELSENS INFOSIDA

Ordförande  
Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-651 00 34 
fancymore@swipnet.se

Vice Ordförande  
Elisabeth Landfors 
elisabeth@fornborgen.se

Kassör  
Jessica Richter 
jesric@tele2.se

Vice Kassör/Medlemsfrågor 
Ingela Pettersson 
ingela@zting.se

Sekreterare  
Kirsten Wretstrand 
kirsten.wretstrand@danielsondosk.se

Protokollsekreterare 
Maria Nyman 
maria.nyman@edu.kalix.se

Ledamot 
Jan Klerung  
jan.klerung@gmail.com 

Suppleant
Thomas Strand 
Thomas@kallbergsbygg.se

Suppleant  
Monica Johansson  
mironik@anyware.nu 

Revisorer
Anders Mähler 
Britt Eliasson

Revisorsuppleanter 
Cecilia Bjersér 
Britt-Marie Elbe

Avels och uppfödarkommittéen 
har fullt upp med att planera för nästa 
års Colliekonferens. Läs mer om kon-
ferensen här intill.

Vi gratulerar Micael Johansson 
som blivit ny exteriördomare för collie, 
både kort- och långhår.

Avelspolicyn och RAS
finns att ladda ner på hemsidan, både på 
svenska och på engelska.  
Klicka på ”Om Collie” och välj sedan  
”Avelspolicy och RAS”.  
 
Länken finns även här: 
http://www.svenskacollieklubben.se/av-
elsstrategi_avelsmal.htm

Under “Statistik” på hemsidan hittar de 
senaste uppdateringarna av vårt RAS 
(Rasspecifik AvelsStrategi).

Annonsering i Handboken
Nu är det snart dags för Handboken.
Manusstopp för annonser är i år 
tidigare - den 15 oktober!
Skicka din annons till  
colliebladet@svenskacollieklubben.se 
och som alltid skall du få en bekräftelse 
att ditt mail kommit fram.

Nya utställningsregler 2011
SKK kommer att börja utbilda diverse 
funktionärer under hösten. Vi har ännu 
inte fått ta del av dessa nya regler som 
går ut på att harmonisera våra nordiska 
regelverk.   
Mer info kommer i Handboken.

Collie-SM 2010
Collie-SM i Oskarshamn är över och 
vi tackar Sydöstra lokalområdet för ett 
magnifikt SM. Många starter i alla disci-
pliner bådar gott för framtiden. Läs mer 
om SM här i tidningen.

Kommande Collie-SM:
2011 Örebro och Södra Svealands lo
2012 Ystad och Södra lo

LO-info - Årsavslut
Gå in på era lokalområdens hemsidor 
och kolla när ditt lokalområde har 
årsmöte. Alltid trevligt att samlas för att 
summera året och planera inför nästa!

Projektet Mentalt Sund Collie
 

Uppfödare: Visa ditt stöd! 
Ja, det får givetvis vem som helst göra! 
Projektet rullar på och under hösten 
kommer enkätsvaren att analyseras till-
sammans med MH-data.  
Allt kommer att presenteras på konfer-
ensen i feb-2011.
ENKÄTEN ligger ute under resten av 
september så ni som inte har fyllt i - gör 
det! Glöm inte att ni kan fylla i en enkät 
för varje hund som ni har ögt som är 
född mellan 2001-2009.
För att få en banner till din hemsida, 
betala in 300kr på PG 716745-5. Alla 
bidrag mottas tacksamt och alla som 
bidrar får sitt namn på en lista på 
hemsidan. Listan publiceras även i Col-
liebladet! Se sidan 7.

SBK:s bjuder in till 2010 års  
Avelsmåls och uppfödarkonfer-
enserSe separat annons. Mer info finns 
även på vår hemsida.

Vilande lokalområde - 
Sörmland-Östergötland 
SCK har numera totalt 9 lokalområden, 
men det är fortfarande ett som är vi-
lande, nämligen Sörmland-Östergötland. 
I och med att våra nya stadgar blir 
antagna av FS (Förbundsstyrelsen) i 
SBK så kommer det att bli lättare att ha 
ett lokalområde. Styrelsen undrar om det 
inte finns några personer boende i detta 
område som skulle kunna tänka sig att 
bli kontaktpersoner? Man behöver inte 
vara kontaktperson för hela området 
utan man kan ta en lagom bit. Som kon-
taktperson kan man ordna lite enklare 
collieträffar och sen får man se hur det 
hela utvecklar sig. 
Hör i så fall av er till Meta Carlsson på 
070-65 100 34.

Motioner till SCK:s årsmöte 2011
Skall vara skiftliga och sekreteraren 
tillhanda senast 20 oktober enligt vår nya 
stadga. Enligt vår nya stadga har enbart 
medlem i klubben rätt att lämna motion.  

STYRELSEN 2010

Valberedningen
Har ni några idéer på personer som skulle 
vilja arbeta ideellt i klubben? 

Hör av er redan nu till valberednin-
gen som består av följande personer: 
s.k. Heléne Eliasson, Marie-Loise 
Muhr, Mats Lööv samt Solweig Hult-
man Stegman. Kontaktinfo finns på 
hemsidan under ”Klubben-Valbered-
ning”
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För frågor ring 08-505 875 15 eller besök www.brukshundklubben.se
Konferenserna är öppna för alla intresserade i mån av plats 

Avelsmåls- och uppfödarkonferens 2010
Om konferenserna:

9-10 oktober i Gävle
27-28 november i Jönköping

Anmälan senast den 20/9:
yvonne.brink@brukshundklubben.se
Ange konferensdatum, namn, adress och kontaktuppgifter
 
Betalning till pg 19 69 52-6 
900 kr halvpension, 1 900 kr helpension eller 200 kr för 
enbart konferens. Ange konferensdatum och namn.

Ur programmet:

Har kosten betydelse för 
nästa generation?
Bo Edoff/Theresia Hansson

Mental och exteriör hälsa
Anne-Chatrine Edoff/Fredrik Steen

Friskvård hund - artroser
Marie Söderström Lundberg/
Anne Essner

Helgen 19-20 februari 2011
på Lövuddens konferenshotell i Västerås

Genetikerna Katja Grandinson & Per Arvelius från SLU informerar om 
mentalprojektet och lär oss tänka gener.

Avelspolicyns slututvärdering för åren 2004-2010 presenteras. 
Hur går vi vidare för att ytterligare förbättra collieaveln?

Klubbens ”egen” veterinär Marie Baaz föreläser om kennelhosta.

Låter detta spännande?  
Förhandsboka snarast så vi kan beställa tillräckligt stor föreläsningssal
Detaljerat program presenteras senare i Handboken och på hemsidan.

Frågor och anmälan till marie.baaz@telia.com

Välkommen!

Colliekonferens
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Min hund gjorde ju ett riktigt bra MH, då behöver jag 
väl inte bry mig om syskonens mindre bra? Jag kan väl 
använda min hund i avel?

Om en hund har en MH-profil som är önskvärd för rasen 
men samtliga syskon har icke-önskvärda resultat kan man 
inte rekommendera att använda en hund i avel, i alla fall inte 
med avseende på just mentaliteten. Hundens prestation på 
MH styrs av dess genetiska anlag men även av miljöfaktorer. 
Om många släktingar har ett avvikande resultat jämfört med 
hunden själv finns skäl att tro att det är gynnsam miljö som 
gjort att just din hund presterar så mycket bättre. Det är alltså 
inte troligt att den goda prestationen kommer nedärvas till 
avkomman. 

Min hund har aldrig reagerat på skott tidigare, behöver 
jag bry mig om att den gjorde det på MH, jag ska ju ha 
den i avel?

Man bör alltid ta hänsyn till att ett potentiellt avelsdjur visar 
jämförelsevis mer rädsla i vissa situationer än vad andra hun-
dar i rasen gör. Det kan vara många orsaker som gör att du 
upplever att den inte gjort det tidigare. MH är en väldigt spe-
ciell situation för en hund och hunden blir belastad på ett 
sätt som den normalt inte blir till vardags. Kanske har den 
tidigare utsatts för skott i så trygga miljöer att den klarat av 
att hantera obehaget då, men i kombination med den övriga 
belastningen vid MH så visar den rädsla.

Min hund jagar vilt, det vill säga allt från kaniner till 
uppflygande fåglar och rådjur, men trasan på MH är 
inte intressant. Hur kan det komma sig?

Situationen med trasan vid MH skiljer sig väldigt mycket 
från det verkliga mötet med vilt. Forskning har visat att det 
inte finns någon stark koppling mellan hundens reaktion för 
trasan på MH och dess jaktlust i vardagslivet. Däremot finns 
en koppling till hundens leklust i vardagen, så vi kan anta 
att hunden uppfattar trasan snarare som en leksak än som 
verklig jakt. 

Jag har gjort MH med min hund, men beskrivaren visar 
sig äga en schäfer, hur skall den personen kunna collie? 
Jag vill inte att min hund skall vara som en schäfer!

Vid ett MH beskriver man vad hunden gör enligt en ska-
la som inte lägger någon värdering vid hundens reaktion. 
Skalan säger alltså inte något om vad som är önskvärt eller 
dåligt, utan är rent beskrivande. Det gör att det går utmärkt 
att använda samma test för collier och schäferhundar, efter-
som det sen är upp till rasklubb och uppfödare att bestämma 
vilken profil man tycker är önskvärd för rasen. Den önskvär-
da profilen kan ju se väldigt olika ut för en collie jämfört med 
en schäfer. Eftersom beskrivaren bara kryssar i vad hunden 
gör behöver den personen inte kunna alla olika rasers typiska 
beteendemönster. Tolkningen görs ju i ett senare skede av 
hundägaren, rasklubben eller uppfödaren. En collie som gör 
MH förväntas alltså inte bete sig som något annat än just en 
collie! 

 
Hur kan cirka 40 minuter av min hunds liv på en be-
skrivning ligga till grund för om den är lämplig att an-
vändas i avel?

Ett MH kan ge mycket nyttig information, som tillsammans 
med annan information om hunden, kan ligga till grund för 
beslut om den är lämplig till avel. Forskning har visat att MH 
har god koppling till hundens beteende i vardagslivet, och att 
reaktionerna i MH har tillräckligt höga arvbarheter för att de 
ska gå att påverka med avel. I projektet Mentalt Sund Col-
lie kommer vi undersöka dessa samband ytterligare för just 
collie. MH är det mest objektiva och standardiserade sätt vi 
har att mäta ärftliga mentala egenskaper hos hundar, där vi 
också vet att dessa egenskaper har betydelse för hur hunden 
vardagsbeteende. 

Katja Grandinson & Per Arvelius
Uppsala 2010-09-01

PROJEKT MENTALT SUND COLLIE
Fler frågor och svar om hundars mentalitet
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Styrelsen i SCK:
Meta Carlsson, Liden, kennel Fancymore
Elisabeth  och Olle Landfors, Ekerö, kennel Fornborgens
Ingela Pettersson, Åstorp
Maria Nyman, Kalix, kennel Brudholmens
Jessica Richter, Bjärred
Kirsten Wretstrand, Kivik
Monica Johansson, Alunda, kennel Mironik´s
Jan Klerung, Kristinehamn
Thomas Strand, Gävle

Lolo Hawkins, Åsa, kennel Seamist
Wanda Forsberg, Fliseryd, kennel Dantos
Elisabeth Pettersson, Örebro, kennel Springmist
Britta Hammarström, Ekerö, kennel Oxberget
Ionie Orskarson, Fjärås, kennel Mosstrooper
Lillemor Stridh, Älvängen, kennel Chaireins
Jeanette Andersson, Eskilstuna, kennel Dustless
Yvonne Westberg, Härnösand, kennel Fachings
Josefina Sundqvist, Luleå, kennel Merciless
Gudrun Carsson, Källby, kennel Skyelice
Kerstin Persson, Billesholm, kennel Brantastig
Åsa och Kent Haglund, Mora, kennel Puckolinas
Jeanette Hansson, Osby, kennel Ikkatorpet
Kerstin Widmark, Härnösand, kennel Lawless
Anna Norberg, Rödeby, kennel Country Squire’s
Gunnel Strömberg, Gällivare, kennel Eurotop
Marie Baaz, Kvibille, kennel Damaianus
Ann Loklint, Västerås kennel Cool Lines
Anna Magnusson, Gammelstad, kennel Caldeiras
Anita Ahlqvist, Billdal
Anita Braxenholm, Timrå
Bengt Erik Johansson, Guldsmedshyttan
Anita Wihk, Norrtälje

Kristina Åhlfeldt, Skokloster
Johanna Fäldt, Jokkmokk
Birgitta Edström, Piteå
Gun Andersson, Bodil Carlsson och Wanda Forsberg för 
Collieinfo
Anneli Forsström, Munkedal
Erica och Anders Svensson, Frövi
Susanne Worning, Ystad
Peter Bengtsson, Ystad
Elisabeth Bauer, Skivarp
Ingela Anséhn, Åsa
Deltagarna på Kostalägret 2010
Anna-Carin Persson, Ödåkra
Johan Nilsson, Umeå
Thomas Ahlberg, Enköping
Eva Schömer, Södra Sandby
Bodil Carlsson, Hjo
Sanni Hedlund, Stöde
Mats Granström, Luleå
Maria Pettersson, Västerhaninge
Eva Hammarlund, Osby
Eva Skarp, Lönsboda
Kristina Törnqvist, Åstorp
Annica Nyström, Avesta
Bodil Carlsson, Hjo
A-C och Maria Sandelin Jonsson, Härnösand
Deltagare och Publik vid Collie SM 2010
Springmist’s Kennelläger 2010
Anita Braxenholm, Timrå
Harry Braxenholm, Timrå
Daniel Braxenholm, Timrå
Magnus Braxenholm, Timrå
Gudrun och Willy Sandin, Överum 
Erika Jonsson, Umeå

VI STÖDJER PROJEKTET (2010-08-30)
 
Personerna på denna lista har aktivt valt att stödja Projekt Mentalt Sund Collie. 
Man gör det genom att sätta in pengar på PG 716745-5. 

Vi kommer att fortsätta publicera listan i Colliebladet. Nästa gång blir i Handboken 2010.

Har din valp blivit stor nu?
Efter 12 månaders ålder är det dags att höftledsröntga,  
MH-beskriva samt omlysa ögonen på din hund.  

Nu är det dags för hundar födda 2009, men vi saknar fortfarande många 
födda 2008. 
Detta är en rekommendation ur Svenska Collieklubbens 
aveslpolicy.

Tillsammans för vi rasen framåt! 
hälsar Svenska Collieklubben
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Om din hund blivit korad eller Champion kan du få den 
publicerad i Handboken, dvs. Julnumret av Colliebladet. 
Ägaren av hunden skall dock vara medlem i SCK. 
Under många år har vi haft svårigheter att undvika felak-
tigheter när det gäller de korade hundarna och champi-
ons i Handboken. Detta vill vi gärna undvika varför vi 
har infört nya rutiner.

Nytt för i år är att du i och med denna anmälan även har 
ansökt om plakett för utdelning på årsmötet. Du måste 
dock kryssa i en ruta angående om du redan nu vet om 
du ska åka, eller inte åka, till årsmötet för att hämta din/a 
plakett/er. Nytt är även att vi tar ut en blygsam kostnad 
för annonsen i Colliebladet - 100 kr.

Gör så här:
1. Gå in på hemsidan till Colliebladet och välj  
 KORAD/CHAMPION. Ladda antingen ner  
 PDF-filen, skriv ut den på papper och fyll i  
 den för hand eller ladda ner wordfilen och fyll  
 i den på datorn och skriv sedan ut den.

2. Fyll i på ALLA raderna på blanketten, signera  
 och POSTA sedan blanketten till 

 Monica Johansson 
 Nyby Stavby 59
 747 94 Alunda

3. För korade hundar skall du dessutom bifoga  
 kopia på protokoll för GK mentaltest och GK  
 exteriörbeskrivning

4. Din hunds papper måste ha skickats till Moni- 
 ca senast måndag 1 november 2010.
 Vi kommer inte att ta emot efteranmälningar,  
 allt för undvika felaktigheter i Handboken.

5. Betala in 100 kr per hund på PG 716745-5 och  
 ange Handboken samt ditt namn.

6. Du skall även bifoga ett kort på din hund.  
 Antingen sparar du ner det på en skiva och pos- 
 tar tillsammans med anmälan eller så maila du en  
 bild till colliebladet@svenskacollieklubben.se
 Du måste döpa bilden till din hunds fullständiga  
 namn och sen måste du få ett svarsmail att bilden 
 kommit fram.

Du kan INTE maila din fil till oss utan du 
MÅSTE SKRIVA ut ett exemplar. 
Din anmälan är vårt manus.

Följande Champions gäller: 
SE UCh (Svensk Utställningschampion)
Nord UCh (Nordisk Utställningschampion)
C.I.B. (Internationell Utställningschampion)
SE BCh (Svensk Brukschampion)
SE LCH (Svensk Lydnadschampion)
SE AgCh, SE Ag(hopp)Ch (Svensk Agilitychampion 
(både hopp och agility))
SE VCH (Svensk Viltspårchampion)

Det finns fler arbetschampionat som skulle kunna kom-
ma ifråga men det har hitintills inte förekommit någon 
collie med t ex SE (Drag)Ch eller några av de interna-
tionella championaten inom bruks och lydnad.

Välkommen med din ansökan!

ANMÄLAN AV KORAD HUND/CHAMPION  
TILL HANDBOKEN 2010   
Samt för plakett på årsmötet för 2010
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Colliealmanacka 2011
Vi håller på och tar fram en Colliealmanacka för 
2011. Den skall vara klar för leverans i god tid 
innan jul. Vi tar emot beställningar nu i höst 
fram till den 7 november. 

Så här beställer du:
Sätt in 120 kr på PG 716745-5 och skriv alma-
nacka, antal, ditt namn och adress. 

Har du tagit någon bra bild i år? Skicka den till  
kirsten.wretstrand@danielsondosk.se .  
Vi har redan tagit emot ett antal bilder men det 
finns plats för fler!

Kom igen och skicka in era bilder!

Registerkommittéen tipsar
 

Du kan använda dig av SKK:s Avelsdata för att få information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller 
senare. T.ex. kan du få avkommestatistik, ha möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas. Man kan även få 
rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar.
I Avelsdata hittar du resultat från HD-, ED- och ögon undersökningar för samtliga registrerade hundar, MH-beskrivningar 
och kennelnamn.   
   LÄNK:  http://kennet.skk.se/avelsdata/

Du kan söka på olika tidsintervall, t.ex. vilka hundar som den senaste månaden är röntgade, gjort MH-beskrivning m.m. 
Avelsdata är enklar att använda än Hunddata där du bara kan gå in och söka på en hund åt gången. Det krävs lösenord för 
att komma in men det fixar du lätt via SKK:s hemsida.

Annonsera mera!
Colliebladet 2010-2011

HANDBOKEN 2010 - 
BOKA DIN ANNONS SENAST 15 OKTOBER!

Colliebladet 2011
Nr 1 Majnummer, ca 40 sidor
Nr 2 Sommarspecial, 20 sidor
Nr 3 SM-Special i september, ca 40 sidor
Nr 4 Handboken till Jul, ca 110 sidor

Syns du - finns du!

ANNONSPRISER Färg/sv
1/1 sida: 1.000 kr /500 kr 
1/2 sida:    700 kr /350 lr
1/3 sida:    500 kr/250 kr
1/4 sida:    300 kr/100 kr 

När du skickar 
in bilder till 
SCK så god-
känner du även 
att din bild eventuellt kan vara med i 
Colliebladet, i en almanacka samt på 
hemsidan. Vi anger inte hundens namn 
eller fotograf.
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Beställ SCK:s raskompendium
 
Nu kan du beställa ditt eget ex. av vårt fina raskompen-
dium av Charlotte Hoeier.

Betala in 200 kr + 24 kr för porto, dvs. totalt 224 kr per
kompendium på PG 716745-5.

Ange ”komp” samt ditt namn och adress samt det 
antal kompendier som du vill köpa. När 
pengarna har bokats 
på kontot så packas och 
skickas beställningen.

Välkommen att beställa!

Nytt om KENNELREGISTRET på hemsidan
Som ett led i klubbens strävan att få fler 
uppfödare att följa klubbens rasspecifika 
avelsstrategier (RAS) kommer kennel-
registret from 2011-01-01 att förändras.

Målet med denna förändring är att de kennlar som föder upp 
valpar utifrån de rekommendationer som finns i klubbens 
RAS dokument ska synliggöras. Alla kennlar kommer fort-
farande att ha en möjlighet att finnas med i kennelregistret 
men på olika ställen. Själva valphänvisningsdelen som finns på 
SCK:s hemsida berörs ej utav denna förändring utan fortsät-
ter i sin nuvarande form.

Fortsättningsvis kommer de kennlar som vill vara med i Col-
lieklubbens kennelregister att återfinnas i någon av följande 
tre grupper.

Grupp A
De kennlar som har en valpkull till försäljning och som upp-
fyller valphänvisningskraven. Eller vars senaste valpkull (efter 
2004-01-01) uppfyllde valphänvisningskraven.

Grupp B
De kennlar som har en valpkull som ej uppfyller valphänvisn-
ingskraven. Eller vars senaste kull ( efter 2004-01-01) ej upp-
fyllde valphänvisningskraven.

Grupp Övriga
De kennlar som ännu ej har fött upp någon kull collievalpar 
eller inte har haft någon kull sedan 2004-01-01 (de år då Col-
lieklubbens RAS dokument fastställdes) 

Hur kommer det att fungera?
Detta upplägg innebär att en kennel kan flyttas mellan grup-
perna utifrån vilka valpkullar de föder upp just nu. Om en 
kennel har två eller flera kullar under samma period och 
någon av kullarna ej uppfyller valphänvisningskraven placeras 
kennel i grupp B. 

Avgift 100 kr/år
I samband med denna förändring kommer en avgift att tas 
ut på 100:-/år och kennel. Avgiften avser kalenderår och den 
första betalningen avser år 2011 och ska vara betald senast 
2011-01-31. 
Det gamla kennelregistret kommer att upphöra fr.o.m. 2011-
01-01 och de kennlar som då finns med kommer att sorteras 
in i respektive grupp. Om kenneln ej har betalat sin avgift 
under januari månad 2011 plockas de bort från hemsidan.
De tidigare krav som finns för att få vara med på kennelregis-
tret kvarstår dvs samtliga kennelinnehavare ska vara medlem-
mar i Collieklubben och på kennels hemsida ska det finnas en 
länk till Svenska Collieklubbens hemsida.

Styrelsen SCK
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NÄR VAJKO 
BLEV BESÖKSHUND

Såhär gick det till: Jag såg en annons på 
Hundhusets hemsida här i Luleå, där 
stod: “Hundar är mycket uppskattade 
bland äldre. Beröring, närhet, kärlek 
och även minnet kan stimuleras. Hun-
dar inspirerar till bra samtal. 
Det är konstaterat att närhet 
till djur kan betyda mycket 
för hälsa och välmående. Vi 
söker förare med hundar som 
frivilligt vill hålla i träffar med 
äldre”

Jag tyckte det lät intressant och 
undrade om inte min långhår-
scollie skulle passa. Han heter 
Nagijalas Vajko och är drygt 
2,5 år, ganska ung visserligen 
men väldigt lugn och “stabil”, 
vad vi sett hittills! Så jag tog 
kontakt med Elisabeth Näs-
lund, Studieförbundet Vux-
enskolan. Det är dom som i 
samarbete med Hundhuset 
annonserade. Det här är något 
nytt som är på försök. Tidig-
are har man anordnat träffar 
på äldreboenden och nu “läg-
ger man till hund” skulle man 
kunna säja!
Vi fick tid för ett test för att se om han 
verkade lämplig. I testet ingick bl a: 
kontakt, hantering, passage, oförberedd 
hantering, ljudpåverkan och hot. Det 
gick bra och sedan fick jag en genom-
gång/introduktion angående träf-
farna, saker man bör veta och tänka 
på, sekretess osv. Första besöket skulle 
dessutom båda handledarna följa med 
på. Ganska skönt, visserligen har jag ett 
förflutet inom sjukvården men det var 
utan hund!
Sen gick det ganska snabbt. Elisabeth 
ringde och frågade om jag var redo! Ett 
äldreboende hade hört av sej och ville 
gärna ha besök. Fanns det möjligtvis 
nå´n collie som påminde om Lassie? 
Ja, det gjorde det ju. Vajko är ju av det 
gamla stuket så att säga och ser ut som 
tagen från dom gamla filmerna. Det får 
jag kommentarer om var och varannan 
dag på våra promenader! Sagt och gjort, 
vi blev inbokade. Jag fick lite mer tips 
om vad jag kunde hitta på och berätta 

om.
Klockan 10.00 gjorde vi entré. Jag var 
ganska nervös, det är ju ett tag sen 
man har stått och hållit tal inför pub-
lik! Det blev en stor anslutning denna 
första gång, ca 20 personer varav några 
var personal. Elisabeth och Per pre-
senterade oss och berättade om Vuxen-
skolans projekt, sen fick jag ta över. Vi 
fick ställa oss mitt i ringen och jag berät-

tade lite om collien, vad den använts/
används till. Inte bara filmstjärna! Sen 
fick vi gå runt och hälsa. Det blev myck-
et klappar och kramar. Vi visade lite sitt, 
ligg, kryp, vacker tass, gömde godis som 
han fick leta. Vi blev fotograferade och 
sen blev det en del godismatande...vilket 
jag kände av senare på kvällen när han 
låg under köksbordet och luftade sej...
Det blev en hel del hundprat. En del har 
ju haft hund själv eller vuxit upp med 
hund. Någon berättade att engelsmän-
nen använt collien som vallhund i Afri-
ka tidigare (nytt för mej) och naturligtvis 
kom Lassie upp igen, vilken klok hund 
han var! Det återkom ständigt, vilken 
klok hund collien är.”Är han lika klok?” 
Joooo, det är han nog sen beror det ju 
förstås på om matte har förmågan att ta 
tillvara det...Sen blev det prat om annat 
också och vi gick runt och det blev mer 
klappande. Namnet Vajko visade sig lite 
svårt, det blev Laban till slut, mycket en-
klare och funkade lika bra!

Tiden gick snabbt! Jag var ju lite osäker 
på om han skulle bli otålig, han är ju 
som sagt var ung men han skötte sig jät-
tebra. Han lät sig mer än gärna bli klap-
pad och fick en del riktiga björnkramar. 
Han har ju en päls som är skön att ta 
på och borra sig in i! Sen fick vi tacka 
för oss och blev inbokade för ett nytt 
besök. Elisabeth och Håkan tyckte han 
hade skött sig mycket bra!

Besök nr.2 gjorde vi själva och 
då blev det små, korta koppel-
rundor ute. Jag hade dubbla 
koppel på honom för säker-
hets skull. Sen var vi inomhus 
och satt med några damer, 
drack kaffe och småpratade 
om lite av varje. Det behöver 
ju inte bara vara hund. Vajko 
bänkade sej precis framför 
diskmaskin lagom tills när 
disken skulle dit...precis som 
hemma, framför spisen eller 
diskbänken utifall att nå´n ko-
rvbit hamnar fel....att det råkar 
regna nån kastrull också be-
kommer honom inte ett dugg. 

Jag kan väl nämna att det var 
ca 18 hundar som testades 
och 8-9 som blev godkända. 
Bara i Luleå kommun finns ca 
20 äldreboenden, så det kan 
nog bli en hel del besök! Som 

betalning får man ju inga pengar däre-
mot känslan av att sprida lite glädje! Vi-
dare finns det ju andra typer av boende 
också och allt behöver kanske inte hel-
ler ske på just dagtid mellan 8-16. Jag 
ser många möjligheter, det här är ju en 
bra början! Dessutom kan man väl säja 
att collien har ett plus just för att många 
äldre känner igen den, relaterar till Las-
sie och det kan väcka minnen till liv! 
Storleken kan också vara ett plus, sitter 
man t ex i rullstol behöver man ju bara 
sträcka ut handen för att klappa och inte 
böja sig ner. Däremot kanske han inte 
funkar som knähund men det kan man 
ju överlåta till någon annan! Vi var först 
ut och jag tror inte någon annan hunnit 
ut än i dessa semestertider men det ska 
jag ta reda på. Roligt och höra hur det 
gått i sån´t fall!

Hälsningar Åsa och Vajko!
(ps.vill tillägga att personen på bild, anhörig 
samt personal gett sitt medlåtande till att jag 
fick skicka dem till collieklubbens tidning)
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AGILITY
Handlingssystem
Vad är handling? Kanske du tänker, speciellt om du inte har 
hållit på med agility innan. Jag brukar säga att det är konsten 
att styra hunden på en agilitybana. Och ja, det är verkligen 
en konst! Agility är en snabb sport så det gäller att ha koll på 
hindren, hunden och sig själv! Puh…

Jag tänkte dela lite tankar om handling eller rättare sagt han-
dlingssystem.
Det är på modet nu att gå hos olika duktiga instruktörer och 
ta del eller ta hela deras handlingssystem, vilket inte är helt 
fel det heller, men du kan faktiskt skapa ett eget!
Systemen skiljer sig inte så mycket från varandra i och med 
att man utgår från samma grunder, men detaljmässigt skiljer 
det från person till person och hund till hund.
Och det kommer också att ändra sig under tidens gång i och 
med mer rutin.

Men hur skapar man sig ett system? Först och främst ska vi 
kolla på vilka signalsystem vi använder och det är visuella 
och akustiska signaler, alltså kropp och röst.

Sen måste vi kolla upp när vi behöver olika typer av signaler. 
Jo när vi ska köra på rakt fram och när vi ska svänga. När vi 
jobbar med rakt fram signalen kan det bra att ha en signal 
som gör att hunden jobbar nära men med fokuset rakt fram 
(vid knivigheter) och en signal när hunden jobbar längre 
ifrån (exempelvis målraka).

Svängar kan man göra på olika sätt;
• - Innersväng (springer och svänger med hunden)
• - Bakombyten (byter bakom hunden)
• - Framförbyten (inkl blindbyte, byter framför hunden)
• - Dra (exempelvis dra hunden mellan två hinder)
• - Trycka (trycka ut hunden runt ett hinder)

Det bra att skapa signal för varje typ. Tänk också på att man 
kan göra mjuka och tighta svängar och då får man skapa två 
olika signaler för samma typ.
Ju större hund man har desto mer är man behov utav en 
förberedelsesignal innan sväng. Det vill säga att ge hunden 
en signal innan avstampet, så att den vet att den ska svänga 
efter hindret och på så vis anpassar sig. Då minskar man 
risken för stora svängar.

När du väl har bestämt dig var du behöver signaler så är det 
dags att skapa dom. 
Tänk då på hur du kan 
man använda kroppen 
och rösten på bästa 
sätt. 

Nästa steg är sedan att 
börja träna in dom och 
det kan man faktiskt 
göra utanför agility-
planen. Ett enkelt sätt 
är att lära hunden att 

gå runt en kona eller ett träd, öka avståndet successivt, 
skicka hunden från båda sidor runt konan/trädet. Lägg 
till en kon eller ett träd till, skicka runt båda. Vips! Så har 
du tränat på att skicka och tränat in ”ratten”, som är våra 
händer och armar. Man kan utöka sin
träning med att göra en 8: och får då till ett framförbyte. Det 
finns många olika sätt på hur man kan träna signaler utanför 
banan, mycket av det finns att hitta på nätet.

När man sedan har tränat in signalerna utanför plan så kan 
man applicera det på ett enskilt hinder. Man kan bara med 
ett hinder träna in flera olika typen av byten och signaler. 
Glöm inte bort att variera med olika hindertyperna. När det 

Foto: Birgitta Stålhandske
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sedan börjar flyta på kan man lägga på fler och fler hinder, 
till slut har man en bana.

Tänk på att hålla en balans mellan rakt fram- och svängträn-
ing. En helt grön hund bör det vara 50/50, men man får 
anpassa det efter hundens motivation och fart. En långsam-
mare hund kanske man kör 70/30 med. Det var det mis-
staget jag gjorde själv, att träna för mycket svängar innan jag 
hade fått upp farten vilket resulterade i sänkt hastighet på 
hela banan.

Det var lite om handlingssystem… Lät det krångligt? 
Det är lite lättare om man ser det i praktiken :-)

Ni kanske undrar varför man måste ha så många signaler… 
Jo annars vet inte hunden vart den ska. När man känner sig 
trygg och vet hur man ska göra på en bana, då har man ett 
komplett handlingssystem. 

Detta var allt för denna gång, men det kommer mera av 
handling här framöver i CB!

Lycka till nu ute på banorna!

Hälsningar från
Angelica med colliesarna

Collie i Agility
Agility är en hundsport som kommer från England. 
Allt började 1977 då en hundklubb fick uppdraget att göra 
ett pausinslag på den stora hundutställningen Crufts 1978. 
Peter Meanwell och ett par klubbkamrater kom på att man 
kan bygga en hinder bana liknande hästarnas, och så blev 
det, uppvisningen blev en succé! 
Redan året där på (1979) blev agility en officiell sport i Eng-
land.

Sporten kom till Sverige med Marie Hansson 1985, hon 
tävlar än i dag med sina shelties.
1985 hade man en uppvisning på den årliga stora utställn-
ingen i Älvsjö och det gav sporten ”vind i seglen”. Två år 
senare, 1987 blev sporten officiell i Sverige och man hade 
första SM:et som var förlagt i Stockholm. Sporten har sedan 
dess växt och växt och under 2009 gjordes 70 740 individu-
ella starter och 5 367 lagstarter på 254 tävlingar!

Men var är alla colliesarna i denna stora hundsport? 
När jag började med agility 1993 såg man inte många collie-
sar men i takt med att sporten har växt så börja det komma 
fler och fler. Jag tycker det är jätte skoj för collien kan! :-)  

Den 3 september 1994 i Sandviken delades det första agility-
certet ut till en collie.
Det var Carminelle Blue Flake ”Misty” (f: 1988) som tog det 
med en 3:e placering. Hon tog även colliens första agility-
championat 1995. 

Det dröjde sedan till 1999 innan nästa championat delades 
ut och det var till hanen Saronnon Brunomarrone ”Bruno” 
(f: 1992). Denna herre flyttade hit från Finland och han hade 
ett finskt agilitychampionat i bagaget.

Tredje och det senaste championatet har tiken Zimba-Matata 
”Zimba” (f: 1996). Hon fick sitt första cert 2002 och fick sitt 
sista cert och championatet 2004.

Efter det har det inte blivit så många fler agility eller hopp-
champions men det har då och då delats ut ett och ett annat 
cert till både långhår och korthår. Dom senaste certen de-
lades ut till Gemdales Maggie Mae ”Diva” (hopp-cert) 2008, 
Mironik’s Minos ”Echo” (hopp-cert) 2009 och Angeleye’s 
Midnight Girl ”Freja” (hopp-cert) 2009.

Jag tycker att collien passar utmärkt till agility så jag tror att 
flera ”svampar” kommer nog att ploppa upp här i fram-
tiden :-)

Snabbfakta: Collie och agility, fram till 2010.
Antal championat: 3st agilitychampionat, inget hoppchampi-
onat.
Antal cert till collies: 15st på 10 individer.
Antal CACIAG: 1st (+ ett R-CACIAG).
Informationen kommer från SKK hunddatabas.

Antal collies som har tävlat: ca 3st korthår och ca 53 långhår.
Antal tävlande collies: ca 10st korthår och ca 34st långhår.
Informationen kommer från resultat på nätet samt SKK 
hunddatabas.

Jag reserverar mig för eventuella fel. Det har inte varit lätt 
att få fram all information speciellt alla resultat innan 1993. 
Något jag mer undrar är hur många collies som har deltagit 
i Agility SM?  Sitter du inne med sådan information eller an-
nat som rör collie i agility så hör av dig!

Hälsningar 
Angelica Eklund
angelica@acania.se eller 070-20 13 745. 
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  COLLIE-SM 2010 

Fredagen den 9 juli invigdes 2010 års Collie-SM i Oskarshamn. Det var 
inte bara den svenska flaggan som lyste blå och gul denna dag utan även 
himlen och solen. De tävlade i kapp då det gällde färgerna.

Kl 16. 00 hördes tonerna av Amazing Grace över Oskarshamns Brukshundklubb. Jerker 
Olin, dagen till ära iklädd kilt och spelandes säckpipa, ledde paraden in på appellplanen. 

Sonny Bäckman och Lena Hjärtfors gick i täten bärandes SM-banderoll, tätt följda av 
hundar och förare som representerade de olika tävlingsgrenarna. En invigning med lite 

inspiration av OS. Inledningsvis höll Meta Carlsson, från huvudstyrelsen, ett invigningstal där hon bland annat tackade för 
att Sydöstra lokalområdet arrangerade Collie-SM detta år. Vår egen ordförande Nina Svedegård, fortsatte med att hälsa 
alla varmt välkomna och var noga med att poängtera det varma vädret och hundar i varma bilar. Detta är något som aldrig 
kan poängteras tillräckligt mycket och vi är enormt glada och stolta över Sveriges collieägare – inte en enda hund i varm 
bil hittades, precis som det ska vara och något som borde vara självklart. När talet var avklarat klipptes det blågula bandet 
som hölls av två trefärgade collies, korthåriga Dennis och långhåriga Mathilda. Härmed förklarades 2010 års SM för invigt. 
Kvällen avslutades med en trevlig kamratträff  i Ladan där deltagarna fick en riktig räkfrossa!

AGILITY - LÖRDAG 10 JULI
På agilityplan var det fullt ös trots tryckande värme. Totalt var det 28 starter fördelade på de båda klasserna, hoppklass 1 och 
agilityklass 1. De fem bästa i varje klass gick vidare till finalen, som avgjordes i agilityklass 2.
Det var verkligen roligt att se alla duktiga ekipage som med fart och glädje tog sig an banorna. Allra bäst gick det för Angel-
ica Eklunds Mironik’s Minos som blev SVENSK MÄSTARE I AGILITY.  
 
Resultat i finalen
1. Mironik’s Minos KH, Angelica Eklund, Bua   Tid: 42,69 - 0 fel
2. Dreamwishes Eloise LH, Ingrid Persson, Svedala    Tid: 51,59 - 0 fel
3. Mironik’s Rova LH, Anna Juntorp, Emmaboda    Tid. 50,47 - 5 fel
4. Springmist’s Princess Perfect LH, Tomas Strand, Gävle    Tid: 57,50 - 8,50 fel
5. Vonny-Hills Graceful Scarlett LH, Ellen Petersson, Alingsås    Tid: 47,62 - 10 fel
6. LP1 Damaianus Maylee Silk Velvet LH, Lisbeth Hägg, Kungsbacka    Tid: 52,47 - 10 fel
7. Country Squire’s Daffodil LH, Pia Selin, Alingsås     Tid: 61,84 - 17,84 fel 

BRUKS - LÖRDAG 10 JULI
Lördagen inleddes med lika blå himmel och solsken som föregående dag. Redan tidigt på morgonen visade termometern 
över 25 grader. Skulle detta bli allt för påfrestande för brukshundarna ute i spår- och sökmarkerna där det nästan var helt 
vindstilla? 

Det var oerhört glädjande att det blev så många anmälningar i brukset att det till och med blev problem att få med alla, 
hoppas att det är en ihållande trend! Att leja ut bruksarrangemanget till en brukshundklubb är verkligen något som 
rekommenderas. Dels så har de oftast bra koll på markerna runt klubben och dels så har de en inkörd tävlingsorganisation. 
Dock så är det viktigt att någon från SM-kommittén har insyn i arrangemanget för att undvika missförstånd och förvirring 
med tidplanen.

Värmen tog hårt på hundarna denna dag och det visade sig i resultatlistan. Det var verkligen snustorrt och enormt hett ute 
i markerna så det var inte de bästa förutsättningarna för våra fyrfota vänner och detta visade sig vara mycket utslagsgivande. 
Trots allt gjorde hundarna mycket bra ifrån sig även om det kanske inte räckte ända fram. Alla ni som tävlade i brukset, ni 
ska vara enormt stolta över era hundar som verkligen gjorde sitt bästa i denna hetta!
Vid dagens slut stod det klart att många fina resultat trots allt hade presterats i värmen. Det blev hela tre appellhundar i spår 
uppflyttade samt två i lägre sök. Roligt också med så många högreklasshundar till start, totalt 6 stycken. Snart kanske vi får 
några nya elithundar, för det behövs. Medelåldern på de deltagande elithundarna var rätt hög.

SÖKRESULTAT
Appellklass, 2 startande
1. Damaianus Leia Organa LH, Lisbeth Hägg, Kungsbacka 222,5 p gk
2. Mari-Mon’s Akando LH, Gunnar Lönn, Växjö 198 p gk
Lägre klass, 4 startande
1. KORAD SE UCH Mari-Mon’s Silver Sky LH, Gunnel Hallström, Tungelsta 499,75 p uppfl.
2. Ullsåsas Svarta Blipp LH, Ann Isacsson, Spånga 456,5 p uppfl. 
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Högre klass, 1 startande
1. Damaianus Grip LH, Marie Baaz, Kvibille 314,5 p gk
 
Inga resultat i elitklass, 1 startande
 
SPÅRRESULTAT
Appellklass, 10 startande
1. Faching’s Black Pontiac LH, Anita Wihk, Norrtälje 250 p uppfl.
2. LP1 Fornborgens Ivanhoe LH, Inger Gille, Saltsjöbaden 249p uppfl.
3. Fornborgens Heta Hera LH, Marie-Louise Muhr, Örebro 246,5 p uppfl.
4. Gemdales Tilja Tresure Of Mine KH, Marie Rosengren, Svedala 226p gk
5. Fornborgens Iris LH, Maria Pettersson, Västerhaninge 213,5 p gk
6. Fancymore Guardian Angel LH, Margaretha Carlsson, Liden 191 p gk
 
Inga resultat i lägre klass, 5 startande
 
Högre klass, 5 startande
1. KORAD LP1 Seamist Sheriff Star LH, Erica Svensson, Frövi 370,5 p gk
 
Elitklass 2 startande
1. Convoco’s Balalajka LH, Karin Carlsson, Torsås 406,5 p gk
 
Vi korade också våra mästare i brukset:
SVENSK MÄSTARE I BRUKS blev Convocos Balalajka, äg. Karin Carlsson, Torsås 
RASMÄSTARE I LÄGRE-HÖGRE (lkl-hkl) KORAD SE UCH Mari-Mon’s Silver Sky äg. Gunnel Hallström, Tungelsta 
APPELLMÄSTARE Faching’s Black Pontiac, äg Anita Wihk, Norrtälje 

BANKETT LÖRDAG KVÄLL
På kvällen hölls bankett med 3-rätters middag i Ladan. Det bjöds på sill på kavring, grillat kött, potatissallad och grönsallad, 
följt av ostbricka med härlig frukt. Även här gjorde sig värmen påmind och påverkade nog aptiten en smula. 

Som sig bör när Sydöstra Lokalområdet har några större arrangemang, togs lottringarna fram och i vanlig ordning stod 
Jörgen Norberg för det hela. Varför ändra på ett vinnande koncept? Lotter inhandlades glatt och dragningarna fortsatte tills 
alla priser var slut. Här kändes det ungefär som när man är i varuhuset och ska ställa sig i kassakön. Man väljer alltid fel kö! 
I detta fall visade sig att man hade valt fel bord! Det var ett fasligt spring på folket vid ena bordet så fort Jörgen ropade upp 
ett vinnande nummer. Varför väljer man alltid fel?!

När middagen hade avrundats med kaffe och tårta tyckte de flesta att det var dags att bege sig till respektive sovplatser och 
ladda inför nästa dag, en dag som hade lydnadstävling och utställning på schemat.

LYDNAD - SÖNDAG 11 JULI
Söndagen kom med än varmare temperaturer än föregående dagar. Det visade sig vara den varmaste dagen i Oskarshamn 
sedan man började mäta temperaturen. Termometern visade +36 grader och det var endast lite svag bris från havet. Dock 
gjorde dessa svaga vindar att det var någorlunda uthärdligt på appellplanen samt att det runt planen fanns gott om tillgång 
på skugga. 
Det var många anmälningar även i lydnaden med totalt ca 40 ekipage i de fyra klasserna. Som collieägare ser man gärna att 
den trenden fortsätter med många som anmäler till sig och som kommer till Collie-SM. Givetvis även gärna delta på andra 
tävlingar för att visa att ”collien faktiskt kan”.

För att inte dra ut för mycket på tiden hade det tagits in en extra tävlingsledare och en extra domare för klass 3 och Elit. 
Något som var bra då vi lyckades klara av alla klasser innan värmen blev alltför hemsk. Ändå märktes det att många hundar 
var påverkade, särskilt de som tävlat bruks på lördagen, men trots detta så blev det många fina resultat. I lydnadsklass I var 
det hela sex hundar med 1:a pris och i klass II två hundar. Men roligast var ändå att hela tre ekipage denna dag blev uppflyt-
tade till elitlydnad, vilket inte är det lättaste att bli. 
 
SVENSK MÄSTARE I LYDNAD SE LCH Morgonrodnadens Ceasar, äg. Ronny Berggren.
RASMÄSTARE I LYDNAD 1-111 (kl. I-III) Gemdales Unforgettable Uncle Zam äg. Ingela Pettersson.
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Lydnadsresultat 
Lydnadsklass 1, 11 startande
1. Fornborgens Iris LH, Maria Pettersson 182 p
2. Dantos Jupiter LH, Lennart Elmström 173 p
3. Fancymore Guardian Angel LH, Kirsten Wretstrand 171,5 p
4. Chattering’s Eternal Eloize LH, Eva Skarp 167p
5. Dreamwishes Eloise LH, Ingrid Persson 164 p
6. Hazelgrove’s Sweet Enchantress LH, Lars Skoog 161 p
 
Lydnadsklass 2, 11 startande
1. LP1 LP2 Gemdales Unforgettable Uncle Zam LH, Ingela Pettersson 183,5 p
2. Gemdales Tilja Tresure Of Mine KH, Marie Rosengren 166 p
3. LP1 Gemdales Unbelivable Urzula LH, Jeanette Hansson 157 p

Lydnadsklass 3, 6 startande
1. Vilda-Meduza Anam Amigo KH, Ida Sjölund 269 p
2. Gemdales Nobel Nancy LH, Monica Johansson 261 p
3. Gemdales Twinkle Little Tindra KH, Kristina Javue 258 p
 
Elitklass - 3 startande
1. SE LCH Morgonrodnadens Ceasar, Ronny Berggren 285,5 p
2. SE LCH LP1 LP2 TJH KORAD Mari-Mon’s Zuch A Night LH, Ingela Pettersson 232,5 p
3. Dantos Ibrasil LH, Jenny Berggren 151 p

UTSTÄLLNING - SÖNDAG 11 JULI
Klockan 9.00 var det dags för utställning. Många av utställarna hade hittat skuggan uppe i skogskanten där man ändå hade 
bra tillgänglighet till och uppsikt över utställningsringarna. Domare var Geoff  Duffield (KH)
och Brian Hawkins (LH) som sammanlagt hade totalt 128 collie att döma.
Årets vackraste korthåriga collie och SVENSK MÄSTARE I UTSTÄLLNING blev NO UCH Kari’Dahls Nemo
Novell, äg. Håkan Dahlbom och vackraste långhår blev danska tiken MacÖrtoft’s Forever Smiling äg. Marianne Örtoft.  
Eftersom titeln SVENSK MÄSTARE I UTSTÄLLNING inte kan delas ut annat än till en svenskägd hund blev det 
BIM-hunden, Danfrebek Dazed With Lust, äg. Margaretha Carlsson, som blev tilldelad den stora blå/gula rosetten. För båda 
vinnande hundar var det en repris från förra årets SM. 

UTSTÄLLNINGSRESULTAT - LÅNGHÅR
Valpar
BIM Dagsljus Man In The Mirror, äg. Ellen Huzelius
BIR, BIS-2 Fancymore Love Explosion, äg. Margaretha Carlsson, Liden 
 
Övriga valpar med HP
Fancymore Ain’t Nobody’s Business, äg. Elin Törnqvist, Stenhamra
Fancymore Thief Of Heart, äg.  Annica Nyström, Avesta
Amyfield Call Me Jewls, äg. Monica Petersson, Lammhult
 
Vuxna hanar
1-bhkl BIM Danfrebek Dazed With Lust, äg. Margaretha Carlsson, Liden
2-bhkl KORAD SE UCH Danfrebek Design De Luxe, äg. Margaretha Carlsson, Liden
3-bhkl Fancymore Golden Highscore, äg. Anette Nyström, Sundsvall
4-bhkl RU CH Niksend Delicate Diamond, äg. Peter Söderman, Farsta
R-bhkl CERT Fancymore Golden Highlight, äg. Eva Lovén Berg, Ljungskile

Övriga hanar med CK
BIM-junior Amyfield Born To Be Wild, äg. Monica Petersson, Lammhult
Amyfield Softbluesteel, äg. Tina Hellman, Växjö 
Fancymore Special Preformance, äg. Åsa Nordgren, Matfors 

(Fler utställningsresultat på s 26-27)
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Årets yngsta deltagare på Collie-SM!
Isabelle Nilsson är 10 år gammal 
och som hos så många andra 
tjejer har en egen hund stått högst 
på önskelistan. Förra året gick 
önskan i uppfyllelse och det lilla 
yrvädret A’palos The One And 
Only Tintomara, Zina flyttade in i 
familjen. 
Zina fick tidigt bekanta sig med 
agility och på Collie-SM kunde vi se 
att det har gett resultat. 
Här följer Isabelles berättelse om 
vägen dit.
”Mamma höll på med agility på 90-talet 
och efter många års uppehåll ville hon 
ta upp träningen igen. Hon gick kurser 
med vår andra hund Skipper och nyfiken 
som jag är, följde jag med. Det såg riktigt 
roligt ut! 
Jag hade önskat mig en egen hund länge 
men mamma och pappa tyckte att jag 
skulle bli lite äldre först. Så äntligen gav 
de med sig och vi började titta på en massa olika raser. 
Vilken ras skulle vi välja? Vilken passade bäst? Collie verkade vara ett bra val till ett barn som första hund och Zina är verkligen en lugn och 
lättlärd hund. Vi började följa med mamma när hon och Skipper tränade, så Zina började tidigt träna agility. Hon var för ung för att få hopp 
men slalom och tunnlar fick hon göra.
I början av den här sommaren var Zina gammal nog att få börja tävla, så jag och Zina var med på ungdomsmästerskapet i Hässleholm. Det var 
första tävlingen och jag är mycket nöjd med resultatet, en 6:e plats. Vi har även varit i Växjö och tävlat. Det gick bra även där och vi slutade 

som 5:a av 47 startande.
Zina och jag åker iväg och tränar två gånger i veckan. Vi har 
också en del hinder i trädgården så vi tränar en hel del hemma 
också.
I vintras gick jag och Zina en kurs för Annika Aller och vi 
lärde oss jättemycket. Annika tittade inte så mycket på Zina 
först. Hon var ju en collie, men det ändrades snabbt när hon fick 
se min underbara Zina på banan. Zina är fortfarande ung och vi 
har båda mycket att lära, men det var jättekul att höra Annika 
säga att hon inte ville möta oss i en tävling om några år.
Att tävla på Collie-SM var jätteroligt och det var annorlunda att 
bara tävla mot collies. Det var så härligt att se lång- och korthår 
i alla färger ha så roligt på agilitybanan.
Nu ska vi fortsätta att träna och vem vet, vi kanske syns på 
nästa års Collie-SM”

Ja, vad säger man om denna tjej? Som glad amatör måste jag väl erkänna att jag tyckte Zina hade dagens snyggaste slalom. 
Hon for igenom pinnarna som en ål! Lite nerver var nog med men det är inte så konstigt när man, som Isabelle, är 10 år och 
det är ens tredje tävling. Dessutom är det ett Collie-SM, som ju är lite speciellt. 
Jag tror nästan att jag törs lova att ni får se upp med det här ekipaget när de blir lite mer varma i kläderna/pälsen, eller vad 
sägs om detta: 
Hoppklass 37,38 (10 fel) idealtid: 41 sek. 
Agilityklass 47,53 (10 fel) ideltid: 53 sek.

Tänk vad resultatet kan bli när nerverna är på plats och de har lite mer  tävlingsrutin!! 
Jag ser med spänning fram emot att få se mer av både Isabelle och Zina.

Text och bild: Nina Svedegård
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BIS-1 Vilda-Meduza Daddy’s Girl, äg. Petra Missler/Camilla Dandemar 
BIS-2 Fancymore Love Explosion, äg. Margaretha Carlsson 

BIS - junior

BIS-1 Born To Be Licence To Love, äg. Marianne Örtoft, Danmark
BIS-2 Gemdales Zmart Zuszanna, äg. Annica Bovall

BIS - valp

BIS - unghund

BIS-1 Kari’ Dahls Joline Jade, äg. Håkan Dahlbom
BIS-2 Rudängens I’m Rubys Red Jewel, äg. Malena & Peter Nilsson

BIS - veteran

BIS-1 INT NO SE UCH Oneway’s Praline äg. Jeanette Sävlund
BIS-2 VWW-08 Bermarks Zavannah, äg. Malena & Peter Nilsson
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Vad vore en tävling utan priser? Vad vore en förening utan kläder? 

Tel. 0479-100 70
www.deed.se
info@deed.se

Vi arbetar med företag, föreningar 

och privatpersoner 

för att framställa t-shirts 

och tröjor med tryck 

för profilering och kampanjer.

Vi har priser till alla tävlingar

SWEDEN

INTER

Tel. 0479-100 70 - WWW.INTERSILVI.SE

BIS Bruks

BIS - champion

BIS-1 champion NO UCH Rudängens Exact A Ruby, äg. Malena & Peter Nilsson
BIS-2 champion NO UCH Kari’ Dahls Nemo Novell, Håkan Dahlbom

KORAD Springmist’s Tears For Fears äg. Marianne Vidman



22

BIS

BIS - uppfödargrupp

BIS - avelsgrupp

AVSLUTNINGSVIS…
För fler resultat besök vår hemsida www.sydostra.jackpine.se
 
Sydöstra lokalområdet av SCK vill tacka alla deltagare för att ni gjorde detta SM till vad det blev. Ett stort tack till alla 
funktionärer som ställde upp och ett särskilt tack till Oskarshamns BK och alla sponsorer.
Vi önskar Södra Svealand lycka till nästa år då det är er tur att stå som arrangörer för Collie-SM.

(Utställningsresultaten fortsätter på s 26-27)

Kennel Oneway äg. Jeanette Sävlund

MacÖrtoft’s Forever Smiling, äg. Marianne Örtoft
NO UCH Kari’ Dahls Nemo Novell, äg. Håkan Dahlbom

A’palos Queen Bimelina äg. Annica Cederholm
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”Barn med hund” på SM
De flesta som går på utställningar vet att det finns ett 
inslag under dagen som kallas “Barn med Hund”. 
Vi i Sydöstra LO ville ju nu i SM-sammanhang såklart 
inte vara sämre. Men, vi gjorde en egen tappning.

Under lördagen på Collie-SM tävlades det därför i 
flera grenar. 
Vi plockade godbitarna från det digra SM-program-
met och fick till ett riktigt roligt “Barn med hund”.

Första grenen var agility. Hundarna skulle hoppa 
över ett antal hinder. Våra ekipage fixade detta med 
bravur.
Andra grenen var lydnad. Här fick barnen och hund-
arna visa sina färdigheter genom att visa upp alla trix 
de kunde göra. Det var duktiga ekipage som tävlade.

Sista och avgörande grenen var spår. Här skulle bar-
nen gissa längden på en spårlina som var utlagd. 
Den var lite klurig, men det rätta svaret var 9 m.

Vi hoppas på att detta inslag återkommer på andra 
collieevenemang.

Jenny Jonson Ekipaget som kom på 2:a plats.
Hunden heter Lassie med sin förare för dagen som heter Amanda.

En 3/4 lång oljerock/
jacka. Tillverkad av kraftigt 
280 grams tyg som 
behandlats med 
Microwax. 

Rejäla och tåliga byxor. Tillverkade av oljerocksmaterial 
i 280 grams kraftigt bomullstyg som behandlats med 
Microwax för högsta hållbarhet mot väta och smuts. 

Kraftigare canvasskjorta tillverkad i 10oz canvastyg. 
Passar utmärkt som “utanpå-skjorta” med tryckknappar 

Station shirt Walk about

Iron Bark Jacket

779:-

1 309:-

1 769:-

www.kakadutraders.se

Uppge koden 
“Colliebladet2010” 

för 10% rabatt.
Gäller tom 2010-10-31
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APPELLMÄSTARE
Faching’s Black Pontiac
Ägare: Anita Wihk
 

AGILITYMÄSTARE
Mironik’s Minos
Ägare: Angelica Eklund
 

Vinnare & Rasmästare
Collie-SM 2010!

SM-vinnare LÅNGHÅR
Danfrebek Dazed With Lust
Ägare: Margaretha Carlsson 

SM-vinnare KORTHÅR
Kari’Dahls Nemo Novell
Ägare: Håkan Dahlbom
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RASMÄSTARE I LÄGRE-HÖGRE
KORAD SE UCH Mari-Mon’s Silver Sky 
Ägare: Gunnel Hallström
 

BRUKSMÄSTARE
Convocos Balalajka
Ägare: Karin Carlsson
 

RASMÄSTARE I LYDNAD 1-111
Gemdales Unforgettable Uncle Zam
Ägare: Ingela Pettersson
 

LYDNADSMÄSTARE
SE LCH Morgonrodnadens Ceasar
Ägare: Ronny Berggren
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FLER UTSTÄLLNINGSRESULTAT
Vuxna tikar
1-btkl CERT, BIR, BIS-1 MacÖrtoft’s Forever Smiling, äg. Marianne Örtoft, Danmark
2-btkl BIS-1 champion NO UCH Rudängens Exact A Ruby, äg. Malena & Peter Nilsson, Sunne
3-btkl Angeleye’s Silver Dream, äg. Christina Johansson, Färjestaden
4-btkl BIS-2 veteran VWW-08 Bermarks Zavannah, äg. Malena & Peter Nilsson, Sunne
R-btkl BIR-unghund, BIS-2 unghund Rudängens I’m Rubys Red Jewel, äg. Malena & Peter Nilsson, Sunne
 
Övriga tikar med CK
BIR-junior, BIS-1 junior Born To Be Licence To Love, äg. Marianne Örtoft, Danmark
BIR-bruksklass, BIS-brukshund KORAD Springmist’s Tears For Fears, äg. Marianne Vidman, Vaxholm
Ottey’s Fairytale Superdream, äg. Anna Perbrand, Färjestaden
KORAD SE UCH Mari-Mon’s Silver Sky, äg. Gunnel Hallström, Tungelsta
KORAD SE UCH Fancymore Morning Angel, äg. Margaretha Carlsson, Liden
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 Avelsgrupp
1. BIS-1 A’palos Queen Bimelina, äg. Annica Cederholm, Nättraby
2. KORAD SE UCH Ottey’s A Softly Golden Touch, äg. Monica Petersson, Lammhult
3. Comhart’s Glimmering Rose, äg. Kerstin Braun, Horda

Uppfödargrupp
1. BIS-2 Kennel Fancymore, äg. Margaretha Carlsson, Liden
2. Kennel A’palos, äg. Annica Cederholm, Nättraby
3. Kennel Amyfield, äg. Monica Petersson, Lammhult
4. Kerstin Braun, Horda
 

UTSTÄLLNINGSRESULTAT - KORTHÅR
Valpar
BIM Törnskogens Jean Paul Gaultier, äg. Evama Thörnvall, Sala
BIR, BIS-1 valp Vilda-Meduza Daddy’s Girl, äg. Petra Missler/Camilla Dandemar
 
Övriga valpar med HP
Törnskogens Miss Dior, äg. Evama Thörnvall, Sala
 
Vuxna hanar
1-bhkl BIR, BIS-2, BIS-2 champion NO UCH Kari’ Dahls Nemo Novell, äg. Håkan Dahlbom, Enköping
2-bhkl CERT Cathiline’s Cajun Boogie, äg. Cathrine Broéng, Skutskär
3-bhkl BIM-unghund LV JW-10 EE CH LV J CH Timonan Viking Viggo, äg. Katri Leikola, Finland
4-bhkl KORAD FI NO SE UCH Oneway’s Top Speed, äg. Ingmarie Toftler, Lindesberg
R-bhkl KORAD SE UCH Oneway’s Suzuki, äg. Örjan Johansson Västerås
 
Övriga hanar med CK
Törnskogens Calvin Klein, äg. Mea Gustafsson/Evama Thörnvall, Kolsva
SE DK NO NORD INT UCH KBHV-09 Gemdales Smashing Steven, äg. Annika Bovall, Jönköping
BIM-veteran Fairlines Alias Mr Walker, äg. Cathrine Broéng, Skutskär
 
Vuxna tikar
1-btkl BIM, BIM-champion SE V-08 KBHV-09 SE DK FI NORD UCH KORAD LP1 Gemdales Tremendous Tintomara, 
äg. Kristina Javue, Malmö
2-btkl CERT Jack Mack’s Key To Kudos, äg. J. Sävlund, Kumla
3-btkl BALT JW-09 LVW-09 EEJW-09 BALT EE LV CH LT J CH Shulune Imperial Mystique, 
äg. K. Leikola/T. Tikkanen Finland
4-btkl C.I.B NORD FI SE NO DK EE LV LT UCH FI JW-06JK3 HK1 TK1 BH Timonan Paradise Paige, 
äg. Katri Leikola, Finland
R-btkl NO UCH NORDJV-07 Kari’ Dahls Nadja Natira, äg. Karin Dahlbom, Enköping

Övriga tikar med CK
BIR-junior, BIS-2 junior Gemdales Zmart Zuszanna, äg. Annica Bovall, Jönköping
BIR-unghund, BIS-1 unghund Kari’ Dahls Joline Jade, äg. Håkan Dahlbom, Enköping
Mabinogion Lúthien Tinúviel, äg. Evama Thörnvall, Sala
Oneway’s Natasha Yar, äg. Ingmarie Toftler, Lindesberg
Törnskogens Coco Chanel, äg. Evama Thörnvall, Sala
KORAD SE NO UCH Oneway’s Good Charlotte, äg. Mirjam Kemppainen Västerås
BIR-veteran, BIS-veteran INT NO SE UCH Oneway’s Praline, äg. Jeanette Sävlund, Kumla
KORAD SE FI UCH Oneway’s Ronja Rövardotter, äg. Mirjam Kemppainen, Västerås

Bästa Uppfödargrupp
BIS-1 Kennel Oneway, äg. Jeanette Sävlund, Kumla
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RINGRAPPORTER
Södras stora dag!
Lördagen den 8:e maj arrangerade södra lokalområdet offi-
ciell utställning och lydnadsprov. Det var också första gången 
som vi skulle stå som arrangör för en rallylydnadstävling. 
När anmälningstiden hade gått ut kunde vi glädja oss åt 45 
anmälningar till utställningen, 16 till lydnadsprovet och hela 
28 stycken till rallylydnaden. Allt gick av stapeln på Osby 
Brukshundklubbs område och var minutiöst planerat då både 
lydnaden och rallylydnaden kräver ganska stora ytor. Med så 
många startande på rallylydnaden kunde vi använda oss av en 
separat plan där tävlingen kunde fortgå även när utställningen 
hade startat - lydnadstävlingen däremot måste vara klar då 
utställningen skulle starta.

Dagen började med ösregn då lydnadstävlingen och rally-
lydnaden startade klockan 08:00. De tävlande är ett härdigt 
släkte och de startande ekipagen visade inga sura miner utan 
många bra resultat kunde noteras. Södras vandringspris till 
Bästa Lydnadscollie gick för andra året i rad till Ingela Pet-
tersson och Gemdales Unforgettable Uncle Zam. Stort tack 
till våra lydnadsdomare Olle Landfors och Carola Krüger 
som såg till att allt flöt som det skulle.

Vinnare av Södra Lo:s VPR till Bästa Lydnadscollie blev Gemdales 
Unforgettable Uncle Zam och Ingela Pettersson

Lydnad 1
1.  KORAD SE UCH Gemdales Mother Nature’s Son, 187,5 
poäng KH/ Yvonne Andersson
2.  Mironik’s Panizzi, 174 poäng KH/ Emma Hult
3.  Chattering’s Eternal Eloize, 158 poäng LH / Eva Skarp
4.  Springmist’s Wild Furious Monster, 153,5 poäng LH/ 
Elisabeth Bauer

Lydnad 2
1.  LP1 Gemdales Unforgettable Uncle Zam, 193 poäng 
LH/ Ingela Pettersson
2.  Gemdales Harmless Harry, 180,5 poäng KH/ 
Yvonne Andersson
3.  LP1 LP2 Ässtorps Qarisma, 163,5 poäng LH/ 
Kirsten Wretstrand

Lydnad Elit
1.  LP1 LP2 KORAD TJH Mari-Mon’s Zuch A Night 239,5 
poäng LH/Ingela Pettersson

På lilla planen fortgick rallylydnaden under domarna Jytte 
Sigsgaards och Monique Wrambecks kritiska ögon och det 
var många som passade på att titta hur momenten skulle 
utföras vid skyltarna. Flera stycken passade också på att 
tävla både rallylydnad och lydnad med sina hundar. Det är 
verkligen kul att rallylydnaden blir officiell år 2011. Då skall 
vi också instifta ett vandringspris till denna tävlingsform.

Nybörjarklass
Mironik’s Vita, 97 poäng, 3:e placering KH/ 
Anna Fogelström
Ikkatorpet’s Cajza, 81 poäng, Oplacerad LH/
Jeanette Hansson

Fortsättningsklass
LP 1 LP 2 KORAD Gemdales Nice Natalie, 95 poäng, 1:a 
placering LH/Jeanette Hansson
Chatterings Cherrybell The Sweet, 86 poäng, 3:e placering 
LH/Eva Skarp

Domare på utställningen var Tuula Maija Tammelin från 
Danmark och till sin hjälp hade hon Maria Bohlin och 
Carola Krüger. Precis när vi hade gjort i ordning ringen och 
tältet med alla priserna stod uppställda så upphörde regnet. 
Ibland skall man ju ha tur och i detta fall så blev det nästan 
som på beställning. Många vackra collies blev bedömda och 
vi hade också utställare från vårt grannland. 

Korthår
BIS-2, BIR, Btkl-1, Ökl, CK, Cert,  Mironik’s Panizzi, 
Äg: Emma Hult

Anna Fogelström och Mironik’s Vita kom på 3:e plats i nybörjarklassen.
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Btkl-2, Ukl, CK, Fifty Fifty Nirreterrit, 
Äg: Yvonne Andersson

Långhår valp
BIR-valp, BIS-valp, HP, Seamist Crystallice, 
Äg: Margareta Hawkins
BIM-valp, HP, Seamist Arctic Ice, Äg: Margareta Hawkins

Långhår vuxen
BIS-1, BIR, Bhkl-1, Chkl 1, CK, DK UCH Shep’s Gonzales 
Que Guapo, Äg: Karen Jondahl
Bhkl-2, Chkl 2, CK, KORAD SE U CH Twin City Beyond 
The Sea, Äg: Margareta Hawkins
Bhkl-3, Junkl 1, CK, Cert, Amyfield Born To Be Wild, 
Äg: Monica Peterson
Bhkl-4, Bkl 1, CK, LP1 LP2 TJH KORAD Mari-Mon’s Zuch 
A Night, Äg: Ingela Pettersson

BIM, Btkl-1, Ökl 1, CK, Cert, Skyelice A Heart Pikake Lie, 
Äg: Carin Bengtsson
Btkl-2, Ökl 2, CK, LP1 Fornborgens Gamma, 
Äg: Elisabeth Landfors
Btkl-3, Junkl 1, CK, Brantastigs Xi, Äg: Monica Johansson
Btkl-4, Chkl 1, CK, SE UCH Angeleye’s Unique Pride A, 
Äg: Gudrun Carlsson
Btkl-5, Bkl 1, CK, Gemdales Nobel Nancy,
Äg: Monica Johansson

Övriga tikar med CK
Chattering’s Cherrybell the Sweet, Äg: Eva Skarp
Seamist Special-Ice, Äg: Jessica Richter

BIS-1 DK UCH Shep’s Gonzales Que Guapo, & Karen Jondahl från 
Danmark och BIS-2, Mironik’s Panizzi & Emma Hult som också 
tävlat lydnad tidigare på dagen med 1:a pris i lydnadsklass 1.

Under tiden som utställningen flöt på så grillades det både 
hamburgare och korv och vår yngsta medhjälpare sålde lotter 
till jättefina priser som sponsrats och köpts in. Tack alla ni 
som köpte lotter och fick vår stora dag att gå ihop ekono-
miskt.

När utställningen var över och vi började städa upp så star-
tade vår sista aktivitet – nämligen exte-riörbeskrivningen. 
Kerstin Persson och Margareta Hawkins hjälptes åt att 

exteriörbeskriva 6 stycken 
som hade anmält sig till 
detta. Det var en självklar-
het för oss i södra att anta 
Collieklubbens utmaning 
att få så många collies som 
möjligt exteriörbeskrivna 
under året.

     Fornborgens Isidor blir exteriörbeskriven av Kerstin Persson

Godkänd exteriörbeskrivning
Fornborgens Isidor
Brantastigs Pajas
Springmist’s Wild Furious Monster
Chattering’s Eternal Eloize
Lumipilven Nipinnapin
Seamist Special-Ice

När detta var klart kunde vi i södra lokalområdet sammanfat-
ta dagen som en väldigt lyckad sådan. Vi hade många arrange-
mang på en begränsad tid och vi var många som jobbat hårt 
både innan och under dagen. Stort TACK till alla som ställde 
upp så helhjärtat för att det skulle gå ihop. Nu får vi vila upp 
oss inför vårt nästa stora arrangemang som blir i Ystad under 
vårt Collie SM 2012.

Domarkommentar
 
En härlig tilltalande tanke, att det skulle bli ett helhetsarrange-
mang! Utställning, lydnad och rallylydnad under samma, för 
dagen grå, himmel. Vädret höll och stämningen var toppen 
– ”hyggeligt” säger man på min sida av sundet. Det varmaste 
tack till alla. Ni var glada och positiva under visningen av, 
och i kontakten med, era hundar. De uppskattar de! Tack till 
Kirsten Wretstrand för komplett information innan, och till 

Alla hjälptes åt och här säljer 
vår yngsta medhjälpare lotter.
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SCK:s Västra LO officiella utställning 
13 maj 2010 i Vårgårda

Domare Hans Iver Staugaard, Danmark, 
kennel Shellove

34 collies var anmälda till vår utställning. Tack vare flera gen-
erösa sponsorer hade vi ett fint prisbord och alla fick något 
med sig hem t.ex. det lite ovanliga priset färska kryddörter. 
Trots regntunga skyar var det uppehåll hela dagen. Tack alla 
för en trevlig dag! 

Resultat korthår med CK  

Veteranklass tikar
Korad, FI UCH, SE UCH, Oneway’s Ronja Rövardotter, 
Uppf. Jeanette Sävlund, Äg. Mirjam Kemppainen
1:1, CK, 2 BTKl. BIS-veteran

Championklass tikar
Korad, NO UCH, SE UCH, Oneway’s Good Charlotte, 
Uppf. Jeanette Sävlund, Äg. Mirjam Kemppainen
1, CK, 1 BTKl, BIR, BIS 2

Resultat Långhår med CK (gäller ej valpar)
Valpklass 6-9 mån. hanar
Seamist Arctic Ice, Uppf. och äg. Margareta Hawkins
1 Hp, BIM-valp
Valpklass 6-9 mån. tikar
Seamist Chrystallice, Uppf. och äg. Margareta Hawkins
1 Hp, BIR-valp

Unghundsklass hanar
Destiny De’Lors Apollo Blue, Uppf. och äg. Jennie Lönnfors
1:1, CK, cert, 3 BHKl

Öppen klass hanar
Angeleye’s A Silver Snow Cloud, Uppf. Christina Johansson, 
Äg. Jennie Lönnfors
1:1, CK, 2 BHKl

BIR Korthår

alla, det måste ha hjälpt till att arrangemanget kunde köras 
enligt plan. Så kändes det.
 
Jag tycker mycket om collieraserna. Har därför fällt både 
glädjens och sorgens tårar över collien genom tiderna. Den 
optimala helheten beskrivs i standarderna och dem ska jag 
förstå, följa och respektera så bra som möjligt. Den korrekta 
tillgång hos bägge raser ska i det väsentliga vara att de mentalt 
vilar gott i sig själva. Anpassar sig till situationer. Att de har 
långa mjuka linjer, där ingenting är utan harmoni med hel-
heten. Det kilformade huvudet och uttrycket beskrivs myc-
ket noga som en del av helheten. Dess byggnad är präglat av 
styrka och aktivitet utan klumpighet eller antydan till grovhet. 
Rörelserna, traven, ska vara lätt och verka helt obesvärad. 
Framavlat från dåtidens arbetande herdehundar där det vikti-
gaste var korrekt instinkt och uthållighet.
 
BIR och BIS2, korthårscollien Mironik’s Panizzi var utan 
anmärkningar i det väsentliga och så tilltalande snyggt visad 
av sin unga handler Emma Hult. Gott samarbete fick fram 
det bästa hos hunden utan att hon framhävde sig själv. Gjorde 
detsamma minst lika snyggt senare med en långhårstik. 

BIR valp, långhår, blev tiken Seamist Crystallic. Härligt väl-
byggd och snygg helhet med utmärkt balans och mentalitet i 
särklass. Snygga, lätta och obesvärade rörelser. Visade sig själv 
i särdeles utmärkt kondition och var mycket snyggt iordning-
gjord.  

BIM långhårscollie blev tiken Skyelice A Heart Pikake Lie. 
Inte i sin bästa päls för dagen men vackert feminin, balanserat 
och typisk med mycket tilltalande temperament. Hon visade 
sig själv så härligt både stående och i rörelse. Behövde ingen 
handling. Vilken härlig upplevelse!
 
BIR och BIS, långhårscolliehane, Shep’s Gonzales Que 
Guapo. Tilltalande stabil och korrekt hanhund utan grovhet. 
Långa linjer och typisk helhetsbalans och relation. I oöver-
träffat god kondition och snyggt visad för dagen. Vägvin-
nande rörelser och i ökad fart korrekt ”singletracking”.
 
Slutligen vill jag framhäva ytterligare en hund. BHK2, 
långhårscollie, hanhunden City Beyond The Sea. Det finns 
collies i alla världsdelar. Det är viktigt, att vi i uttalanden och 
andra värderingar håller oss till rasernas standarder och inte 
använder den geografiska härkomsten som utgångspunkt. 
Denna hanhund vilade så exceptionellt suveränt i sig själv. 
Hans härliga rastypiska sätt att vara gjorde mig djupt rörd. Så 
positivt mild och nära vid kontakt. Särdeles snygg och värdig 
hållning stående på avstånd och med överraskande obes-
värade och ihållande stabila rörelser. Han var balanserad, men 
lite kraftigare än man oftast ser. Ta väl emot dessa goda och 
viktiga egenskaper, när ni ser dem.
Tack ännu en gång för goda stunder i Osby. Gåvan, bra ut-
tänkt, smakar härligt!
Med vänlig hälsning och önskan om många glada stunder 
med era collies.

Tuula-Maija Tammelin
Fritt översatt av Colliebladets redaktion.
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Championklass hanar
Korad SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea, Uppf. 
Carl Williford USA, Äg. Margareta Hawkins
1, CK, 1 BHKl, BIM

Veteranklass hanar
SEUCH Seamist Strongheart, Uppf. Margareta Hawkins, 
Äg. Ingela Ansehn
1:1, CK, 4 BHKl, BIS-2 veteran

Juniorklass tikar
Angeleye’s Liqurice Candy, Uppf. Christina Johansson, 
Äg. Gittan Hugoh
1:1, CK

Unghundsklass tikar
Bermarks Olwen In Blue, Uppf. och äg. Ulla Bergh-Persson
1:1, CK, R BTKl

Öppen klass tikar
Angeleye’s Touch of  Magic, Uppf. Christina Johansson, 
Äg. Jennie Lönnfors
1:1, CK, cert, 2 BTKl    
Seamist Silver-Ice. Uppf. Margareta Hawkins. 
Äg. Ingela Ansehn.  1:2, CK, 3 BTKl

Championklass tikar
NOUCH Bermarks Moriah in Blue, Uppf. Ulla Bergh-Pers-
son, Äg. Stefan och Anna-Karin Eriksson
1, CK, 1 BTKl, BIR, BIS
SEUCH Angeleye’s Unique Pride A, Uppf. Christina Johans-
son, Äg. Gudrun och Per Carlsson
2, CK, 4 BTKl

Domarkommentar Vårgårda 13 maj 2010 
Tack för inbjudan till att döma utställningen i Vårgårda, 
Västra Lo. På min resa dit regnade det nästa oavbrutet, och 
jag funderade på hur dyblöta jag och hundarna skulle bli nästa 
dag. Men då dagen kom, var vädergudarna med oss och det 
var behagligt torrt väder hela dagen.

Utställningen hölls på ett härligt stort område med en pas-
sande ring så att hundarna kunde visa sina rörelser fullt ut. 
Det hela var väl arrangerat och jag vill gärna tacka de många 
funktionärerna som fick utställningen att löpa så väl.

De visade hundarna var av varierande typer och även av vari-
erande kvalitet. Detta kunde ses senare under mina vinnar
klasser, där det var hundar av olika typer. Men gemensamt för 
vinnarhundarna var en sund anatomi med goda fria rörelser.

Bland korthårscollie gjorde speciellt två tikar intryck på mig. 
De kom från respektive Championklass och Veteranklass. 
Bägge två var välkonstruerade med fina huvuden och fria ef
fektiva rörelser. Men i den inbördes konkurrensen måste 
den 11-åriga veteranen se sig slagen av den 3-åriga champion 
Oneway’s Good Charlotte. Hon hade det sötaste uttryck med 
ett härligt avrundat, ädelt kilformat huvud, och hon rörde sig 
obesvärat runt i ringen. Absolut en värdig BIR.

Långhårscollierna startade med två kraftigt byggda valpar 
– från samma kull. De hade ett härligt och utåtriktat väsen 
och var mycket charmerande. Denna livsglädje är värd att få 
med i den framtida aveln av collierasen. För dagen valde jag 
tikvalpen till BIR-valp. Om hon kan hålla denna extra kvalitet 
före brodern kan bara framtiden utvisa.

Hos de vuxna hanhundarna visade sig typskillnaden. Mina 
CK-hanar var alla sunt konstruerade och välgående. Certifika-
tet gick till Destiny De’Lors Apollo Blue, en iögonfallande 
hanhund med mycket vacker blue merle-färg. I konkurrensen 

BIR valp

BIS, BIR Långhår

BIR Långhår
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om bästa hanhund måste han dock se sig slagen av Champi-
onhanen Twin City Beyond The Sea. En imponerande och 
kraftigt byggd hanhund med massor av kvalitet. Han rörde sig 
stilfullt och fritt runt i ringen, som om han ägde den. Således 
blev han bästa hanhund.

Tikklasserna visade samma typskillnad som hanhundsklasser-
na. Mina CK-tikar var välgående och certifikatet blev tilldelat 
Angeleye’s Touch Of  Magic. Hon var inte i bästa päls, men 
välbyggd och med sunda rörelser. Hon blev 2:a efter Cham-
piontiken Bermarks Moriah in Blue. Strax efter hon kom in 
i ringen fångade hon mitt öga. En mycket ädel, välbyggd tik 
med en lång hals och långa rörelser som fick håren på mina 
armar att resa sig. Henne kommer jag mycket sent att glöm-
ma. Hon får mycket gärna flytta hem till mig! Således vann 
hon konkurrensen om BIR/BIM.

Best in Show blev en uppgörelse mellan två Championtikar. 
Här är det vanskligt att vara 100% objektiv i sin värdering. 
Men den långhåriga collietiken hade gjort så stort intryck på 
mig, att jag måste låta henne bli BIS.

Jag hade en härlig dag på utställningen och jag vill tacka alla 
utställare för den sportslighet som ni visade när ni mottog 
min kritik.

Hans Iver Staugaard
Fritt översatt av Colliebladets redaktion.

Utställning på Mälarö BK 
2010-06-05

Återigen hade vi vårt fina väder på vår utställning på Mälarö 
BK! Varmt, soligt och skönt. Årets anmälningssiffra var 63 
hundar och vår domare Ingrid Hein från Estland tog sig an 
våra hundar med bravur. 
Årets BIS-vinnare blev en långhårig sobeltik vid namn Stead-
wyn Most Ravishing som ägs av sin uppfödare Anja Ejerstad 
i Arbrå.
BIS-2 blev den korthårige Kari’Dahls Jolin Jade, ägare Håkan 
Dahlbom
BIM bland långhåren blev Angeleye’s A Silver Snow Cloud, 
ägare Jennie Lönnfors, Strängnäs och bland korthåren 
Kari’Dahls Nemo Novell, ägare Karin och Håkan Dahlbom.

Här nedan är det resultat och bilder från vår dag!
Alla bilder är tagna av Daniel Ahl och Marie Munktell.

Domare: Ingrid Hein, Estland 
Ringsekreterare: Leena Hurt och Eva Sederholm

Långhårsvalpar 4-6 mån:
1 HP, BIR, BIS-1 Angeleye’s Snow Storm Shadow, ägare: 
Ann-Mari Persson, Rimbo
2 HP, Dagsljus Man in the Mirror, ägare: Ellen Huzelius, 
Frövi
1 HP, BIM, Callahorn’s Unique Delicasy, ägare: Tarja Larsson, 

Stallarholmen

Långhårsvalpar 6-9 mån: 
1 HP, BIR, BIS-1, Lavarose Blue Perelli, ägare: Patrick Lem-
peä och Tanja Björck, Ängelsberg
1 HP, BIM, Lavarose Blue Epsilon, ägare: Patrick Lempeä 
och Tanja Björck, Ängelsberg
2 HP, Seamist Ice Storm, ägare: Berit Frogvall, Huddinge

Långhår vuxna: 
1 BT, CK, BIR, BIS-1, Steadwyn Most Ravishing, ägare: Anja 
Ejerstad, Arbrå
Vinnare av SCK Östra Lo’s Trophy för BIS-1 
2 BT, CK,  Mari-Mon’s Silver Sky, ägare: Gunnel Hallström, 
Tungelsta
3 BT, CK, Dreams Of  Woodland Love Story, ägare: Patrick 
Lempeä och Tanja Björck, Ängelsberg 
4 BT, CK, CERT, Steadwyn Showstar, ägare: Ing-Mari 
Abring, Stjärnhov
R BT, CK, Hazelgrove’s Lady of  the Lake, ägare: Lars Skoog 
och Karin Baird Skoog, Spånga
CK, Caradhras Devil in Disguise, ägare: Catharina Morén, 
Upplands Väsby
CK, Fornborgens Isadora, ägare: Barbro Lundgren Laurell, 
Danderyd och Olle Landfors, Ekerö
CK, Springmist’s Tears For Fears, ägare: Marianne Widman, 
Vaxholm
HP, Steadwyn Fashion Wyse, ägare: Peter Söderman, Farsta
HP, Wassail Simple Wish, ägare: Tarja Larsson, Stallarholmen
HP, Glamshines Eyes of  an Angel, ägare: Peter Söderman, 
Farsta

HP, Meggys Billie Holiday, ägare: Sirkka Fredriksson, Vätö
Inga fler tikar med CK och HP

1 BH, CK, BIM, Angeleye’s A Silver Snow Cloud, ägare: Jen-
nie Lönnfors, Strängnäs
2 BH, CK, Just To Be African Gold, ägare: J. Reslerova, 
Tjeckien och Monika Buresova, Haninge
3 BH, CK, CERT,  Callahorn’s Truly A Masterpiece, ägare: 
Elisabet Jungner, Stenhamra
Vinnare av Brighthill’s Vandringspris för Bästa Junior 
4 BH, CK, Steadwyn Diamond Eyes, ägare: Peter Söderman, 
Farsta 
R BH, CK, Purelight’s Don’T Talk Just Kiss, ägare: Tarja 
Larsson, Stallarholmen

BIR, BIM Långhår 6-9 mån
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bra proportioner. 

Många hanars problem var för högt burna svansar. Men dom 
hundarna som fick 1:a och ck hade verkligen bra och vackra 
pälsar, goda rörelser , huvudets linjer de rätta och de visade sig 
utmärkt. Bästa Hane och BlM, Angeleye’s Silver Snow Gloud, 
var en härlig bluemerle med ett flott framträdande och med 
särdeles fria rörelser. Bästa Hane-2 med utmärkt päls, god ben-
stomme, men något brett ansatta öron som förstörde helhet-
sbilden. Bästa Hane-3 och CERT gick till en mycket lovande 
hane från juniorklassen. 
Det var flera tikar. Många i juniorklassen var  i fällning just nu 
och en del var lite ovana i ringen. Men alla i juniorklassen hade 
bra mentalitet, var badade och välborstade och pälsen kommer 
ju tillbaka. I följande klasser var det vackra tikar och jag njöt att 
få se vad som visades upp för mig i ringen.
BT-klassen var verkligen flott. Vinnaren blev No UCh Stead-
wyn Most Ravishing. En tik som är flott och har allt. Andra 
Bästa tik var bluemerlen KORAD SE UCh Mari-Mon’s Silver 
Blue Sky. 
Efter henne återigen sobelfärgade vackra tikar från öppen 
klass och BT-5 var en lovande juniortik.
För mig var Bästa Tikklassen en mycket vacker bild att se på. 
Själv har jag haft collie sedan 1976. Kennelnamnet Cayring 
registrerades 1993 och hittills har kenneln fött upp 42 kullar. 
Just nu har jag sex collies hemma, en hane och fem tikar. Den 
äldsta är snart 13 år. Själv tycker jag mycket om att ställa ut. 
Äger tre INTCh och två hundar är JCh. Jag har dömt i Fin-
land och Ryssland. I Sverige har ni utmärkta collies. Vinnarnas 
standard är högre än i andra länder.
I Finland finns det mycket collies på utställningar. Speciellt ko-

CK, Destiny De’lors Apollo Blue, ägare: Jennie Lönnfors, 
Strängnäs
CK, Springmist’s The Rednex, ägare: Marie-Louise Muhr, 
Örebro
Vinnare av LP Seamist Sweeper Cats Vandringspris 
Bästa Bruksklasshund 
CK, Enekullens Astor My Blue Dream, ägare: Monika Bu-
resova, Haninge
Vinnare av SUCH NUCH Seamist Steely Dan’s Van-
dringspris till Bästa Veteran samt 
In Loving Memory of  Jollychap’s Tiny Bit Blue’s van-
dringspris till bästa veteran 
Inga fler hanar med CK och HP 

1, HP, BIS-1 Uppfödargrupp Vuxen: Kennel Steadwyn 
Vinnare av Enterprice Vandringspris för Bästa uppfödar-
grupp
2, HP, Uppfödargrupp Vuxen: Kennel Fornborgen
Inga fler grupper med HP

1, HP, BIS-1 Avelsgrupp Vuxen: Springmist’s Tears For Fears

Korthår vuxna:
1 BT, CK, CERT, BIR, BIS-2, Kari’Dahls Jolin Jade, ägare: 
Karin och Håkan Dahlbom, Enköping
1 BH, CK, BIM, Kari’Dahls Nemo Novell, ägare: Karin och 
Håkan Dahlbom, Enköping 

Domarkommentar, lngrid Hein 
(översatt från finska av Anja Ejerstad)

För det första vill jag TACKA Svenska Collieklubben för att 
jag fick äran och glädjen att få komma att döma era hundar på 
colliespecialen. TACK också till Tarja Larsson som hämtade 
mig på flygplatsen och som gjorde mig sällskap under  kvällen. 

Utställningsmorgonen var vacker då färden till utställningen 
började. Ringen var stor på gräsmattan, vackert väder och gott 
om tid. I ringen väntade mig en överraskning med en estnisk 
medarbetare Leena Hurt och tillsammans med ringsekreterare
Eva Sederholms hjälp avlöpte arbetet utmärkt. 

Först i ringen var valparna. De yngsta vann, födda i början av 
året . De hade goda benstommar och var glada. Vinnarna av 
valpklassen var två bluemerles med vacker färg, som var 
syskon. Båda mycket balanserade, hade bra storlek och med BIR, BIM Långhår

BIS 1, BIS 2

BIR, BIM Korthår
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rthåren utmärker sig på alla utställningar. I Estland finns det 
inte så många collies och bara några få uppfödare. Detta märks 
på utställningarna där största delen av hundarna kommer från 
Finland. 

Ännu en gång TACK till er alla collieägare. Jag önskar er alla 
ett lyckosamt utställningsår och en vacker sommar.

Ingrid Hein
Cayring kennel, Estland.

Ringrapport från Timrå, 
1 augusti  
Till utställning var det totalt 28 långhår samt 1 korthår an-
mälda. 
Domare för dagen var Piia Enlund, Finland 
(Kennel Kangasvuokon Finland ).

RESULTAT
Valpar:
BIS valp Fancymore Love Explosion, Äg. M Carlsson, Liden
Inga fler valpar med HP.

Vuxna tikar:
BIS, BIR, Bästa Veteran Korad SE UCH Fancymore Morning 
Angel, Äg; M Carlsson, Liden
2-btkl Cert Seabounds New Love In Town, 
Äg. Micael Johansson, Njurunda
3-btkl Gatefields Gyllene Månstråle, 
Äg. Adriana Sammens, Hudiksvall

4-btkl Laces Winsome Like A Summer Night, 
Äg. Kristina Eliasson, Marsfjäll
r-btkl Laces Cinnamon´N´Sugar, 
Äg. Kristina Eliasson, Marsfjäll
Övriga tikar med CK:
Cronys Sound of  Ice och Steadwyn Fire´n Flowers

Vuxna hanar:
bh1 C.I.B DK UCH NO UCH NORD JV-07 SE V-10 Sam-
men’s Blue Tombe
Äg. Adriana Sammens, Hudiksvall
bh2 BY CH FI UCH LT CH NO UCH RU CH Windy For-
est Prince Charming , Äg. Tuula Juntila, Karungi
3-bhkl Cert Steadwyn Major Triumph, 
Äg. Susanne Sihto, Arbrå
4-bhkl Cordylines Xtra Ordinary, 
Äg. Inger Eliasson, Sandöverken
Övriga hanar med Ck:
Brantastigs Qalexander

Bästa uppfödarklass:
Kennel Fancymore, Äg. M Carlsson, Liden

Grattis till Steadwyn Major Triumph som blev exteriör-
beskriven och därmed fick titeln KORAD och SVENSK 
UTSTÄLLNINGSCHAMPION. 

BIS valp

BIR, BIM
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len. Lördagens träning avslutades med den traditionella räkaftonen 
och obligatoriska lotteriet. Även om knotten gjorde sitt bästa för att 
förstöra vår lägerhelg hade vi som vanligt väldigt trevligt och lärde 
oss en hel del. Vi håller nu tummarna för att alla hundklubbar som 
varit på Kosta har skött sig, så att vi får komma dit nästa år igen. 

Kvar på programmet har vi i skrivande stund vår exteriörbeskrivn-
ing i Lenhovda den 29 augusti, Sök och spårträning i Lessebo den 
5 september och sist men inte minst, årsmötet den 21 november, 
även det i Lessebo. Vi välkomnar alla våra medlemmar att delta i de 
kvarvarande aktiviteterna och önskar er alla en skön höst!

VÄSTRA
Kontaktperson:
Margaretha Hawkins, 0340-65 19 64  
lolo.hawkins@telia.com
www.sck-vastralo.se 

Hej!
Vilken sommar vi har haft!!!
När detta skrivs är det sensommar och det 
är redan några veckor sedan det var Collie-
SM i Oskarshamn. Ett jättestort TACK! 
till Sydöstra Lo för ett toppenjobb med 
ett så välregisserat arrangemang runt alla 
aktiviteter alla 3 dagarna. Så roligt att träffa 
alla hundvänner och så trevligt vi hade med 
god mat och mycket umgänge på kvällarna i 
Ladan! Det var varmt och gott hela helgen, 

minst sagt, med över 30 grader, så det som alla tävlande och funk-
tionärer presterade låg på bragdnivå! Det är härliga minnen man tog 
med sig därifrån!
Nu har temperaturen hamnat lite mer normalt och skogarna är 
fulla med hallon och blåbär! Det är så mysigt att vara ute i skogen 
och plocka bär, tycker både hundarna (som har fått blådad tand i 
blåbärsriset) och jag.
Hoppas att alla nu får njuta av en lång skön höst!

PROGRAM  
Hösten 2010:

Okt 2-3 Lydnadsläger på Tånga Hed , Vårgårda
 Se annons i Colliebladet och Västras hemsida.
 För information: Ring Margaretha, 0300-54 09 59, 0707- 
 76 18 64
Okt 16 MH på Lerums BHK 

Nov 23 Årsmöte på Kungsbacka Brukshundklubb
Innan årsmötet, som börjar kl. 12.00, finns möjlighet från kl. 11.00 
till lydnadsträning för den som önskar.
För information: Margaretha & Lennart, 0300-54 09 59, 
0707-76 18 64
 
Samtliga vägbeskrivningar till de olika aktiviteterna kommer att 
läggas ut på vår hemsida i god tid före läger och MH  – se Västras 
hemsida/annons/PM

Vi hälsar alla välkomna till våra aktiviteter och önskar alla collievän-
ner en härlig höst!

Hälsningar, Lisbeth (Mimmi) Hägg

SÖDRA
Kontaktperson:
Ingela Pettersson, 042-553 38 
ingela@zting.se
www.scksodra-lo.se  
 
Hej alla collievänner!
Så var sommaren till ända och hösten står 
och knackar på dörren. Detta innebär nya 
aktiviteter för oss här i söder.
Närmast på tur står en groomingdag med 
Maria Bohlin den 25:e september klockan 
10:30 utanför Svedala. Du kan läsa mer om 
detta och vägbeskrivning hittar du på vår 
hemsida. Har du inte tillgång till dator så 
ring till Elisabeth Bauer på telefon  
070-536 33 76.

Sen kommer vi att träffas på Storegårds Hundpark den 23:e okto-
ber. Till detta måste du anmäla dig och det gör du hos Susanne 
Worning på mailadress susanne.worning@telia.com
Detta är tänkt som ett arrangemang för hela familjen och för att vi 
skall lära känna varandra under lättsamma former. Medtag fikakorg.
Vi planerar också en agilityträff  på Ystads brukshundsklubb men i 
skrivande stund är datumet inte fastställt.
Du håller dig informerad om våra aktiviteter på hemsidan,
www.scksodra-lo.se
Är du nyfiken på arrangemang i lokalområdena runt omkring oss 
så titta på aktivitets kalendern på SCK:s hemsida www.svenskacol-
lieklubben.se  Du är hjärtligt välkommen att besöka våra grannar 
också.
Slutligen kallar vi också till södra lokalområdets årsmöte på Söderå-
sens BK söndagen den 28/11 klockan 13:00. För att kunna planera 
fikan vill vi gärna att du ringer och berättar om du kommer – till 
Ingela på telefon 070-34 55 338. Tag chansen att vara med och 
påverka hur våra aktiviteter skall se ut nästa år.

Med önskan om en riktigt härlig höst!
Ingela Pettersson

SYDÖSTRA
Kontaktpersoner:
Sydost: Nina Svedegård, 0491-412 187
solo.sck@gmail.com 
Väst: Britt-Marie Elbe, 0371-511 836 
unilines@gilsaved.net 
Norr: Jenny Jonsson, 0702-56 46 45 
antiloop8@hotmail.com
www.sydostra.jackpine.se

Nu när sommaren börjar lida mot sitt slut 
kan vi i sydöstra se tillbaka på både 20-års 
jubileum för Smålandslägret och ett genom-
fört Collie-SM. Mer om Collie-SM kan ni 
läsa på annan plats i tidningen. Småland-
slägret var tillbaka på den ordinarie helgen, 
det vill säga helgen innan midsommar. Som 
vanligt fanns det grupper i spår och sök och 

en fri grupp. Totalt hade 38 collie- vänner anmält sig och fick stöd 
och hjälp av de åtta instruktörerna. Torsdagen inleddes som vanligt 
med gruppindelning och korvgrillning. Efter fredagens träning vän-
tade en överraskning i form av musikunderhållning under grillkväl-

Våra lokalområden
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SÖDRA SVEALAND
Kontaktperson:
Närke: Marie-Louise Muhr, 019-13 34 93 
Marie-Louise har ansvaret för MH och MT 
i hela LO: t 
muhr.jungenas@comhem.se
www.hem.passagen.se/orebrolo
Västmanland: Marie Edlund 
mareed@telia.com
Ann Karlsson, Collieträffar.
Värmland: Mona Johansson 
skophusett@hotmail.com

Tiden går så fort. Nu har redan halva året 
gått och det har varit en massa roliga aktiv-
iteter att delta på. 

På vår första träff  hade vi besök av Peter Nilsson (Kennel Rudän-
gen) och Robban (får säga att jag inte skrivit upp efternamnet)
Temat var utställning. Peter började att visa hur man klipper och 
borstar upp en hund till utställning. Sedan var det dags för oss att 
fixa till våra hundar. Det blev ett borstande, fejande och klippande, 
resultatet många fina hundar.
Efter detta var det dags för ringträning. Lätt att ställa ut en collie, 
glöm det. Vi fick många fina tips denna dag. Framför allt hade vi 
väldigt roligt. Tack Peter och Robban.

Nästa träff  hade vi i Kilsbergen där Marie Edlund visade oss hur 
detta med SÖK går till. Alla hundar som var med fick sedan prova 
på den nivå man var. Hundarnas ålder var från 4 månader upp till 6 
år. Allt från rena nybörjare till några som provat på SÖK. 

Nu håller vi på som bäst att planerar höstens träffar. Ni kommer att 
hitta information om dessa på vår hemsida.

Vi hade kvälls MH i juni. 15 goa och glada hundar under 3 kvällar 
beskrevs.

Jag antar att det var fler än vi som var nere i Oskarshamn på Collie 
SM. Ett mycket varmt Collie SM. Men som alltid en trevlig tillställn-
ing och ett tillfälle att träffa colliemänniskor från när och fjärran. 
Nästa år går Collie SM här i Örebro, den 22-24 juli. För er som har 
funderingar på att åka hit var ute i god till med att boka boende. Vi 
kommer att hålla till på Örebro BK.
Vi kommer att behöva en hel del hjälp av er så har ni lust att ställa 
upp hör av er till Marie-Louise Muhr, Elisabeth Pettersson eller 
Marie Edlund.

För er som varit ute på utställningar, lydnad, bruks eller agility täv-
lingar. Maila in era resultat till Erica Svensson och var med och tävla 
om våra fina priser. Nytt för i år är att vi delat på utställningspriset 
på Lång och Korthår. Så ni i Värmland sänd in era resultat.
Tid och plats för detta kommer att komma på vår hemsida.

Vid datorn
Marie-Louise Muhr

ÖSTRA
Kontaktperson:
Kristina Åhlfeldt, 018-38 68 21 
vulken.karlsson@telia.com 
www.sck-ostralo.se

Hej!
 
Nu är sommaren slut och jag hoppas att det 
har varit en skön sommar för er alla!
Ett stort grattis till alla resultat på collie SM, 
tävlingar och utställningar som ni har delt-
agit i under sommaren, glöm inte att skicka 
in det till resultatsidan och att uppdatera er 
hunds data i ”Hundar i Östra”.
Det är roligt att se att det är många som är 
aktiva med sina hundar! :-)

 
Det börjar snart bli dags att skicka in ansökningarna till vandring-
spriserna. Mer information om detta  finns på hemsidan!
 
Vi behöver fler kontaktpersoner i vårat lokalområde, om det finns 
någon som kan tänka sig att ställa upp, kontakta mig eller någon i 
styrelsen!
 
Vi har många olika aktiviteter som synes nedan, och vi hoppas att 
alla kan hitta någonting som passar! Har du förslag på fler aktiv-
iteter så hör av dig till oss!
 
Med vänlig hälsning
Östras LO genom
Kristina Åhlfeldt
 
 
September   
Datum / Dag Arrangemang
4, Lördag Exteriörbeskrivning, Mälarö BK 

5, söndag Collieträff   med Helena Bergman kl 11,00  
Rudan, Haninge Kontakta Helena för mer info

10, Fredag Sista anmälningsdagen till Mentaltestet (Kornin-
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MELLERSTA NORRA 
Kontaktperson:
Helen Eliasson, 060-58 04 48 
heliason@telia.com
www.web.telia.com/~u15217600/index.htm

Regn och rusk, nu kryper hösten allt när-
mare, men det är lite mysigt samtidigt med 
hög och klar luft på dagarna och mysbelysn-
ing i fönstren till kvällen.

I augusti hade vi utställning med Piia En-
lund från Finland som domare, resultat om 
det på annan plats i tidningen.

Några MH har också genom förts i loka-
lområdet och inte kan man säga att collie 
har varit överrepresenterad, vi vet att det 

finns massor av hundar som borde gå MH ! Nya chanser nästa år 
igen, så välkommen att anmäla.

Lägret blev intställt pga för få anmälningar, det går inte att genom-
föra ekonomiskt, får se om det blir nya tag nästa år.

I och med detta kallas du till årsgenomgång  21 november kl 16.00 
på Timrå BK, i samband med årsmötet håller vi den årliga julfesten, 
i år är det julklapp på bokstaven R som gäller,
Mer information om ansökningar kommer på hemsidan om loka-
lområdets vandringspriser som brukar delas ut.

Städning på SKK:s utställning 9-10 oktober, Dag samordnar 
arbetsschma, anmäl dig till honom på telefon 060-31853  eller dag.
gagner@telia.com om du kan hjälpa till någon timme.

Mellersta norra Lo´s hemsida hittar du via SCK´s hemsida www.
svenskacollieklubben.se
Och vidare lokalområden, där hittar du information om vårt loka-
lområde, telefonnummer, mailadresser, aktiviteter mm, tveka inte 
att ta kontakt med oss om du har några funderingar eller tips på 
aktiviter som ni vill att vi genomför. 
En fortsatt trevlig höst
Önskar styrelsen MNLO genom Heléne Eliasson

NORRBOTTEN (inkl. Västerbotten)
Kontaktperson Norrbotten:  
Gunilla Nyberg, 0911-302 17
Kontaktpersoner Umeå: 
Johan Nilsson, 090-14 31 31 
Jenny Marklund, 090-19 50 38

gen) den 2 oktober på Waxholm BK Waxholm BK 

15, Onsdag Sista anmälningsdagen till provapå-vallningen 
den 16 oktober i Almunge 
  
Oktober   
2, Lördag Mentaltest (Korning), Waxholm BK .

10, Söndag Collieträff  med Helena Bergman kl 11,00 
Rudan, Haninge Kontakta Helena för mer info

16, Lördag Prova på vallning Almunge .

November   
 7, Söndag  Collieträff  Med Helena Bergman kl 11,00  
Rudan, Haninge  Kontakta Helena för mer info

Mer information finns på vår hemsida!
    

NORRA SVEALAND  
( fd Uppland och Dalarna)
Kontaktpersoner:
Malin Hofsted-Hardt
degerbo@hotmail.com
Tel 0293-515 36
 
Mikaela Berg
m_mountain53@hotmail.com
Tel 018- 42 10 85
 
Hej alla!
I rådande stund är det febril aktivitet med 
att få iordning det sista inför vår utställning/
exterörbeskrivning/MH den 11-12 septem-
ber, resultat kommer i nästa collieblad!
 
Vi har 2 MH dagar i Oktober, ibland får vi 

återbud, vill du stå på reservplats kontakta Monica.
 
Känner du dig manad att vara kontaktperson i vårat 
lokalområde,eller har du förslag på träffar,aktiviteter eller annat,så ta 
kontakt med  Malin eller Mikaela så hjälper vi till!
 
Vi planerar  avslutnings fika i november för detta år,mer informa-
tion kommer på hemsidan framöver, välkommen att träffas och 
umgås en stund.
 
På hemsidan finns mer information och adresser till alla oss i arbet-
skommitten och kontaktpersoner:)
 
Ha en härlig höst alla collievänner!

Du hittar login till LO-pärmen på hemsidan, 
direkt på startsidan. Här hittar du det mesta 
som behövs för lokalområdena. 
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www.tandsten.se

www.biodistra.com

Hur ofta borstar 
din hund tänderna?

Biopet Glucosamin är betydelsefullt vid 
förnyelse av ledbrosk, ben, muskler, ledband 
och senor. Värdefullt vid påfrestningar 
och ökad ålder.

– för ett aktivare liv – för magens skull

www.biodistra.com

Dålig mage 
är inget kul

Börjar din hund
bli stel i lederna?

Stomax motverkar matsmältningsstörningar 
hos hund och katt. Stomax skyddar och 
stöttar tarmen, normaliserar avföringen och 
gynnar tarmfloran. 

Köpställen: Djuraffärer och veterinärer.
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25. Läs mer på:

Köpställen: Djuraffärer och veterinärer.
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25. Läs mer på:

Läs mer på:

Strö lite PlaqueOff® Animal på hundmaten varje dag 
och du får en hund med bättre munhälsa. PlaqueOff® 
Animal är en ren naturprodukt som fungerar lika bra 
till hundar och katter. Köpställen: Djuraffärer, veterinärer, 
Granngården och apotek. 
Marknadsförs av Biodistra AB 020-21 25 25.

Effektivt mot 
tandsten, plack 

och dålig 
andedräkt
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Tips & trix för spårhundar!

Jag har varit på Skåne Bks årliga sommarläger som varar från 
söndag kväll till lördag kväll i slutet av juli månad. Det var 

faktiskt första gången som jag varit på ett så pass långt läger 
samt på ett ”icke” collieläger. Jag hade anmält mig till gruppen 
som skulle träna brukslydnad och uppletande och vår tränare 
var Christer Sjögren. Han har själv schäfer och har tävlat 
mycket i spår och skydd, inklusive på stora SM.

Men det är inte om lydnad eller ens uppletande som jag tänkte 
skriva om här. Utan istället om ett par riktigt bra tips vi fick om 
spår, vid en längre eftermiddagsfika.

Först en bra metod för att få lite mer drag i linan. Kan med 
fördel användas även på unga hundar.
Jag kallar den för Dungemetoden:

Du har en medhjälpare, din 
hund och godis samt leksak. 
Ni går alla tre tillsammans 
runt en dunge och på andra 
sidan leker du med din hund 
och har lite roligt på den 
platsen. Därefter går din 
medhjälpare tillbaks med 
hunden och lämnar kvar 
dig på den trevliga plat-
sen. Under tiden som 
hunden transporteras till-
baks till andra sidan dungen 
så smyger du själv iväg rakt 
ut från dungen en 50-100 meter 
och gömmer dig. Sen går med-
hjälparen tillbaks runt dungen till 
den plats där du fanns och hun-
den har troligtvis en förväntan om 
att finna dig där och att den skall 
få en belöning. Den kommer 
runt dungen och hittar platsen 
men där finns ju inte matte!!!! 
Först brukar de leta runt lite 
men sen kopplar de på nosen och upptäcker 
– vänta, här har ju matte gått- och de följer spåret. Ofta först 
lite tveksamt men sen med alltmer drag i linan. Slutet blir gott 
– matte hittas!

Sen diskuterade vi upptag. Denna eviga och intressanta diskus-
sion om varför hundar bakspårar och hur man lär en hund att 
ta rätt håll. 
Christer har vidareutvecklat en metod, som stod i brukstidnin-
gen för ett par år sedan, som Tage arbetat fram. 

Christers metod är en långsiktig variant. Räkna inte med något 
snabbt resultat utan som med den mesta hundträning så gäller 
det att hunden får lyckas och helst aldrig misslyckas, för att så 
småningom bli så van vid att så ”här gör man” att det sitter 
även på tävling. Men som sagt det gäller att jobba långsiktigt 
för det krävs många upprepningar innan det sitter.

Christer berättar om sin metod:
”Jag lägger ett spår med cirka 100-150 lång ben där jag efter 
första rakan vinklar åt ena håller och nästa gång vinklar åt an-
dra hållet. Detta för att kunna träna ett spårupptag åt höger 
och ett åt vänster. Jag vill alltid träna lika många åt varje håll, 
allt för att inte favorisera en riktning. Se skiss nedan.

Metoden går ut på att utnyttja hundens starka känsla för 
riktning. Jag börjar med ett direktpåsläpp och sen ligger där 
en pinne efter 20-50 meter eller längre, avståndet är inte 
viktigt. Efter sedvanlig procedur med pinnen (godis, lek mm) 
så tar jag och går av spåret, rakt ut i skogen. I början kanske 
jag inte går längre ut än 5-10 meter. Sen går hunden och 
jag parallellt med spåret men fortfarande i spårets riktning.
(Viktigt!) Därför måste spåret fortsätta minst 100 meter efter 
pinnen rakt fram. Här utnyttjar jag alltså att hunden känner 
att vi fortsätter i spårets riktning och när vi går ganska nära 
spåret känner givetvis hunden var spåret är.
Jag fortsätter parallellt med spåret en 50 meter och sen vin-
klar jag tillbaks mot spåret. Här kan jag då skicka på hunden 
vinkelrätt mot spåret – som man gör på tävling. Det finns in-
gen hund som i det här läget skulle bakspåra. I början är man 
så nära spåret att det inte blir konstigt alls för hunden att leta 
sig tillbaks. Efterhand som kan tränar och hunden blir van 
går man längre och längre ut från spåret tills man tillsist står 
de 40 metrarna från spåret som man gör i elitklass.
När hunden har tagit upp spåret igen på rätt håll kommer 
det en vinkel efter en 50 meter och därefter en ny pinne. Nu 
kan man upprepa hela baletten, men denna gång väljer man 
att ta av hunden åt andra sidan för att kunna få ett påsläpp 
åt andra hållet. Samma procedur alltså fast spegelvänt. 

Efter det andra upptaget kommer det åter en vinkel och sen 
en pinne. Vi har nu spårat cirka 300 meter. Nu kan man antin-
gen avsluta spåret eller så kan man fortsätta med vanlig spårn-
ing. 

Genom att upprepa den här övningen under lång tid, ja egentli-
gen under hela hundens spårkarriär, så bygger man upp käns-
lan hos hunden att det är så här man skall göra – ta spåret på 
rätt håll. Jag har fört dagbok med min förra hund och på nära 
nog 600 upptag var det nog 8 som var på fel håll.”

Så nu är det bara ut och träna upptag!

Av Kirsten Wretstrand med tillstånd från Christer Sjögren att publicera 
hans upptagsmodell.

Direkt påsläpp
X

X

X

ca 50 m
ca 50 m

Påsläpp vänster
pinne

pinne

pinne

Påsläpp höger
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Smålandslägret 
17/6 – 20/6  2010

Äntligen var det dags att packa bilen för 
en minisemester  på collielägret i Ko-

sta. I år skulle jag och min hund Moltaz var 
med i ”spårgrupp 1” som i år också blev 
sammanslagen med ”prova på grupp”. Vi 
hade Helena Cerwin som instruktör och då 
jag kände henne sedan en tidigare kurs visste 
jag att det skulle bli en lyckad kurs med in-
slag av diverse olika övningar. Vi var en liten 
grupp med 5 deltagare och 4 hundar, så det 
blev mycket kurstid för var och en. Under 
dessa dagar fick vi lägga husse/mattespår, 
lägga spår åt varandra, vinklar och godis-
spår, utifrån våra individuella kunskapsnivåer 
och problem. Vi hann också med några en-
kla sökövningar, budföring och uppletande. 
Efter varje övning gick Helena igenom vad 
som varit bra eller mindre bra och vad vi 
eventuellt skulle förändra inför nästa övning. 
Det blev också tid för trevliga diskussioner 
båda om hundar och annat. Tack Helena.

Som vanligt var det grillafton på fredagen 
och räkafton på lördagen med sedvanligt lot-
teri. Nytt däremot var två killar som kom och 
sjung och spelade för oss på lördagskvällen, 
de var otroligt bra och vi blev extra lyckliga 
när de framförde Hasse Anderssons låt ”Får 
man ta hunden med sig in i Himmelen”. 
Jag hoppas få komma till Smålandslägret 
många gånger till, detta var sjätte gången 
och det är alltid trevligt att träffa de man lärt 
känna under dessa år.  
Ett stort tack till de inom Sydöstra lo som 
lägger ner både tid och arbete så vi får möjlighet att tillsammans med våra hundar träna, träffas och ha kul.

Anita Gustafsson och Moltaz

Ögonlysning – colobom
Information angående omlysning av vuxen hund
Svenska collieklubben har för avel och valphänvisning bl..a. krav på 
ögonresultat, där ua och CRD oavsett grad, är tillåtet.

Följande information har delgetts klubben:

Vill man säkerställa att ett nyupptäckt colobom verkligen föreligger kan man göra på följande sätt:
Beställ tid på Strömsholms djursjukhus för ögonundersökning. Informera om att det gäller en överklagan. Önskvärt är att 
både Maria Källberg och Nils Wallin-Håkansson tjänstgör och kan undersöka hunden. Är det tidigare resultatet felaktigt är 
det möjligt att avlägsna detta från SKK:s data.
När mer information föreligger publiceras detta på hemsidan och i Colliebladet
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Hunden lever farligt i bilen
– biltillverkarna brister när det gäller säkerhet för hund

För barn som åker med bil finns tydliga rekommendationer om hur de ska sitta för att färdas 
säkert och biltillverkarna tävlar om att ha de bästa lösningarna. Men när det kommer till våra 
fyrbenta vänner är det sämre ställt. En artikel i tidningen Hundsport nr 4 belyser svårigheterna 
med att hitta saklig information om hur man ska transportera sin hund på ett säkert sätt i bilen. 
De flesta biltillverkare har mycket lite dokumentation och information till den hundägare som 
står inför ett bilköp och vill att deras hund ska kunna transporteras på ett säkert sätt. Merparten 
av biltillverkarna hänvisar bara till samarbetsföretag som tillverkar burar. Många av dessa är enligt 
artikeln ganska luddiga i sina beskrivningar och produkterna är endast i undantagsfall testade 
under realistiska förhållanden. Inte heller Transportstyrelsen eller NTF har någon information 
om hur våra hundar bör transporteras. Hundens säkerhet under bilresor verkar helt enkelt inte 
tas på allvar av någon aktör. Hundägare som står i begrepp att köpa en ny bil bör därför själv ha 
en god uppfattning av vad man ska ha innan man åker iväg för att titta på bil – även om en del 
återförsäljare sitter inne med betydligt mer information än vad tillverkaren kan erbjuda.

Hur ska då en hund transporteras säkert i bilen? Den otvetydigt bästa lösningen enligt artikeln 
är en krocksäker bur, fast monterad i bagagerummet på en kombibil och ett permanent galler 
mellan bagaget och baksätet. Många andra lösningar som plastburar, selar med klena plastspän-
nen, madrasserade korgar, flyttbara galler med mera är troligen säkra för hunden – så länge 
man inte krockar.

Artikelförfattaren Lena Heimlén vittnar om de stora svårigheter hon hade att få reda på vilka 
säkerhetslösningar för hund som de stora biltillverkarna tillhandahåller. På webbplatserna var 
informationen, om den överhuvudtaget fanns, gömd långt ner under opassande rubriker och 
vid telefonkontakt var det sällan någon som kunde ge andra besked än en hänvisning till den 
burtillverkare man samarbetar med. Burtillverkarna i sin tur uppger ofta att deras bur är säker 
men bara en tillverkare kunde hänvisa till svenska krocktester som utförts i samarbete med 
Statens Provningsanstalt, SP.

Artikeln i sin helhet samt dokument om hur undersökningen gjorts finns på www.skk.se och 
www.newsdesk.se. Där finns även bilderna till vänster att ladda ner.

Tre sätt att transportera sin hund 
i bil. Den översta varianten med 
en rejäl bur, fast monterad i 
bagagerummet är den säkraste. Fast 
monterade galler och kraftiga selar 
kan också fungera acceptabelt.
Bilderna finns att ladda ner från 
www.skk.se och www.newsdesk.se.
Foto: Måns Engelbrektsson

Dekalen "Säker i bilen" kan 
beställas kostnadsfritt från 
Svenska Kennelklubben. 



42

Collie-SM genom tiderna

Tänk att det faktiskt är 18 år sedan Collie-SM arrangerades för första gången.  I Nora den 16-17 juli 1993 ägde detta rum, då 
kallat RM riksmästerskap. Det tävlades i samtliga lydnadsklasser som även var officiella tävlingar. Brukstävlingarna var inoffi-
ciella med deltagare i både spår och sök.  Även agilitytävlingar genomfördes. 
Redan ett år senare -94 hade tävlingarna utökats i och med att Appellklass och Bruks delades i två tävlingar. Utställningen var 
fortfarande inofficiell. 1996 var första året en riksmästare i Utställning korades och Collieklubbens officiella huvudutställning 
blev en del av Collie-SM.
Tror nästan att det var rekord -97, första året då Elitklass Bruks var officiellt. Sju elitekipage i spår och tre elitekipage i sök och 
samtliga var collies. 
Det skulle dröja ända till 2006 innan Appellklass-tävlingarna blev officiella. Det var även det året som blev starten för att Spår 
och Sök arrangerades i samtliga klasser Appell, Lägre, Högre och Elit.
Genom åren har det vid tre tillfällen korats en SBCH i samband med Collie-SM:
-99 SBCH Brighthills Black Barry
-01 SBCH Gemdales Careless Charlie
-07 SBCH Gemdales Just Jason
De senaste åren har vi även kunnat se en ökning av deltagande ekipage i flera klasser och på utställningen behövs det två 
domare. 
Vi ser med förväntan fram mot kommande Collie-SM med ännu fler vackra och duktiga deltagare.
Collie-SM 2011 arrangeras i Örebro av Södra Svealands Lo
Collie-SM 2012 arrangeras i Ystad av Södra Lo

Priskommittén SCK 

SCK:s Hederspris (HP)

Under hösten 2009 har Priskommittén på uppdrag av 
SCK:s styrelse inventerat de priser och utmärkelser som 
delas ut i samband med SCK:s årsmöte. Ett arbete som 
pågår fortlöpande.
En förändring fr.o.m. tävlingsåret 2009, (utdelade på 
årsmötet i mars 2010) är att SCK har instiftat fyra nya 
Hederspris. HP till Bästa Appellklasshund, Bästa Bruks-
hund, Bästa Agilityhund och Bästa Lydnadshund. Fr.o.m. 
tävlingsåret 2010 kommer dessa HP även att delas ut till 
Bästa Utställningshund Korthår och Bästa Utställnings-
hund Långhår. Sammanlagt sex nya HP att tävla om.
Originalet till priset är en blyertsteckning med tre olika 
colliemotiv. Specialbeställd av konstnären 
Inger Nordvall, till just detta hederspris.
De av er som var med på medlemsmötet i samband med 
årets Collie-SM hade möjlighet att se tavlan då. Här kom-
mer den nu på bild så att ni alla kan få se den.
Priset är en numrerad kopia av denna tavla som vinnaren 
behåller.

Priskommittén SCK 
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Norsholms djursjukhus är ett djursjukhus med ambitionen att ge högkvalitativ och 
personlig vård för ditt djur.

Vi har hög kompetens inom området ortopedi (skelett och leder) med utredning och operationer 
av alla typer av led- och ryggproblem. Som komplement i utredningen av ledlidanden har vi också 
en mycket välrenommerad rehabiliteringsanläggning. Rehabavdelningen arbetar även mycket med 
friskvård. Djursjukhuset har den enda specialisten på hudsjukdomar i länet och utför utredningar vid 
allergier, andra hudlidanden samt öronsjukdomar. Norsholms djursjukhus har även specialkunskaper 
inom anestesi (narkos) med välutbildad personal inom ämnet som också ansvarar för utbildningen av 
djursjukvårdare inom anestesi. 

Vi erbjuder 50 % rabatt på priset på ögonlysning av valpar under alla höstens 
ögonlysningstillfällen.

Trygg och kompetent sjukvård för ditt djur.

Läs mer om oss och vårt arbete på www.norsholmsdjursjukhus.com
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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

B
Returadress:
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41Liden


