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Ordförandens rader

Tänk att nu är det nästan slut på 
året, Svenska Collieklubben har 

haft en hektisk period med att ta fram 
både enkät och underlag till diskus-
sionsmöten ute i landet och som 
avslutning vår rasutvecklingskonferens. 
När man ser tillbaka några år så har 
den centrala konferensen inte varit 
något dragplåster oavsett om vi har 
fokuserat på exteriör eller haft andra 
intressanta föreläsningar tillsammans 
med andra rasklubbar. Men i år vad det 
hela 47 st anmälda varav drygt 20 tal 
uppfödare, och det var ägare och upp-
födare från båda hårlagen. Det bådar 
gott inför framtiden att ni medlemmar 
verkligen bryr er om vad som händer 
med vår ras.

Först vill jag rikta ett stort tack till 
mina medarbetare som lagt ner många, 
många timmar så vi kunde presentera 
ett bra material till alla.
Tack även till er alla medlemmar som 
svarat på enkäten och kommit på loka-
lområdenas möten, utan ert engage-
mang hade vi inte kunnat redovisa från 
era svar och vad vi har fått i uppdrag 
att arbeta vidare med. Särskilt report-
age från konferensen fi nns på annan 
plats i tidningen.

Nu har alla lokalområden förmodli-
gen hunnit ha sina årsmöten och jag 
får passa på att hälsa eventuella nya 
medarbetare välkomna och tacka dem 
som fortfarande är kvar och hjälper 
till med verksamheten. Utifrån de svar 
som kommit in vill man att det

Grattis! 
till uppfödare som under 2009 har uppnått:

- alla i kullen är röntgade 
till uppfödare som fram till 2009 har uppnått:

- alla i kullen är mentalbeskrivna
På sidorna 20 och 21 listas alla aktuella kullar.

Kallelse Årsmöte 2010
6 mars 2010, s 6

Inbjudan lokalområdeskonferens
23-24 januari 2010, s 7

anordnas mer aktiviteter, och främst 
utbildning, ute i landet. Det kommer 
att vara en av punkterna på nästa års 
lokalområdeskonferens som anordnas 
i januari.

Glädjande kan man också se att täv-
lingsekipagen har varit fl itiga, väldigt 
många har fått sina uppfl yttningar 
under året och det är positivt för klub-
ben. Ni är verkligen våra ambassadörer 
som visar hur duktig en collie kan 

vara när den är som bäst, ni tävlande 
kan göra att rasen kommer att få nya 
intresserade valpköpare. Lycka till i ert 
fortsatta tävlande!

När man tittar tillbaka på avel och 
uppfödning så är det dystra siffror 
som redovisas. 
Inte sedan vårt RAS fastställdes har vi 
haft så många hundar som går i avel 
och som inte uppfyller klubbens mål. 
Styrelsen ser mycket allvarligt på detta 
och kommer att utreda omfattningen.
Flera av kullarna tenderar också att

bryta mot den lagstiftning som fi nns 
samt Jordbruksverkets föreskrifter och 
SKK:s grundregler.

Att vara uppfödare innebär att man 
har tagit på sig ett stort ansvar, både 
inför valpköpare och andra upp-
födarkolleger. Alla har ett ansvar att 
förvalta vår ras. Det fi nns idag många 
hjälpmedel och forskningsresultat att 
använda, det räcker inte enbart med 
att ha någon slags fi ngertoppskänsla, 
idag måste man också se till fakta. Vi 
har både exteriöra krav, hälsokrav samt 
mentala krav som skall ställas på våra 
avelsdjur. Klubbens främsta mål är att 
få ut information om hur man skall 
lyckas på bästa sätt.  Det får inte före-
komma bland våra uppfödare att man 
säger: ”Jag visste inte att…” osv.

Klubben måste kunna vara stolt 
över sina uppfödare! Och om alla 
verkligen försöker och anstränger 
sig så kommer vi att nå våra mål:

Att föda upp den fantastiska coll-
ien, en av de allra mest mångsidiga 
raserna!

I klubben har vi många duktiga me-
darbetare som kan hjälpa till med att ta 
fram uppgifter, använd er utav dem för 
att skaffa information.

God Jul & Gott Nytt År!

Meta Carlsson
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COLLIEBLADETS INFORMATIONSSIDOR

Colliebladet nr 5/2009 årgång 41
Upplaga 1050

Utkommer under 2010 med totalt 4 nummer:

Utgivning Manusstopp Utgivningsdag
Nr 1  1  april  ca 15 maj

Ansvarig utgivare: Margaretha Carlsson
Betalning av annonser, vinnarbilder samt medlemskap: 
pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben.
Artikelförfattare är till fullo ansvariga för inlämnade up-
pgifter. 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 Grafi ska AB
Box 4018
Amerikavägen 6B
390 04 Kalmar

Annonspriser 2009
Medlemsannonser
Helsida A4 sv/v inkl foto(n) resp. färg..........500/1000:-
1/2 sv/v inkl foto(n) resp. färg .......................350/700:-
1/4 sv/v inkl foto(n) resp. färg .......................200/400:-
1/8 sv/v inkl foto(n) resp. färg .......................150/300:-
Vinnarannons.....................................................100:-
Hör med redaktionen om det fi nns plats för färgannonser.

Kommersiella annonser
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................ 750/1500:-
1/2 sv/v resp. färg ................................... ...... 525/1050:-
1/4 sv/v resp. färg .......................................... 300/600:-
1/8 sv/v resp. färg .......................................... 225/450:-

Årsannonsering samtliga collieblad, 3 nummer per år
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................ 1700/3400:-
1/2 sv/v resp. färg .......................................... 1200/2400:-
1/4 sv/v resp. färg .......................................... 675/1350:-
1/8 sv/v resp. färg .......................................... 500/1000:-
Banner på hemsidan: 150 kr/månad eller 1500 kr per år.

Utställningar SCK 2010

Datum  Plats   Arrangör  Domare 

8 maj  Osby   Södra Lo vakant

13 maj  Tånga Hed  Västra Lo Hans Ivar Staugaad 

5 juni  Mälarö   Östra Lo Ingrid Hein, Estland

11 juli  Oskarshamn  Sydöstra Lo Brian Hawkins & Geoff Duffi eld

1 aug. Timrå,  Mellersta N Lo Piia Enlund, Finland

21 aug. Piteå SCK  Huvudstyrelsen Dina Korna, Estland

22 aug. Piteå   Norrbottens Lo  Helle Viitkar, Estland

11 se. Uppsala   Upplands Lo Johnny Anderssson

www.lenanders.se

Vid utebliven tidning 
kontakta redaktionen: 

colliebladet@svenskacollieklubben.se 
eller ring 070-651 00 34

Några ord från redaktionen

Julen närmar sig och i år är vi många som kommer att 
sakna snön. Det har i många delar av landet varit en 
ovanligt varm, men mörk och regnig november. Nu 
hoppas vi att december bjuder på lite kallare väder så 
att vi slipper leriga, blöta pälsar efter varje promenad…
I det här numret av Colliebladet har vi en hel del artik-
lar om vallning. Det är roligt och spännande att fl er av 
collieägarna provar på vallningen med sina hundar. Vi 
hoppas få med ett reportage från ett vallningsprov i ett 
senare nummer.
Vi har några collieägare som har varit på resande fot 
och har skrivit om sina äventyr. Helen som har varit i 
Tyskland med Solo, Eva som har varit i Polen och Mar-
gareta som har varit ”Down under” – i Australien. Det 
är jättekul att vi får ta del av era resor - så ni som har 
varit ute och rest – skriv och berätta om era reseäventyr 
och skicka in till Colliebladet!
Vi som jobbar med Colliebladet har ett väldigt roligt 
jobb men eftersom vi har riktiga arbeten också så gör 
vi tidningen på vår fritid, en fritid som bland annat 
ska delas med familj och hundar.  Vi vill därför gärna 
bli fl er i redaktionen för att dela på det som ska göras. 
Kanske är du duktig på att göra annonser? Är en fena 
på att skriva artiklar och reportaget? Eller är bra på att 
jaga annonser? Du kanske har ett stort intresse för fo-
tografering? Hör av dig till oss i redaktionen och berätta 
vad du skulle vilja hjälpa till med!
Colliebladets redaktion vill slutligen passa på att up-
pmana er alla att skicka in era favoritbilder på era fi na 
hundar.  Glöm inte att det måste vara högupplösta 
bilder för att bli bra i tryck.

Vi hörs igen i vår!

Colliebladets redaktion
Kirsten, Johan, Ingela och Annette
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SCK:s kommittéer 2009
Arkivansvarig
Anita Braxenholm, 060-57 25 07

PR-kommittén
Ingela Pettersson, 042-553 38
Jessica Richter

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

Registerkommittén
Margaretha Carlsson, 0692-100 80
Anita Braxenholm, 060-57 25 07
Monica Johansson, 0174-134 90
Tarja Hejda, 070-87 60 881

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@sck.cc

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

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

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

SCK:s Valphänvisning 2010
De valpkullar, som fi nns på SCKs valphänvisning, är de kullar 
som uppfyller rasklubbens krav på föräldradjuren. Dessa 
krav innefattar hälsa, mentalitet och exteriör, se mer på vår 
hemsida.
SCK arrangerar upplysningsverksamhet för svenskregis-
trerade valpar där båda föräldradjuren följer rasklubbens 
rekommendationer för val av avelsdjur. SCK rekommenderar 
enbart kullar som uppfyller dessa krav. Vidare rekommend-
eras inte någon speciell valpkull.

Vill du ha valphänvisning på din kull och föräldradjuren 
uppfyller ovan krav så anmäler du din kull när tiken är parad. 
En kull fi nns för information i 8 veckor från kullens födelse. 
Uppfödaren måste höra av sig om informationen skall fort-
sätta efter 8 veckor, samt när kullen är slutsåld. 

Då något av föräldradjuren är utlandsägt gäller 
andra regler. Var god kontakt Anita Braxenholm för mer 
information eller läs mer om detta på hemsidan. 

Omplaceringshundar förmedlas inte av SCK.

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

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

Följande statistik fi nns 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
Tarja Hejda, tarjahejda@hotmail.com

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 fi nns på angiven blankett.

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

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

www.svenskacollieklubben.se
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Styrelsens infosida Styrelsen 2009
Ordförande  Margaretha Carlsson

Åsen 138, 860 41 Liden
0692-100 80, 070-651 00 34

fancymore@swipnet.se

Vice Ordförande Elisabeth Landfors
Fröjs väg 9, 178 54 Ekerö

08-560 209 11, 070-544 31 54
elisabeth@fornborgen.se

Kassör Jessi Richter
Majorsvägen 31, 237 32 Bjärred

jesric@tele2.se

Vice Kassör/Medlemsfrågor
  Ingela Pettersson

Granvägen 18, 265 32 Åstorp
042-553 38, 070-345 53 38 

ingela@zting.se

Sekreterare Kirsten Wretstrand
Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik

0414-707 23, Mobil: 0708-64 72 10
kirsten.wretstrand@danielsondosk.se

Protokollsekreterare Maria Nyman
Kyrkogatan 5B, 952 34 Kalix

070-204 72 21
maria.nyman@edu.kalix.se

Ledamot Jan Klerung
Bergsvägen 19, 681 35 Kristinehamn

0550-160 68, 070-553 06 26
jan.klerung@telia.com

Suppleant Thomas Strand
Knapervägen 7, 805 98 Gävle

026-16 82 58, 0709-25 50 92
thomas@kallbergsbygg.se

Suppleant  Annette Andersson
Laxne Hallsborg 2, 649 91 Gnesta

0732-75 23 99 
annette.linnea.andersson@gmail.com 

Revisorer
Lisbeth Wibron, 060-61 38 46

Kerstin Widmark, 0611-175 08

Revisorsuppleanter
Cecilia Bjärsén, 035-347 74

Eva-Karin Eriksson, 0583-610 43

 

Lördagen 6 mars 2010
Kl.10:00 Registrering (Obl. medlemskontroll, medtag medlemskort)

Kl.11:00 Mötet börjar           
Plats: Bergeforsparken, Timrå

Fika kommer att säljas men måste förhandsbokas så  
glöm inte att:   FÖRHANDSBOKA FIKA! på 
kassor@svenskacollieklubben.se eller 070-651 00 34
Dagordning samt övriga handlingar kommer att fi nnas på 
hemsidan i god tid.  www.svenskacollieklubben.se
Om du inte har tillgång till internet, ring 0708-64 72 10 för att få hand-
lingarna hemskickade med vanligt post.

Välkomna!
Styrelsen

Sommarens och höstens arbete har 
handlat om olika förberedelser för 
Rasutvecklingskonferensen 
som var lördagen 31 oktober. Se 
separata reportage om konferensen, 
medlemsenkäten samt i tidningen. 
Styrelsen vill tacka alla som på olika 
sätt bidragit med synpunkter och 
goda idéer.
Lo-konferensen  2010
kommer att vara redan helgen 
23-24 januari. Se inbjudan här till 
höger.
SCK:s Årsmöte 2010 
den 6 mars kl. 10:00 på Bergforsen, 
Sundsvall. Se kallelse här nedan.
Collie-SM 2010 
arrangeras av Sydöstra Lokalom-
rådet med Oskarshamns BK som 
bas. Se nästsista sidan.
Nya SM-regler
har sammanställts för Collie-SM. 
Nu fi nns det en komplett beskrivn-
ing över vad som gäller angående 
SM Vinnare och andra VP, vilka 
rosetter som skall införskaffas m.m.
Remissvar
Under 2009 har styrelsen svarat på 
ett antal remisser om revideringar 
om bl a MT, lydnadsrelgerna, agili-
tyreglerna, bruksreglerna, cham-

Kallelse till SCK:s Årsmöte 2010

pionat m.m. 
Nya stadgar
På medlemsmötet i samband med 
Rasutvecklingskonferensen så tog 
SCK de nya stadgarna. På årsmötet 
skall vi slutligen fastställa dessa för 
att de skall börja gälla under 2010.
Sök VP och plaketter 
Glöm inte detta! Sista datum för 
ansökan är 31 januar. Se här till 
höger.
Riksläger 2010 - 
Arbetsgrupp efterlyses!!
Stigmansgården är bokad vecka 
31 2010 för det årliga lägret. Vi 
behöver omgående sätta samman 
en arbetsgrupp som planerar och 
arrangerar lägret. Det skall bland 
annat bokas instruktörer, ordnas 
med mat och planera aktivi-teterna. 
Du kan bo var som helst i landet då 
det mesta kan planeras och ordnas 
via telefon och e-post. Hör av dig 
till styrelsen om du vill vara med i 
arbetsgruppen. 
Centrala avgiften 2010
SBK beslutade på kongressen att 
höjä den centrala aviften med 
50 kr from 1 jan 2010. A-medlem-
skap kostar därefter 465 kr. SCK 
höjer inga avgifter 2010.



 Priser att söka för 2009 som delas ut på årsmötet 2010  

Ansökan om plaketter och vandringspris 
till SCK:s Årsmöte 2010
Vid Svenska Collieklubbens årsmöte delas plaketter, heder-
spris och vandringspris ut. Gemensamt för dessa plaketter 
och priser är att ni själva måste ansöka om dessa. Rätt att 
ansöka om plaketter eller priser har 
medlemmar i Svenska Collieklubben.

Statuterna fi nner ni hemsidan: 
http://www.svenskacollieklubben.se/priser_champion.htm

Er ansökan ska innehålla följande:

Namnet på plaketten eller priset ni söker, hundens titel, 
namn och registrerings nummer. 

De meriter ni åberopar (se statuter för varje enskilt van-
dringspris)

Ert namn och er adress, samt uppgift om ni hämtar plaket-
ten/priset på årsmötet eller om någon annan gör det åt 
er. Om plaketten/priset ej hämtas på årsmötet utan måste 
skickas hem, betalar ni frakten.

Ansökan skickas till Svenska Collieklubbens 
priskommitté:
Maria Pettersson
Åbylundsvägen 299, 137 32 Västerhaninge 
eller e-post: mar_pet@telia.com 

Sista dag för ansökan är 31 januari 2010

Plaketter och Hederspris
      •   Korningsplakett till collies som korats under 
 året

      •   Championatplaketter alla collies som erövrat 
 någon av följande championtitlar under året:
 Utställning: Svensk champion, Nordisk eller 
 Internationell Champion
 Övriga championat i Bruks, Lydnad, Agility, 
 Viltspår

      •   Hederspris till collies som fått tjänstehunds-
 certifi kat bevakning eller räddning

      •   Korningsdiplom till uppfödare

      •    Korningsdiplom till avelstik/avelshane

Vandringspris
       • Årets Allround Brukscollie

       • Årets Utställningscollie

       • Årets Bästa Appellhund

       • Bästa Brukscollie (OBS! Nytt pris)

       • Kennel Byrilstorp’s vandringspris till 
 - årets bästa brukshund
 - årets bästa lydnadshund
 - årets bästa agilityhund

2010 är sista året som Kennel Byrilstorp’s vandring-
spris delas ut varför SCK till årsmötet 2011 kommer 
att instifta ersättande vandringspris.

INBJUDAN TILL LOKALOMRÅDESKONFERENS 2010!
Lokalområdeskonferens anordnas vartannat år vilket betyder att nästa konferens skall vara 2010. Konferensen brukar 
ligga på hösten men eftersom nya styrelser är på plats redan innan jul så har styrelsen beslutat att lägga konferensen ett 
halvår tidigare.  Vi har bokat in Lokalområdeskonferensen helgen den 23-24 januari 2010.

PROGRAM 
Vi börjar med lunch kl. 12:00 lördag 23/1 och avslutar till lunch söndag 24/1.

Några punkter som skall avhandlas:

 - lokalområdenas indelning

 - rapporteringar

 - utbildningsplan för SCK och dess lokalområden

Vi kommer att bjuda in Studiefrämjandet så att de kan presentera vad de kan erbjuda.

Lokalområdena kan skicka så många de vill till konferensen med får ersättning för 2 personer för kost och boende. Resor 
får lokalområdena betala själva. 

Boende och mat anordnas på Kydingeholm till skäliga kostnader.  Boka plats hos fancymore@swipnet.se eller 
ring 070-651 00 34 och boka senaste den 9 januari, så att vi kan planera och förbereda konferensen.

VÄLKOMNA!  
Styrelsen
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SCK:s Rasutvecklingskonferens 31 oktober 2009
De senaste åren har rasutvecklingskonferensen blivit in-
ställd på grund av för få anmälda. Det var därför glädjande 
att detta års konferens lockade tillräckligt många medlem-
mar för att den skulle bli av. 47 personer hade anmält sig 
och tagit sig till Kydingeholm utanför Uppsala denna all-
helgonahelg. Ämnet för årets rasutvecklingkonferens var vår 
RAS-policy och den kommande revideringen av den. 
Anne-Cathrine Edoff  och Kerstin Persson var inbjudna 
som moderatorer. 

Lördagen inleddes med presentationer kring bland annat:

   -  måluppfyllelse gentemot vårt RAS

   -  rapportering av enkäten från hemsidan

  -  sammanställningen från lokalområdenas diskus-  
     sionsmöten. 

Därefter höll Anita Braxenholm en genomgång kring hur 
spindeldiagram tolkas. Inför konferensen har det tagits fram 
ett antal nya ”specialspindlar”, då det datorprogram som 
används för detta (Lathunden) har fått lite nya funktioner. 
De spindlar som presenterades baseras på collies som till 
exempel är korade, brukstävlade, certvinnande osv. 

Efter en trevlig lunch i vacker miljö fortsatte så konferensen 
med en presentation av det nya exteriörbeskrivningsproto-
kollet. Det nya protokollet är gemensamt för alla bruksraser 
men där vissa punkter inte gäller vår ras och alltså ej fylls i. 
Ett gemensamt protokoll för alla bruksraser ger möjlighet 
att föra in resultaten i Lathunden och därmed kunna göra 
jämförelser på ett lättåskådligt sätt i och med att det kom-
mer att gå att få ut exteriörspindlar. 

Fördelen med detta blir att vi kommer att kunna se trender 
och nedärvbarhet på exteriörspecifi ka delar mycket tydli-
gare än idag. För att det ska bli möjligt att utnyttja detta 
hjälpmedel på bästa sätt, är det viktigt att så många collies 
som möjligt exteriörbeskrivs. 

Efter lite frisk luft, kaffe och fi ka fortsatte så konferensen 
med en öppen diskussion. Fokus för diskussionen var att 
vidareutveckla vårt RAS. 

En stor del av diskussionen ägnades åt att belysa och 
komma med förslag till hur man kan komma till rätta med 
rädsleproblemen inom rasen. Bland annat diskuterade 
man hur stresshormoner som utlöses vid rädsla påverkar 
de inre organen och att man måste komma ihåg att rädsla 
kan ta sig uttryck på fl era olika sätt, inte endast genom att 
fl y. Även vikten av att använda sig av avelsdjur med mindre 
rädslor än rasgenomsnittet framfördes. 

I revideringen av RAS bör man vara tydligare med att målet 
är att hunden ska återgå till normalläge/neutralitet efter att 
ha blivit skrämd (alltså minska den kvarstående rädslan).

Det framfördes även tankar om att uppmuntra uppfödare 
som mentalbeskriver hela kullar genom att publicera dessa 
i Colliebladet på samma sätt som idag görs med uppfödare 
som idag får hela kullar höftledsröntgade (vilket görs i detta 
Collieblad). Antal hela kullar som mentalbeskrivs behöver 
öka och detta kan vara ett sätt att premiera uppfödare som 
lyckas med det. 
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Vad gällde utvecklingen av målet för höftledsröntgade 
individer (50 % per årskull), som för övrigt nåtts under fl era 
års tid, var mötesdeltagarna överens om att hellre öka ande-
len röntgade hundar än att försöka sänka frekvensen C- och 
D-höfter. Detta förhållningssätt känns mer angeläget att ha, 
i väntan på ett kommande HD-index. 

Efter en diskussion kring CEA och colobom samt DNA-
test av dessa föreslogs att styrelsen skulle ta reda på skälet 
till att frekvensen av diagnosen colobom varierar en hel del 
mellan olika veterinärer. 

Collie är en av raserna som är överrepresenterade i 
försäkringsbolagens statistik av pyometra (livmoderinfl am-
mation). Frågor som ställdes var bland annat om det blivit 
vanligare och om man kan se något samband med tidigare 
urinvägsinfektioner på de tikar som drabbas. 

Eftersom det är viktigt att få så många som möjligt att 
exteriörbeskriva sina hundar föreslogs att exteriörbeskrivn-
ing och utställning redovisas var för sig i fortsättningen 
(avelspolicyns uppföljningar). Sedan RAS fastställdes 2004 
har man ännu inte för någon årskull nått upp till målet med 
50% utställda och/eller exteriörbeskrivna hundar. 

Efter en hel dags intressanta presentationer och diskussion-
er avslutades så årets rasutvecklingskonferens. Det är viktigt 
att vi även i fortsättningen har tydliga och mätbara mål 
som därmed går att följa upp och utvärdera på ett enkelt 
sätt. Styrelsen tackar för det visade intresset och de många 
förslag som kom fram i diskussionerna. 

<  
 Beställning av SCK:s  
 Raskompendium för  
 kort- och långhårig collie 

Nu kan du beställa ditt eget ex. av vårt fina 
raskompendium av Charlotte Høier. 

Betala in 200 kr + 24 kr i porto, dvs. totalt 224 kr per 
kompendium på PG 71 67 45-5.

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

Välkommen att beställa! 
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Tack alla ni som ställer 
upp och arbetar 

ideelt för 
Collieklubben.

Nu fi rar vi Jul och tar nya 
friska tag för 2010.
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&&&
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Styrelsen
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Redovisning av höstens diskussionsmöten i lokalområdena
Höstens stora händelse var rasutvecklingskonferensen som hölls den 31 oktober. Men, alla medlemmar har inte möjlighet 
att medverka på en konferens och därför hölls det, innan konferensen, ett antal diskussionsmöten ute i lokalområdena. 

Tanken var att genom ett antal frågeställningar diskutera hur vi tror att collien upplevs av andra samt hur vi själva ser på 
vår ras. På mötena skulle man även få beskriva sin önskecollie samt komma med förslag på vad SCK bör göra för att åstad-
komma detta. 

Mötena blev till sist 9 stycken till antalet med totalt 93 deltagande personer från Ljungbyhed i söder till Piteå i norr. 

Frågorna var tre till antalet och ställdes till grupperna vid mötet en och en. Man fi ck först diskutera igenom fråga 1 och 
redovisa sina svar innan man gick vidare med fråga 2, osv.

FRÅGA 1

Hur tror du andra ser på rasen collie ?
Svaren från alla mötena har kategoriserats och redovisas i tabellen här nedan. 

FRÅGA 2

Hur ser du på collien ?
Svaret på den här frågan beror givetvis på vilka som deltog på möten och deras erfarenheter av collie.
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FRÅGA 3

Hur skulle du vilja se på collien ?
Även här beror svaren på vilka det är som har deltagit och deras personliga erfarenheter och önskemål vad gäller hur en 
hund skall vara.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

Vad tycker du att SCK skall göra ?
På i stort sett alla möten kom diskussionerna igång or-
dentligt vilket även var meningen. De första tre frågorna 
kan vid en första anblick upplevas som enkla och kanske 
tom att de har givna svar. Men så blir det inte när man sit-
ter i en grupp och diskuterar. Vi är alla olika individer med 
olika uppfattningar vilket tydligt avspeglades i samtalen i de 
olika grupperna. Det var en nyttig erfarenhet att försöka 
förstå hur andra tycker och tänker.

Gruppernas olika förslag och ideér till vad SCK skall göra 
var följande:

a)  Uppfödarutbildning och utbildning över huvudtaget var  
     det man tyckte var viktigast.

b)  Licens-avtal för uppfödare

c)  Se över kennelregistret på hemsidan, ev olika kategorier

d)  Information till kommande valpköpare

e)  Fler träffar i lokalområdena

f)  Respektera alla uppfödare

g)  Korttidsmedlemskap för nya valköpare (1 Collie-  
     blad+erbjudande)

h)  Glöm inte exteriören

i)  Mentorskap

j)  Colliehistoria

En inte helt obefogad fråga som ställdes var 

“Får vi den hund vi vill ha om vi följer RAS ?”

Erfarenheterna från höstens diskussionsmöten är att 
frågorna om vår ras engagerar många. Det är inte så ofta vi 
har fått ihop nästan 100 deltagare spritt över hela landet.

Känslan som många av oss fi ck efter de här träffarna var att 
det här måste vi bygga vidare på. Collieklubbens medlem-
mar fi nns ute i lokalområdena och det är där som vi måste 
föra våra diskussioner.   

Medlemmarnas många idéer kan grupperas i tre grupper 
vad gäller ideologi: 

1)  Morot

2)  Piska

3)  Både och ...

Styrelsen har utifrån det dokumenterade materialet från 
lokalområdena fått en hel del idéer och funderingar som 
skall jobbas vidare med. 

Oavsett vad vi alla tycker och hur vi skall klara uppsatta mål 
så har vi alla en sak gemensamt, vi tycker alla att 

         ” Collien är en fantastisk ras ” 
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SCK:s medlemsenkät
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Syftet med enkäten var att inventera medlemmarnas åsikter 
om Collieklubbens Avelspolicy och RAS-dokument. Vid 
samma tillfälle ville styrelsen även ta tillfället i akt att få veta 
medlemmarnas åsikter i en del andra frågor.

För att nå så många medlemmar som möjligt, till en rimlig 
kostnad, valde styrelsen att lägga enkäten på hemsidan. 

Därmed gjordes inget aktivt urval av vilka grupper som 
skulle få enkäten, utan urvalet består av de som svarar. 
Enkäten fanns tillgänglig på hemsidan under perioden 15 
september till 10 oktober. 

193 svar inkom, ett fåtal enkäter har kasserats. Av de 193 
svaren kom 128 st från collieägare och resterande 65 svar 
från uppfödare. 11 uppfödare av de 65 har valt att inte 
använda den kod som skickats ut och inte heller skrev sitt 
medlemsnummer.

Därefter kom frågor om Collieklubbens RAS-dokument

”Hur viktiga tycker du att målen i RAS är” löd 
fråga 11.

När det gäller röntgen (50% av varje årskull röntgade) 
är både collieägare och uppfödare överens om att det är 
mycket viktigt. Målet att öka andelen omlysta vuxna hundar 
är det lite större spridning men majoriteten tycker fort-
farande att det är viktigt. MH är också ett enskilt mål där 
tycker majoriteten att det är mycket viktigt.  MT däremot är 
mera spritt hur viktigt man tycker att det är. Gruppen med 
uppfödare är spridda över hela skalan från mycket viktigt till 
inte viktigt alls. Medan en majoritet av collieägarna tycker 
det är mycket viktigt. Samma sak gäller Bruksprov (att öka 
andelen hundar som startar på bruksprov) och Utställning/
Exteriör (minst 50% av en årskull deltagit på utställning el-

FRÅGA 6:  Vilken är främsta anledningen till att du är medlem i SCK ?

ler exteriörbeskrivning). Bland collieägare tycker en major-
itet att det är mycket viktigt och sedan spritt över resten av 
skalan, medan uppfödarna är mera jämt fördelade.

”Finns det andra områden inom RAS som bör ha 
ett eget mål”

Här var det många som svarat på frågan, även om de inte 
alltid lämnat ett konkret förslag.

Tittar vi på de svar som föreslog något konkret så rörde de 
fl esta svar någon form av mentalitet och då berördes golv/
underlagsrädsla fl est gånger. Att på något sätt lyfta fram 
den problematiken. 
Därefter kom frågor som rörde exteriören och då främst 
tänder/bett/käkar dvs del av det som berör Collie på SRD-
listan (Särskilda Rasspecifi ka Domaranvisningar). 

Enkäten bestod av totalt 30 frågor varav 18 var gemensam-
ma, en fråga vände sig till collieägare och 10 stycken vände 
sig till uppfödare.

Utifrån de svar som inkommit kan vi se följande.  

Majoriteten är medlemmar både i SBK och SKK.

De fl esta collieägare har mer än en hund. I snitt fi nns det 
2,6 långhår/2,1 korthår i varje hushåll och 37 st hade även 
hund av annan ras. De största anledningarna till att vara 
medlem i SCK är information eller att man helt enkelt är 
collieägare.

Frågorna som berörde de olika lokalområdena gav många 
förslag till aktiviteter och utbildningar som önskades i de 
olika delarna. Det gav också information om hur vi alla kan 
hjälpas åt att utveckla lokalområdena.
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Det vanligaste är att träna sin collie i lydnad och/eller spår, därefter kommer agility.

Ett önskemål var också att på något 
sätt redovisa de hundar som deltar på 
övriga prov och tävlingar under året 
inte bara de som startar på bruksprov. 
Här har styrelsen redan fattat ett beslut 
att en gång per år redovisa även andra 
prov och tävlingsresultat på Collieklub-
bens hemsida.
Därefter kom frågor rörande 
Collieklubbens valphänvisning.

En klar majoritet av collieägarna tycker 
det är viktigt att SCK ställer krav på de 
valpkullar som fi nns med på valphän-
visningen. De fl esta uppfödare tyckte 
också att det var viktigt med krav.
Kraven på Hälsa och mentalitet där 
tyckte collieägare och uppfödare i stort 
sett lika, en majoritet tycker dessa krav 
är klart viktiga. De exteriöra kraven där 
är svaren mer spridda över hela skalan.
Uppföljning av RAS är viktig, och 
när det gäller frågan ”Vilka fördelar 
ser du med att SCK har ett RAS-doku-
ment” har en majoritet svarat mål och 
riktlinjer. Därefter ser man det som en hjälp att förbättra och utveckla rasen.

FRÅGA 15:  Vilka fördelar ser du att SCK har ett RAS-dokument ?

Vi lämnar RAS-dokumentet och ställde en del frågor rörande hur aktiva medlemmarna är att träna och tävla med sina 
hundar. Det visade sig att många är aktiva och tränar med sina hundar, många fl er än det som visar sig i antal starter på olika 
prov och tävlingar.

Hur viktigt är det med VALPHÄNVISNING?
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Fråga 23: Rangordning
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SLUTSATSER UPPFÖDARE: 
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Både morot och piska
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Vill gå kurs!!

Utbildning, kurser, studiecirklarföreläsningar 
m.m.

Fråga 19 vände sig specifi kt till collieägare och handlade 
om ifall man hade eller planerade att HD-röntga, MH-be-
skriva, ögonspegla och ställa ut sin äldsta collie. Här svarade 
majoriteten JA på alla delarna. De som svarade nej hade 
oftast angivit specifi ka skäl till detta.

Frågorna 20 – 30 vände sig specifi kt till uppfödare av collie.

De fl esta uppfödare MH-beskriver sina hundar. En major-
itet anordnar dessutom MH för sina kullar.

När det gällde exteriören var det lite olika. En del ställde 
ut eller exteriörbeskrev alla sina hundar andra gjorde det 
enbart med de individer som användes i avel.

Fråga 23 handlade om att rangorda de olika delarna i RAS- 
dokumentet vilket som var viktigast för uppfödarens val 
av avelsdjur. Vid sammanställning av svaren visade det sig 
att tävling var det viktigaste, vad avelsdjuret presterat på 
tävling. Därefter kom utställningsresultat och på tredje plats 
skottprovet vid MH.

För att uppfödarna ska kunna använda RAS i sitt avelsar-
bete och för att SCK ska nå målen i RAS, behandlades i 
fråga 24 och 25. Svaren var snarlika. Uppfödarna behöver 
information och statistik och för att nå målen behöver 
Collieklubben gå ut med information/kunskap/utbildning 
inom de olika områdena i RAS.

I de avslutande frågorna lämnade uppfödarna fl era förslag 
på ämnen för kurser och hur de skulle kunna genomföras 
för att så många som möjligt ska kunna delta. Där de fl esta 
förorda kurser regionalt eller lokalt.

Sammanfattningsvis så är lokalområdena viktiga, uppfödar-
na tycker att RAS är viktigt och vill kunna använda det. 
Information och utbildning är viktigt och går som en röd 
tråd genom många svar

En komplett redovisning av alla frågor i enkäten fi nns på 
Collieklubbens hemsida. 
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“Nya” spindlar
Spindlarna har uppfunnits som ett sätt att genom en bild, 
kallad spindel, beskriva ett MH-protokoll för en hund eller 
en grupp av hundar. Man har grupperat moment som mäter 
t e.x kontakt eller lek intill varandra för att man snabbare 
skall kunna bilda sig en uppfattning om hundens/hundar-
nas olika egenskaper. I diagrammet till höger visas spindeln 
för långhårig collie. Den gröna cirkeln är genomsnittet för 
alla bruksraser och därför visar den här spindeln hur den 
långhårig collien förhåller sig i jämförelse med de andra 
bruksraserna. 

Den långhåriga colliens spindel är tyvärr inte vacker. Den 
visar att collien har större rädslor, betydligt större skotträd-
sla samtidigt som den är mindre nyfi ken, leker, jagar mindre 
än den genomsnittliga brukshunden. Avvikelserna är något 
mindre för kontakt och till viss del även hot. 

Den korthåriga colliens spindel uppvisar en liknande 
spindel men avvikelserna är mindre än för den långhåriga 
collien. Men framförallt så leker den korthåriga collien mer 
än den långhåriga.

Spindlarna här visar alltså genomsnittet för alla MH-
beskrivna collies genom tiderna. Därför fi nns det alltså 
individer som är både bättre och sämre än vad genomsnittet 
visar. 

I tabellen ovan redovisas hur många långhåriga collies som tom 
födelseår 2008 har genomfört ett MH.

Lathunden är ett program som hjälper rasklubbarna med 
att analysera den mängd data som varje hund producerar i 
form av röntgen, ögonlysning, tävlingsresultat, utställnings-
resultat, MH-beskrivningar m.m.

Lathunden utvecklas efterhand och det senaste tillskottet 
består av att vi kan ta fram spindlar för olika grupperingar 
av hundar. 

SCK har därför tagit fram följande “nya” spindlar:
  -  för collies tävlade i bruks
  -  collies korade enligt gamla korningen
  -  collies korade enligt nya korningen
  -  CERT-vinnande collies utan annan merit

  -  collies med föräldrar som inte uppfyller valphänvisnings-
     kraven avseende mentalitet 

Långhårig collie, 

Korthårig collie, 

År Genomförda Ofullständiga Andel
1999 111 7 6%
2000 102 7 7%
2001 176 17 10%
2002 203 26 13%
2003 198 22 11%
2004 220 28 13%
2005 246 33 13%
2006 248 29 12%
2007 231 21 9%
2008 261 44 17%
Totalt 1996 234 12%

Alla brukshundar som används i avel måste ha “känd 
mental status”, dvs. de måste he genomfört en MH- be-
skrivning. Men det är inte så likhetstecken med att de har 
en “godkänd” mentalitet utan en hund med brutet MH 
har även den känd mental status.

Därför har SCK i sina krav för valphänvisning lagt ribban 
lite högre. För att ha “godkänd mentalitet” på föräldra-
djuren måste de ha genomfört hela MH-beskrivningen. 
Vidare får de inte ha 1:or på hanteringen, inte kvarstående 
rädsla (5:a) och de måste ha godkänt skottprov (1-3). På 
hemsidan fi nns beskrivet hur ett MH går till och hur de 
olika momenten bedöms. Där fi nns även en mycket peda-
gogisk beskrivning av hur man läser en spindel. 

Många gånger så används beteckningar som godkänt MH 
men det heter alltså Känd mental status. Om man vill 
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“Nya” spindlar Korade collies

CERT-vinnande collies Collies med föräldrar med ej gk mentalitet

På den här sidan fi nns några exempel på de nya spindlar 
som har tagits från med hjälp av Lathunden. Observera att 
dessa spindlar jämför ett urval av “collie” med colliens egna 
medelvärden och alltså inte med alla brukshundar. Därför får 
spindeln en annan form. Den ser inte lika spretig ut.

De collies som är korade med både den nya och den gamla 
korningen har i genomsnitt mer av allting, dvs de leker mer, 
har sörre nyfi kenhet, jagar och griper mer, har mindre räd-
slor, är skottfastare men har också mer hot.

Skillnaden mellan den nya och gamla korningen är marginell. 
Spindlen här till höger visar den gamla korningen.

Om nu de korade hundarnas resultat ligger över rasens 
medelvärde hur der det då ut för de hundar som har tävlat 
i bruks? Tävling i bruks är en merit för SUCH tillsammans 
med korningen, så det kan vara intressant att se hur deras 
spindel ser ut. Spindlen här till höger visar alla collies som har 
startat i någon bruksgren, även appellklass, oavsett resultat. 
Spindlens utseende är förvånanvärt lik de korades. Kanske 
aningens mer lek men mindre hot. Fortfarande är dessa col-
lies betydligt skottfastare än medelcollien.

Som avslutning visas även spindlarna för Cert-vinnande 
hundar som inte har andra meriter (är inte korade/tävlade i 
bruks) samt för hundar vars föräldrar (båda) inte ha uppfyllt 
kraven gällande mentalitet för valphänsvinsning (dvs. ej god-
känt skott/brutet MH/kvarstående rädslor).

Spindeln för båda dessa grupper ser annorlunda ut än för 
korade/brukstävlade collies. Båda ligger under vad gäller lek, 
nyfi kenhet och kontakt men över när det gäller rädslor. Båda 
är mindra skottfasta men här ser man en liten skillnad till 
nackdel för gruppen med föräldrar utan godkänd mentalitet. 

Slutsatserna vi kan dra är att godkänd Mentaltest är likvärdigt 
med brukstävlande när det gäller mentalitet och hundar ur 
dessa båda grupper har bättre mentalitet än genomsnittet.

Brukstävlande collies
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Vad har hänt ??
Anita Braxenholm inledde konferensen med en tillbaka-
blick. Vårt RAS-dokument skall revideras under 2011 men 
redan nu har fakta ställts samman om hur det ser ut fram till 
nu 2009. Har det hänt någonting under dessa första år med 
ett RAS-dokument? 

Diagrammet här nedan visar antalet registrerade collies 
samt antalet röntgade för 30 år tillbaka i tiden.  

Antal registrerade långhår samt antalet höftledsröntgade mellan 
1977-2008 

Tabellerna med matchande diagram till höger visar utveck-
lingen av HD för både långhår och korthår för perioden 
1999-2008. All statistik för korthår får man ta för vad det är 
då populationen är liten och enstaka hundars resultat då kan 
få orimliga proportioner. 

Höftledsdysplasi har hundar från grad C till E. Under de 
senaste 10 åren har andelen bland långhåren sjunkigt till 
mellan 10-19 % vilket får anses som en låg siffra. 

Bland korthåren har andelen varit extremt låg men under 
senare år har det dykt upp några enstaka fall.

Slutsatserna är att höftledsdysplasi inte är ett stort problem 
för collie, men att vi gärna ser att ännu fl er blir röntgade. 
Kanske dags att höja målet i RAS?

När det gäller ögonen så fi nns det nästan inga CRD-fria 
collies idag. De fl esta med öga ua är bärare av anlaget varför

man får betrakta det som faktum att collie har CRD. Orsa-
ken till att collies bör ögonlysas som vuxan är för att hitta 
eventuella colobom eller näthinneavslossningar som kan 
vara svåra att se i det lilla valpögat. Dessa diagnoser har inte 
ökat utan får närmast betraktas som minskande. Rekom-
mendationerna är fortfarande att undvika använda hundar 
med colobom eller näthinneavslossning i avel.

För korthåren är dock situationen en annan med betydigt 
fl er individer med öga ua. 

Korthåren har dock ett annat problem som inte är lika stort 
hos långhåren, nämligen inavelsgraden. Med en så liten 
population som korthårscollien har får man problem med 
inavel. Rekommendationerna är att ligga på under 2,5 %, 
vilket man inte gör bland korthåren. 

Fördelning av HD-status för korthår 1999-2008

Fördelning av HD-status för långhår 1999-2008

Fördelning av ÖGON-status för långhår 2000-2009

Fakta om höftledsdysplasi, Marie Baaz (fd Berger):

“Höftledsdysplasi är en mulitfaktorell sjukdom. Det är 
alltså många faktorer som skall spela in för att sjukdomen 
skall utvecklas. Hur mycket motion valpen får, hur mycket 
eller lite mat den får och får den snabbt den växer spelar 
in, men framförallt beror det på om den har föräldrar eller 
annan släkt som har höftledsdysplasi. Sjukdomen är i högsta 
grad örftlig, och arvbarheten för att utveckla höftledsdyspalasi 
varierar mellan olika studier, men är i allmänhet stor, från 
40 % och uppåt. En egenskap som har en arvbarhet på 5 % 
eller mer, kan man påverka med hjälp av selektiv avel. “  

Fakta om inavel från www.rasdata.nu:
“Den minskade ärfl iga variationen, i förening med att också 
skadade anlag, leder emellertid också till att individerna förs-
vagas. Infektionsbenägenheten ökar, fruksamheten sjunker, 
dödligheten stiger och kroppsstorleken minskar. Det är de 
effekterna som man brukar sammanfatta med begreppet ina-
velsdepretion. velsrFörlusten av ärftlig variation leder desstuom 
till minskade möjligheter att i framtiden genom avelsurval 
förbättra hundstammen.” 
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MH-statistik 1999-2008 - långhårig collie

Collie har MH-beskrivits från allra första början men blev 
först ett krav på föräldrardjur för registrering av valpar from 
2000. Men redan från 1999 beskrevs så pass många col-
lies att vi redovisar resultaten. Målet i RAS är att 50 % från 
varje årskull skall MH-beskrivas och detta mål har ännu inte 
nåtts även om både 2004 och 2006 är nära med 49 %.

Andelen collies med godkänt skott ligger relativt kontant på 
ca 65 %, dvs 35 % har 4 eller 5 på skotten. 

Det som har förändrats under perioden är att andelen col-
lies med kvarstående rädsla har minskat, vilket är väldigt 
positivt. 

Diskussionerna går ibland åt riktningen att mentalitet inte 
har så hög arvbarhet. Men det syns tydligt på diagram-
met här nedan att föräldrarnas mentalitet har betydelse för 
avkommornas mentalitet. 

Diagrammet visar skillnaden mellan avkommors mentalitet 
(MH-medelvärden) beroende på deras fäders MH-resultat. 
Urval 1 visar de med fäder som har ej godkänd mentalitet 
(de 20 hanhundar med fl est avkommor).
Urval 2 visar de med fäder som har godkänd mentalitet 
(även här de 20 hanhundar med fl est avkommor).    

Skillnaden syns i den inledande leken, i avståndsleken, vid 
dumpe samt bid den avslutande leken och vid skotten. 
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Registreringsavdelningen hos SKK rekommenderar 
starkt att vid prov och tävlingar där identitetskon-
troll sker medtages en bestyrkt kopia av registre-
ringsbeviset. 

För yngre hundar som har SKKs nya registrerings-
bevis, tar man istället med fördel med veterinärde-
len, som innehåller hunduppgifterna med registre-
ringsnummer och identitetsnummer. 

Detta då det har blivit allt vanligare att bergäran om 
dubblett av registreringshandlingarna sker på grund 
av att originalhandlingarna förkommit vid prov och 
tävling.

REGISTRERINGSHANDLINGAR 
PÅ PROV OCH TÄVLINGAR

Mer nytt om Back-On-Track
Svenska Kennelklubben har på sin hemsida publicerat 
en komplettering angående den hundväst som säljs 
under varumärket ”Back-On-Track”. Kompletterin-
gen gäller den karenstid som tidigare gällde samtliga 
hundar som använde täcket, oavsett om de var friska 
eller sjuka/skadade. Se nedan ett utdrag av texten:
”Nationella Dopingkommissionen (NatDopK) vill 
uppmärksamma SKKs medlemmar på att västen Back-
On-Track marknadsförs med information om att den har 
egenskaper som påskyndar bland annat läkning av olika 
skador på hundar, och/eller häver smärta för hunden och 
att detta sker genom att västen är preparerad med ospe-
cifi cerade keramiska substanser.
Därigenom har NatDopK beslutat att västen faller under 
Dopingreglementets 7.1 Otillåtna metoder, vilket betyder 
att det är 7 dygns karenstid efter det att västen använts. 
Karenstiden innebär då att hundägaren inte får använda 
“Back-On-Track-västen” 7 dygn innan hunden deltar på 
prov, utställning eller tävling. Denna karenstid gäller om 
hunden INTE anses vara frisk.”
Läs mer på www.skk.se

C.I.B (International Beauty Champion)
Här ställs olika krav om hunden tillhör en arbetande ras eller inte. För icke arbetande ras krävs 4 CACIB utdelade i 
minst 3 länder av minst 3 domare. För arbetande ras krävs 2 CACIB utdelade i 2 länder av 2 domare plus arbetsmerit i 
enlighet med tidigare regelverk.
C.I.E  ( International Show Champion)
Fr o m 2009-01-01    Nytt championat som tilldelas hund av arbetande ras som erhållit 4 CACIB utdelade i minst 3 
länder av minst 3 domare, men inte har arbetsmeriten för att kunna ansöka om C.I.B enligt ovan.
Den kompletta regeltexten fi nns att läsa i Supplement till Utställnings- och championat bestämmelser.
På SKK:s hemsida  www.skk.se titta under regelverk – championat och utställning.

Rörande exteriöra överdrifter hos rashundar
Collie är en av de raser som är föremål för observan-
dum.  I rasen förkommer:
Bettproblem pga. smal underkäke och därmed  
felställda hörntänder som biter upp i gommen.
Ögonproblem pga. för små, djupt liggande ögon.
Särskild uppmärksamhet bör därför ägas underkäke, 
bett, tänder och ögon
STYRELSEN FÖR SVENSKA COLLIEKLUBBEN HAR 
BESLUTAT ATT FR O M 1/1-2010 SKALL DET ÄVEN 
TILLÄMPAS PÅ ALLA VÅRA UTSTÄLLNINGAR.

Information till domarna fi nns på alla fyra FCI språk. 
Alla lokalområden som skall arrangera utställning i år 
måste därför skicka nödvändig information till sina 
domare.
Vill du veta mer kontakta klubbens utställnings-
ansvarig.

ANDNING - alla hundar skall kunna andas obesvärat 
även under rörelse
ÖGON - alla hundar skall kunna uppvisa ögon utan 
tecken på irritation
HUD - alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irrita-
tion
PÄLS - päls skall inte vara så omfångsrik att den negativt 
påverkar hundens rörelser
RÖRELSER - alla hundar skall röra sig naturligt utan 
synbar ansträngning eller smärta
MENTALITET - Självfallet ska alla hundar ha en mental-
itet som tillåter att den kan fungera i samhället. Rastyp-
iska beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet 
reserverat eller skarpt beteende är inte önskvärt. 
Aggressivitet och paniskt fl yktbeteende kan aldrig toler-
eras och renderar pris 0.

SRD ELLER 
SÄRSKILDARASSPECIFIKADOMARANVISNINGAR

Små notiser

Nytt Internationellt championat
I mars 2009 kom ett supplement till de befi ntliga Utställ-nings- och championat bestämmelserna. I detta supplement 
står bla om nytt internationellt championat som FCI har beslutat om.

GENERELLA KRAV FÖR ALLA RASER (SRD)
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Grattis alla uppfödare till kullar med 100 % röntgade 
Uppfödare till de kullar där alla individer i kullen blivit färdigröntgade under 2009 presenteras här nedan. 
För att kull där valp avlider innan den fyllt 12 månader skall kunna uppfylla kraven måste uppfödaren anmäla detta till både 
SKK och SCK:s registeransvarig. En kull måste bestå av minst 1 hund.   

Kennel Tellusdream, kull född 040302
e: Mosshills Scot’s Red Label
u: Tellusdream Golden DewdropBrehmer 
Ursula, Ulricehamn

Kennel Country Squire’s, kull född 050628
e: LPI KORAD SUCH Chaireins Macavity
u: KORAD LPI TJH Country Squire’s Bolla
Anna Norberg, Rödeby

Kennel Springmist’s, kull född 060611
e: KORAD Clarys Yellow Yummy Youngster
u: KORAD Springmist’s Haunted Lady
Elisabeth Pettersson, Örebro

Kennel Gold Status
e: KORAD Clarys Yellow Yummy Youngster
u: Gold Status Magic Zound
Ann-Cristin Thyni Stubbfält, Lillpite 

Kennel Roxinas, kull född 060709
e: Innkeeper’s All Blues
u: Oneway’s Obsession
Ann-Sofi e Wernborn, Nacka

Kennel Turning Leaf’s,kull född 061112
e: FINUCH SUCH Monogram’s Gentleman 
O’quaemac
u: Dandinas Millenium Gold
Tarja Hejda, Älvkarleby

Kennel Road Racing, kull född 061203
e: Damaianus Griffi n Jr
u: LPI Road Racing Cindra
Wanda Forsberg, Fliseryd

Kennel Bronze Leaf, kull född 061214
e: KORAD LPI SUCH TJH Ässtorps Oskar
u: Dantos Indomee
Anne Randerz, Gullspång

Kennel Uniline’s, kull född 070125
e: SUCH Seamist Starsquad
u: KORAD LPI TJH Damaianus May 
   Samantha To Uniline’s
Britt-Marie Elbe, Gislaved

Kennel Kari’ Dahls, kull född 070220
e: MULTICH Helga Neitin Tsaari Timo
u: LPI LPII Oneway’s Cassandra
Karin & Håkan Dahlbom, Enköping

Kennel Blue Wing’s, kull född 070228
e: Top-Fashion’s Ace Mac Magnum
u: Ziglines Misty Blue
Stefan Andersson, Arvidsjaur

Kennel Ottey´s, kull född 070307
e: Speedlines Copper Crown
u: Ottey’s A True Fancy Rose
Rosemarie Peterson, Lammhult

Kennel Gemdales, kull född 070318
e: KORAD LPI LPII TJH Mari-Mon’s Zuch A Night
u: KORAD LPI LPII Gemdales Nice Natalie
Yvonne Andersson, Getinge

Kennel Gold Status, kull född 070322
e: LPI LPII KORAD Fachings Jetblack Jake
u: Gold Status Magica
Ann-Cristin Thyni Stubbfält, Lillpite 

Kennel Fancymore, kull född 070330
e: LPI KORAD SUCH Fancymore Special Edition
u: KORAD SUCH Fancymore Morning Angel
Margaretha Carlsson, Liden

Kennel Hazelgrove’s, kull född 070404
e: KORAD LPI SUCH TJH Ässtorps Oskar
u: Macraven’s Holiday Blues
Karin Skoog Baird, Spånga 

Kennel Sunwind’s, kull född 070405
e: NUCH Windy Forest’s Like A Surprise
u: NUCH NV-05 Takanja’s Fearless In Blue
Malin Jansson, Sunne

Kennel Shim’s, kull född 070417
e: KORAD LPI SUCH TJH Ässtorps Oskar
u: KORAD Shim’s Magic Of My Blue Shadow 
Rosemarie Ståhl, Fjugesta

Kennel Star Hatch, kull född 070507
e: Ässtorps Charlie Chapling 
u: Ullsåsas Amazing Blue Alizza 
Liselotte Häger, Laholm

Kennel Steadwyn, kull född 070615
e: RUCH Margaret’s Double Impact 
u: Steadwyn Bluest Blue 
Anja Ejerstad, Arbrå

Kennel Callahorn’s, kull född 070724
Callahorn’s Heart Of Zugar 
e: Lanlin Special Choice 
u: Tarja Larsson, Stallarholmen

Kennel Sammen’s, kull född 070727
e: NUCH Windy Forest’s Like A Surprise
u: C.I.B NUCH Steadwyn Blissfully Blue 
A-K Thorin Sammens, Hudiksvall 

Kennel Seamist, kull född 070829
e: INTCH NUCH DKUCH USCH 
    Twin Acres Patrick Henry 
u: SUCH DKUCH  Seamist Snowstar
Margaretha Hawkins, Åsa

Kennel Damaianus, kull född 070923
e: Kavik Vom Ohmtalteufel 
u: Damaianus Glindra 
Marie Baaz, Kvibille

Kennel Shim’s, kull född 071203
e: Bermarks Henchman 
u: KORAD Shim’s Magic Of My Blue Shadow 
Rosemarie Ståhl, Fjugesta

Kennel Dantos, kull född 080302
e: Lassies Applause To Buick 
u: Dantos Hervor
Wanda Forsberg, Fliseryd

Kennel Mironik’s, kull född 080314
e: LPI LPII KORAD Fachings Jetblack Jake
u: Gemdales Noble Nancy
Monica Johansson, Alunda
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Grattis alla uppfödare till kullar med 100 % MH-beskrivna
Uppfödare till de kullar där alla individer i kullen blivit MH-beskrivna fram till 2009. Det är första gången som denna sta-
tistik visas varför det blir så många kullar. För att räknas som en kull måste det fi nnas minst 3 hundar i kullen. Uppgifterna 
är hämtade direkt ifrån Lathunden och inte bearbetade manuellt. 

Kull född 2004-03-22
e: Seamist Spitfi re
u: Mironik’s Jazz With Topaz
Kennel Gemdales

Kull född 2004-03-26
e: Seamist Spitfi re
u: Country Squire’s Alyssa
Kennel Country Squire’s

Kull född 2004-04-18
e: Heirlair Reap The Whirlwind
u: Country Squire’s Ayla
Kennel Damaianus

Kull 2004-04-02
e: Folias Zkuggan
u: Mironik’s Jazz With Pearl
Kennel Mironik’s

Kull född 2004-05-05
e: Steadwyn Enterprice
u: Sable Shade’s My Nobless
Kennel Jack Pine’s

Kull född 2004-05-19
e: Cronys Italian Storymaker
u: Ingledene Magic of Love
Kennel Craft’s

Kull 2004-07-13
e: Zinnia’s Brazil Carneval
u: Steadwyn Blissfully Blue
Kennel Steadwyn

Kull född 2004-07-24
e: Folias Zimzalabim
u: Dantos Good Luck Heike To Echuca
Kennel Echuca (Norge)

Kull född 2004-08-31
e: Kendrakes Rockefellish
u: Kendrakes Black Rain
Kennel Kendrakes

Kull född 2004-09-05
e: Gemdales Careless Charlie
u: Oneway’s Out of The Sun
Kennel Dreamrock’s

Kull född 2004-09-15
e: Carminell’e Knight of White Light
u: Madcap’s Dream Darling
Kennel Rickmix

Kull född 2004-10-02
e: Gemdales Careless Charlie
u: Auringonkukan Ämmille Onnea
Kennel Gemdales

Kull född 2004-11-25
e:Whooping-Atlas
u: Dandinas Millenium Gold
Kennel Cathiline’s

Kull född 2004-12-04
e: Steadwyn Sacred Blues
u: Mirabackens Unique Monique
Kennel Mirabackens

Kull född 2004-12-27
e: Seamist Spartacus
u: Mironik’s Jazz With Pearl
Kennel Mironik’s

Kull född 2005-02-16
e: Bermarks Guy Fawkes
u: Seabound’s Swedish Fashion
Kennel Sheza Classic

Kull född 2006-09-28
e: Ottey’s Royal Darkness
u: Mandane’s Pearls N’ Jeans
Kennel Amyfi eld

Kull född 2006-10-28
e: Ässtorps Oskar
u: Gatefi elds My Goldmine
Kennel Gatefi elds

Kull född 2006-12-03
e: Damaianus Griffi n Jr
u: Echuca Cool Kimmy Echo of A Legend
Kennel Dagsljus

Kull född 2006-12-03
e: Damaianus Griffi n Jr
u: Road Racing Cindra
Kennel Road Racing

Kull född 2006-12-29
e: Watchman-Izor
u: Sandcastle’s Queen-B
Kennel Astolat’s

Kull född 2007-02-23
e: Umber von der Prignitzer Flur
u: Springmist’s Tears For Fears
Kennel Fornborgens

Kull född 2007-03-07
e: Speedlines Copper Crown
u: Ottey’s A True Fancy Rose
Kennel Ottey’s

Kull född  2007-03-18
e: Mari-Mon’s Zuch A Night
u: Gemdales Nice Natalie
Kennel Gemdales

Kull född 2007-03-22
e: Fachings Jetblack Jake
u: Gold Status Magica
Kennel Gold Status

Kull född 2007-03-30
Rudängens Cameron
Callahorn’s Golden Grape
Kennel Wisilo

Kull född 2007-04-03
e: Gemdales Never-Failing Nash
u: Lifedream Lady Ingel
Kennel Mironik’s

Kull född 2007-04-17
e: Ässtorps Oskar
u: Shim’s Magic of My Blue Shadow
Kennel Shim’s

Kull född 2007-06-06
e:Twin Acres Patrick Henry
u:Angeleye’s Unique Pride A
Kennel Skyelice

Kull född 2007-06-09
e: Danfrebek Dazed With Lust
u: Privat’s Love Gift
Kennel Brudholmens

Kull född 2007-09-23
e: Kavik vom Ohmtalteufel
u: Damaianus Glindra
Kennel Damaianus

Kull född 2005-03-12
e: Walk On Top’s Atlas
u: Alma
Kennel Springmist’s

Kull född 2005-05-18
e: Cordylines High Commander
u: Drenoss Nearly Blonde
Kennel Fancymore

Kull född 2005-07-18
e: Vonny-Hills Golden Sammy
u: Damaianus May Samantha To Uniline’s, 
Kennel Uniline’s

Kull född 2005-08-22
e: Craft’s Magic Snowstorm
u: Winecooler’s Addicted To Love
Kennel Coolhunt’s

Kull född 2006-02-26
e: Angeleye’s Rhapsody In Rock
u: Newlook’s Go For It Baby
Kennel Popham’s

Kull född 2006-03-02
e: Chaireins Macavity
u: Seamist Starshine, 
Kennel Chaireins

Kull född 2006-04-07
e: Eversti Överin Rölli-Peikko
u: Mironik’s Mitra
Kennel Mironiks

Kull född 2006-06-03
e: Damaianus Griffi n Jr
u: Dantos Hervor
Kennel Dantos

Kull född 2006-06-10
e: Lawless London In Storm
u: Lawless German Rule of Law
Kennel Lawless

Kull född 2006-06-19
e: Watchman-Izor
u: Mironik’s Medusa
Kennel Vilda-Meduza

Kull född 2006-06-11
e: Clarys Yellow Yummy Youngster
u: Springmist’s Haunted Lady
Kennel Springmist’s

Kull född 2006-07-26
e: Final Fantasy’s Altair
u: Gemdales Noble Nancy
Kennel Mironik’s

Kull född 2006-07-14
e: Cordylines High Commander
u: Cordylines Lace of Gold
Kennel Cordylines

Kull född 2006-08-20
e: Clarys Yellow Yummy Youngster
u: Gold Status Magic Zound
Kennel Gold Status

Kull född 2006-09-08
e: Jack Pine’s New Enterprise
u: Jack Pine’s Love In Flames
Kennel Jack Pine’s

Kull född 2006-09-18
e: Steadwyn Enterprice
u: Eurotop Amazon
Kennel Eurotop
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SBK Hälso- och rasdatautbildning
Helgen den 8-9/11 var representan-
ter från samtliga SBK:s rasklubbar 
inbjudna till kurs i dataprogrammet 
Lathunden. Från Collieklubben deltog 
Monika Johansson och Elisabeth 
Landfors. En lärorik helg då vi fi ck 
inblick i vilken guldgruva med statistik 
detta dataprogram är. Kunniga lärare 
som guidades oss under helgen var 
Anita Braxenholm och David Lund-
gren. 
Förutom utbildning i Lathunden fi ck 
vi också under lördags eftermiddagen 
besök av Ann Skoogh från SKK:s 
juridiska avdelning. Ann informerade 
om juridiska avdelningens arbete, vilka 
ärenden de handhar och vilka lagar 
som gäller. Vi gick även igenom fl era 
av SKK:s fastställda avtal. 
Olika lagar som påverkar oss hundä-
gare är: 
Djurskyddslagen, som är till för att 
skydda djuren
Köplagen, gäller vid köp mellan två 
näringsidkare. Vilket i hundvärlden är 
när köp genomförs mellan två upp-
födare. Men det måste vara uppfödare 
av samma ras.
Det ställs högre krav på en köpare 
i köplagen. Det vill säga en köpare 
måste vara mer insatt och kunnig om 
varan (i det här fallet hunden/valpen).
Konsumentköplagen, som är 
tvingande och gäller vid köp mellan 
näringsidkare och privatperson. Vilket 
då är uppfödare och valpköpare.
Avtal
Något som juridiska avdelningen my-
cket starkt rekommenderar är att skriva 
avtal. Vid avtal i samband med t ex 
samägda hundar, avelsrätter, överlå-
telser etc…
Finns ett avtal så behöver inga miss-
förstånd uppstå. Ett muntligt avtal är 
även det bindande men det bästa är ett 
skriftligt avtal.
Försäkring
Försäkring är också något som det 
fi nns rekommendationer om. Hun-
dens försäkring bör följa hunden. Om 
möjligt undvik att byta försäkrings-
bolag för din hund. Det kan lätt bli 
problem om eventuell skada visar sig 
senare i livet. 
En annan försäkring som det är viktigt 
att kontrollera är dolda-felförsäkring 
för valpar efter en fodertik. Var är 
fodertiken försäkrad? Om tiken har 

en egen försäkring som inte är kop-
plad till uppfödarens övriga försäkring 
behövs en separat dolda-felförsäkring 
för dessa valpar.
Friskintyg
Ett friskintyg är uppfödarens enda be-
vis på att hunden var fullt frisk vid lev-
erans. Ett friskintyg får ej vara äldre än 
sju dagar gammalt. Det får inte heller 
innehålla någon form av påpekande/
anmärkning.
Om en valp säljs med navelbråck 
rekommenderas att uppfödaren 
skriver en bilaga till köpeavtalet där 
det klart framgår att köparen måste 
kontakta säljaren dvs uppfödaren före 
en eventuell operation av navelbråcket 
i framtiden. Det kan bli så att säljaren/
uppfödaren blir ersättningsskyldig för 
operationskostnaderna och har då rätt 
att hänvisa till annan veterinärklinik 
som har ett annat pris.
Reklamationstid
I april 2005 ändrades reklamation-
stiden till tre år. Vilket i praktiken 
innebär att köparen har tre år på sig 
(from leveransdag) att reklamera varan, 
dvs. hunden.

Köpeavtal för hund
Uppfödare som är medlemmar i 
SKK ska använda SKK:s fastställda 
köpeavtal.
När SKK:s valphänvisning träder i 
kraft, och för de kullar som då fi nns 
med på valphänvisningen där kom-
mer uppfödaren att ha möjlighet att få 
köpeavtalen via e-post delvis ifyllda. 
Den övre delen med valpens uppgifter 
kommer att vara klar.
På köpeavtalet fi nns en valmöjlighet 
gällande ömsesidigt försäkringsskydd. 
Juridiska avdelningens rekommenda-
tion är att kryssa JA. Då har även 
köparen förbundit sig att hålla valpen/
hunden försäkrad. 
Köpeavtal med bibehållen avelsrätt 
kallades tidigare halvfoderavtal. Ägan-
derätten övergår till köparen endast 

AGRIA statistik
Söndag eftermiddag kom Ib Ahlen 
från Agria och informerade om deras 
Agria Bread Profi le.
Mycket intressant information fi nns 
det även här. Diagrammet på nästa 
sida visar vilken risk collie (långhår) 
har för att avlida av t ex trafi kskada, 
pyometra osv. i förhållande till alla an-
dra hundraser. Siffrorna visar faktiskt 
utfall hos Agria för perioden 1995-
2002.  
För det första kan vi konstatera att 
collie är en förhållandevis frisk ras!

Det som framkommer är att collie 
har nästan dubbelt så många hun-
dar som övriga raser i gruppen med 
Pyometra (livmoderinfl ammation). 
Man kan även se att i grupperna med 
olika magåkommor är collie över-
representerade  jämfört med övriga 
raser. Glädjande är att i gruppen med 
hjärtsjukdomar ligger collie betydligt 
bättre än övriga raser.
Vad som också framkommer är att i 
diagnosgruppen Ändrade beteenden 
återfi nns betydligt fl er collie än bland 
övriga raser. I gruppen Avlivad utan 
diagnos innehåller även den en högre 
andel collie. Då vi frågade vad som in-
gick i den gruppen var det bland annat 
avvikande mentala egenskaper/rädslor. 
Det klubben nu undrar över är fakta 
bakom denna statistik. Här behöver 
SCK hjälp från er medlemmar.

Ni, som har ägt en collie som blivit 
avlivad på grund av mentala brister/
rädslor.  

Vill ni maila hundens ålder, kön och 
vilket år hunden avlivades? 

E-post:
medlem@svenskacollieklubben.se

Detta för att få en bättre bild över 
hur fördelningen är bland hundarna 
åldersmässigt och mellan könen. Vi 
behöver inte veta hundens namn.

avelsrätten fi nns kvar hos säljaren/
uppfödaren.
Som avslutning så uppmanar Juridiska 
avdelningen: 
Ring SKK och fråga vid tveksamheter.
Fråga först innan ni skriver avtal och 
innan ni köper/säljer en hund.
En bok som också rekom-
menderas till alla uppfödare är 
”Juridikboken” av Ulla-Britt 
Schwang.
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Mortality Average Risk Percent 1995-1998, 1999-2002 and 1995-2002 in ALL BREEDS for the Most Common Specific Diagnoses 
in COLLIE, LONGHAIR
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Digestive disease, no cause
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Dead by train
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COLLIE, LONGHAIRS

ALL BREEDS

International Collie Handbook 
fi nns from slutet på mars 2010. Slå en signal och beställ 
den så skickas den så snart den kommer hem. 

Handboken är ett måste för alla intresserade colliefans.

Tel 019-245885,  0709-282715 eller 

manzig@bredband.net.

Pris 200 SEK

Fliken heter Köpa hund och där kan du klicka 
dig vidare för att få hjälp med hur du skall hitta 
din valp. Upplägget är enkelt och du får tips om att 
göra såhär:
1. Bestäm ras
2. Kontakta rasklubben
3. Välj uppfödare

För att förenkla för dig hur du skall välja upp-
födare kan du klicka på 
“Viktigt vid val av uppfödare” 

SBK har ny hemsida och har ny fl ik med tips för dig som letar valp

Utdrag från hemsidan:
“När du kontaktar uppfödare kommer du få svara 
på en mängd frågor. En duktig och seriös uppfödare 
är noga med att både du och hunden ska få de bästa 
förutsättningarna för en lång och trevlig samvaro. 
Var ärlig och tala om vad du vill få ut av din hund. 
På så sätt kan uppfödaren hjälpa dig att välja en 
valp som har de bästa förutsättningarna att passa 
dina önskemål.”

       www.svenksabrukshundklubben.se
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Det nya exteriörbeskrivningsprotokollet i LATHUNDEN
När man exteriörbeskriver de raser 
som SBK har avelsansvaret för, så 
fi nns det numera ETT gemensamt 
protokoll som skall användas.

Tanken med det gemensamma pro-
tokollet är att det skall kunna databear-
betas i dataprogrammet ”LATHUN-
DEN”.

Vid beskrivningen är det rasstandarden 
för den ras som skall beskrivas som är 
grunden.

Protokollet består av 103 st positioner 
där vissa av positionerna är rasspeci-
fi ka. De rasspecifi ka positionerna 
som inte är relevanta för den ras man 
beskriver eller de positioner som är 
utan anmärkning noteras med siffran 
1. Alla positioner måste ifyllas för att 
protokollet på sikt skall kunna läsas av 
digitalt.

Avvikelser noteras med den siffra som 
motsvarar avvikelsen.

Det som är viktigt att tänka på är, att 
detta skall vara en noggrann detaljerad 
beskrivning till skillnad från en ut-
ställningskritik som kan tillåtas vara 
mera generell med några rastypiska 
detaljer.

Skall beskrivningen få ett värde är det 
viktigt att man använder hela be-

tygsskalan!  

Om du råkar fylla i någon av de posi-
tioner som inte är relevant för just den 
rasen har det ingen betydelse, de kom-
mer plockas bort vid databearbetnin-
gen, t.ex. position 94 Charbonnage som 
bara förekommer på Belgisk vallhund; 
Tervueren och faunfärgad Briard.

Ifyllande av protokollets 
första del
Hundens stamtavlenamn, födelseda-
tum, registreringsnummer, ras, id-num-
mer, och kön.

Pos 1-8

1. Bett: om bettet är korrekt enligt 
standarden skriv UA, vid felaktigt bett 
använd bettkoderna; Saxbett = 1;1 

Tångbett = 1;2 Underbett = 1;3 Över-
bett = 1;4

Övriga noteringar kan göras på raden 
anmärkningar.

2. Tandantal, skriv antalet tänder som 
fi nns, 2;1  är storleken korrekt enligt 
standarden skriv UA, noteringar kan 
göras på raden anmärkningar.

3. Testikelstatus, skriv UA om det 
motsvarar standarden, övriga noterin-
gar kan göras på raden anmärkningar.

8. Skriv UA om den är korrekt enligt 
standaren.

OBS ! gäller endast Australien shep-
herd som har svanskoder;

NBT ( medfödd) = 8;1,  ¼ = 8;2, ½ = 
8;3, ¾= 8;4, Hel= 8;5 

Exempel på diagram från LATHUNDEN 
SCK har stansat in ett 95-tal långhår protokoll i LATHUNDEN och här ovan redovisas utfallet för två positioner.

30. Stop placering. 1: ua, 2-3-4: Svagt markerat 2 ngt - 4 mkt, Starkt markerat 5 ngt - 7 mkt.

70. Benställning bak. 1: ua, 2-3-4: Kohasig 2 ngt - 4 mkt, 5-6-7: Tåtrång 5 ngt - 7 mkt.

Utfall  STOP såhär långt visar att alla collie hitintills har svagt markerat stop, graderat från svagt till mycket svagt 
markerat. 

Utfall BENSTÄLLNING BAK visar på något kohasiga collies samt några som är något tåtrånga. 

0
10
20
30
40
50
60

0 1 2 3 4 5 6 7

30. Stop placering

0

20

40

60

80

0 1 2 3 4 5 6 7

70. Benställn. bak



25

Så heter den nya broschyren som 
Svenska Brukshundklubben har tagit 
fram.
Citat från broschyren 
“ Idag ställer vårt levnadssätt höga 
krav på hunden. Både uppfödare 
och hundägare har ett ansvar att 
anpassa våra hundar ini samhället 
på ett bra sätt. ”

Hundägare har ansvar för god om-
vårdnad, att ge hunden mat, motion 
och fostran men också lära känna sin 
hund och hur den reagerar i olika situ-
ationer.

För uppfödare ligger ansvaret i att 
hundarna ska vara goda representanter 
för sin ras, såväl mentalt som exteriört.

Mentalbeskrivning – för vem 
och varför ?
MH är ett sätt att beskriva en hunds 
beteende och mentala status. Ägaren 
för hunden genom en serie fastställda 
situationer som iscensätts av utbildade 
funktionärer. En mentalbeskrivare 
iaktar och noterar hundens reaktioner. 
MH är ingen test där hunden blir 
godkänd eller underkänd, utan mer en 
beskrivning som kommer till användn-
ing för både uppfödare, valpköpare, 
hundägare, forskare och samhället i 
stort.

MH för uppfödaren
Hundars genetiska uppsättning är 
väldigt anpassningsbar, vilket innebär 
att hundar kan nedärva beteenden och 
egenskaper i direkta led. med hjälp av 
MH har uppfödare en möjlighet att 
påverka valparnas beteenden genom 
att förstärka eller tona ner dessa vid val 
av föräldradjur. Det är också ett sätt 
för uppfödare att göra uppföljning på 
en valpkull. Flera kullar efter samma 
föräldradjur eller hela familjegrupper.

MH för valpköparen
Många rasklubbar har en profi l som 
beskriver rasens generella karaktär 
både mentalt och fysiskt . Genom 
rasprofi len kan man skaffa sig en 
allmän uppfattning om ras och om 
rasens egenskaper passar valpköparens 
förväntningar och levnadsförhål-
landen, Rasprofi len säger dock inget 
om individen, vilket MH gör.  Genom 
att uppfödaren mentalbeskriver hundar 
som används i avel får valpköparen 
en fi ngervisning om hur den tilltänkta 
valpen kan komma att bli. MH blir 
då en form av kvalitetssäkring vid 
valpköp.

MH för hundägaren
När hunden är äldre än ett år men 
gärna före två års ålder är det lämpligt 
att göra ett MH.

Det ger en information om som kan 
vara lämplig träning för hunden i 
vardagen och vid ev. utbildning.

MH för samhället
Gentemot samhället är MH en kval-
itetssäkring. Mentalbeskrivna hundar 
har ”papper på ” sina mentala egen-
skaper. Det kan vara ett bra verktyg 
att motbevisa fördomar om ”farliga 
hundraser” eller att göra insatser mot 
specifi ka problem som hundars inte-
grering i samhället innebär.

MH för forskning
Forskare för statistik över alla men-
talbeskrivna hundar och kan utnyttja 
underlagen för hur en viss ras reagerat 
på beskrivningen, hur beteenden an-
vänds och blir användbara för specifi ka 
syften. Det går att ta fram fakta utifrån 
hundars tänkta användningsområde. 
Till exempel tjänste- eller brukshundar.

Broschyren beskriver mentalbeskriv-
ningens moment, det är ett standardis-

erat protokoll och utifrån en intensitet-
sskala beskrivs hundens reaktioner i 
dessa olika moment. Beskrivningen tar 
cirka 4 minuter.

Under momentet skott står följande ;

En ljudkänslig hund mår inte bra i 
dagens bullriga samhälle och hundar 
som är skotträdda eller skottberörd för 
ofta över denna rädsla till sina avkom-
mor. För användning i avel och vid 
utbildning är det viktigt att hundarna 
inte är skotträdda. På ett MH beskriver 
man om hunden är skottberörd både 
under lek med ägaren och under pas-
sivt tillstånd.

Efter beskrivningen får hundägaren en 
kopia av protokollet som bevis för att 
hunden har känd mentalstatus. Origi-
nalet skickas via Brukshundklubben till 
Svenska Kennelklubben för registre-
ring och förs in i hundens stamtavla.

Svenska Collieklubben är mycket 
positiv till att man tagit fram denna 
informativa broschyr som kan vara ett 
stöd för våra hundägare och upp-
födare.

Du som vill veta mera och själv vill ha 
en egen broschyr, kontakta Svenska 
Brukshundklubben via
e-post: info@brukshundklubben.se 
eller via hemsidan: 
www.brukshundklubben.se

MH SOM VERKTYG
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Under en längre tid har ett antal av klubbens lokalområden 
varit vilande/passiva/nedlagda medan andra har varit väl 
fungerande.

Sedan i mars 2009 har därför styrelsen arbetat med loka-
lområdesindelningen och presenterar härmed ett förslag, 
som vi vill ha synpunkter på.

Men först lite om bakgrunden till den nuvar-
ande lokalområdesindelningen.
När man tittar i lokalområdespärmen, så ser man att den 
nuvarande indelningen inte är entydig. Det fi nns dels kartor 
med gränser men även postnummerlistor samt en verbal 
beskrivning. De tre källorna stämmer inte överrens och 
vi har därför valt att utgå från kartorna och laborera med 
KOMMUNER som minsta enhet. Varje kommun hör därför i 
sin helhet till ett och endast ett lokalområde.

Den främsta anledningen till att vi har valt kommuner istäl-
let för postnummer är dels för att kommuner känns som en 
mer naturlig indelning och för att kommunindelningen inte 
ändras lika ofta som postnummerindelningen men också 
för att vi har hittat (och sparat) ett gratisprogram från SCBs 
norska motsvarighet där man kan illustrera kommunstatistik 
på sverigekartor. Något motsvarande gratisprogram har vi 
inte hittat för postnummer. Det verkar inte ens fi nnas gratis 
kartor, som visar Sveriges postnummerindelning med den 
detaljering, som vi i så fall skulle behöva.

När vi hade bestämt kommuner som minsta enhet vidtog 
nästa steg, som var att placera in alla medlemmar i rätt 
kommun. Här är tyvärr inte postnummer entydiga. De 
fl esta postnummer tillhör endast en kommun men det fi nns 
postnummer, som sträcker sig över två och till och med tre 
kommuner. Som väl är fi nns Postnummerguiden från Post-
nummerService Norden AB att hämta gratis på Internet. 
Det är medlemsregistret från mars 2009, som har använt 
oss av.

När väl alla medlemmar var inplacerade i respektive kom-
mun och lokalområde, så framkom det ganska tydligt att 
lokalområdena är inhomogena till sin struktur. 

Huruvida ett lokalområde fungerar eller ej beror på många 
faktorer:
 •  Antalet medlemmar
 •  Antal uppfödare bland dessa
 •  Hur geografi skt stort det är
 •  Hur spridda medlemmarna är
 •  Om det fi nns medlemmar, som vill engagera sig lite mer
 •  m.m.

Det är defi nitivt inte lätt att driva ett lokalområde med alla 
aktiviteter, som hör till:
 •  MH
 •  Utställningar
 •  Korningar
 •  Representera klubben på SBKs distriktsmöten
 •  Collieträffar (mycket viktigt! Det är via trevliga collieträf
    far,som vi kan fånga upp collieägare, som ännu inte är
    medlem  mar  och slussa in dem både i SCK och SBK)

Vi har därför utarbetat ett grundförslag, som vi vill ha med-
lemmarnas åsikt om.

Hur ser det då ut just nu beträffande lokalområdena? 
Kartan här nedan visar det nuvarande läget.

Gotland innehar en särställning. Att begära att färre än en 
handfull medlemmar ska kunna driva ett lokalområde är 
helt orimligt. 

Övriga gråmarkerade lokalområden, Dalarna, Söderman-
land och Värmland-Dalsland har under en längre tid inte 
lyckats med att få igång en fungerande verksamhet medan 
de ansvariga för Västerbotten på grund av olyckliga mis-
söden nyss gav upp. (Vidare har även Uppland precis dek-
larerat att även de är vilande.)

Analys av nuvarande LO-indelning
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Förslag till NY LO-indelning

Vi vill även uppmana 
medlemmar att ta kontakt med 
styrelsen om ni har synpunkter 
på vilket lokalområde ni helst 
skulle vilja tillhöra. 

Det gäller framförallt ni som 
bor i kommuner som ligger i 
kanten av ett lokalområde. 

Maila dina synpunkter till:

jan.klerung@telia.com

Kartan här till höger visar förslaget till nio 
nya lokalområden med nya namn. Principen, 
som vi har följt är följande:

1.  Utgå från de 9 fungerande lokalområdena.

2.  Fördela kommunerna i de 5 vilande/pas-
 siva/nedlagda lokalområdena på de
 9 fungerande.

3.  Justera gränserna med hänsyn till geografi 
 och hur vi uppfattar vart man i andra 
 sammanhang orienterar sig.

4.  Även om ett lokalområde är geografi skt 
 stort, behöver inte all verksamhet ske 
 på en och samma plats. Vi ser gärna
 att lokalområdena har aktiva kontakt
 personer (ej styrelsemedlemmar) på
 olika orter för att kunna fånga upp 
 collieägare, som inte är medlemmar  
 i klubben.

Vissa kommuner har en ljusare färg på kartan. 
I dessa kommuner saknade vi medlemmar 
vid tiden för arbetet med förslaget.

Vi har även studerat hur medlemsfördel-
ningen ser ut i respektive lokalområde. En 
jämförelse mellan nuvarande och nya lokal-
områden fi nns i tabellen på nästa sida.

På lokalområdeskonferensen i januari månad 
kommer vi att diskutera igenom hur vi 
framöver skall lösa indelningen av lokalom-
rådena.  



Det är aldrig för sent ...

Har idag pratat med en sådan positiv 
kvinna, Margareta Bergström 83 år ung. 
boendes i Arvidsjaur.

Hon har haft collie i olika omgångar  
sedan 1953, andra raser som funnits 
i hennes liv har också varit griffon, 
labrador och en stövare som var hennes 
sambo, tyvärr gick sambon  bort januari 
2008 och blev då tvungen att lämna 
bort stövaren till bekanta och där får 
han nu jaga, Margareta är bestämd med 
att det är synd om alla hundar som inte 
får aktivera sig,  det är en sådan glädje 
när de får arbeta.

Med sin Collietik Cenita ( Cordylines 
Ruby Reddress) har hon på fyra lydnad-
sklass I tävlingar erövrat LP I, impon-
erande !
Hon är  medlem och tävlar för Arvid-
sjaurs BK där hon också går en del 
kurser och är med och tränar, hon 
berättar att hon får mycket hjälp av 
flickorna på klubben. Barbro Börjesson 
har också varit på klubben 3-4 gånger 
och där har hon också fått tips och råd, 
ett är att aldrig tjata på hunden, låt dem 
fundera en stund, hände inget måste 
man påminna lite mer bestämt.

Det bästa kommandot jag har lärt 
henne är att stanna och ligg kvar, för 
det har man så mycket nytta av i varda-

gen, om det kommer en bil eller hon vill 
går fram till något och det inte är säkert, 
kan man bara säga stanna.

Centia är i Margareta’s ögon en lättlärd, 
snäll, glad i alla människor collie som 
hon har stor glädje av sedan hon blev 
ensam förra året. Cenita kan också lite 
konster såsom höger och vänster tass, 
det är kul att visa när de får besök.  De 
brukar också vara med på klubben och 
träna lite spår och sök, men nu förtiden 
får Margareta ta det lite lugnt och inte 
springa, hon har fått byta ut en höftled, 
men promenaderna blir i alla fall en mil 
om dagen, de gillar båda två att vara 
ute. De brukar ta bilen och åka på lite 
utställningar, det har gått bra med 1;a 
pris men hon väntar på ett cert.

Ett annat intresse som Margareta har 
är att baka och porslinsmålning, just nu 
har hon kursledare  för ca 11 personer, 
de träffas en gång i veckan.
Nu har hon börjat titta lite på moment-
en i lydnadsklass II, men det får vi ta itu 
med till våren.

Ett råd hon vill ge till oss alla är att ald-
rig ge upp tävlandet även om det ibland 
går tungt.

Stort Tack till Margareta för att du tog 
dig tid att prata med mig, det här var 
dagens vitamininjektion för mig.  

Grattis och fortsatt Lycka till!  
Vilken kvinna!

Meta Carlsson

“Tjata aldrig på hunden, låt den 
fundera en stund”
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mycket den kan! När vi är ute i skogen 
får även Allis aktivering. Tränar vi sök 
får hon springa några slag och lägger 
vi spår får även hon gå spår. Däremot 
tränar vi inte så aktivt lydnad längre; det 
blir lite skojmoment då och då – en ap-

portering, lite sitt-ligg-stå (som 
brukar generera mycket 

godis) eller något an-
nat roligt. Leta 

godis är också 
kul, och det 
kan man göra 
inomhus om 
det är dåligt 
väder. Om 
husse ska ut 
och jogga 
hänger hon 
gärna med – 

och hon har 
inga problem 

att hålla tempot.

Vad kan man 
göra för att 

få behålla sin hund pigg 
upp i åldrarna? Ja, collie är 

generellt en frisk ras, som ofta blir 
gamla – en collie som är 14 år är inte 
så ovanlig.  För att ha en pigg och alert 
äldre hund bör man redan när hunden 
är medelålders, sex-sju år gammal, om 
man inte gjort det tidigare, planera 
lite för framtiden. Gör en ordentlig 
hälsokoll hos veterinär, och banta ner 
hunden om den har lite övervikt. När 
man slimmat ner sin kompis är det väl 
värt att investera i ett riktigt bra foder, 
anpassat för just din hund, som gör att 
den lättare håller vikten. Det är viktigt 
att man inte luras att tro att hunden 
behöver mindre motion, bara för att 
den vilar mycket. Motion, träning och 
stimulering behöver även en äldre hund, 
men kanske på lite annat vis än i sin 
ungdoms dagar. Om man har möjlighet, 
är vattenträning en utomordentlig 
styrketräningsform, framför allt för den 
lite äldre hunden. Även hundar som 

Kärleksförklaring till en 
äldre  dam… eller glädjen 
med en gammal hund

Plötsligt står hon där och tittar på 
mig. Jag tittar upp, och jodå, visst är 

det matdags. Hennes inbyg-
gda mat-och-sovklocka 
har skvallrat. 
Klockan är 
ungefär sju 
på kvällen, 
den tid då 
kvällsmat-
en brukar 
serveras. 
Om vi 
nu skulle 
ha råkat 
glömma 
tiden så 
kommer 
Allis och 
påminner oss. 
Hon ger sig inte 
heller förrän hon fått 
sin mat. Hon följer en 
som en skugga. Och skulle hon 
råkat få mat lite tidigt, följer hon den 
som inte gav henne mat istället. Ofta får 
vi fråga varandra, om hundarna har fått 
mat. Frågar vi Allis, har i alla fall inte 
hon fått något!

Det är en särskild glädje att dela sin 
vardag med en äldre hund. Jag 

har förmånen att ha en pigg äldre dam 
hemma, som nu är drygt 11,5 år gam-
mal. Vad är det då som gör den äldre 
hunden så speciell? De får en särskilt 
värdig utstrålning med de gråa stråna i 
ansiktet och de inte längre fullt så klara 
ögonen lyser ändå av vishet. Den äldre 
hunden kan sin matte utan och innan. 
Hon vet på vilket humör matte är, innan 
jag ens själv, ibland, har en aning. Hon 
går ofta i sin egen lilla värld och gör sig 
ingen brådska.

En äldre hund vilar mycket. Det får 
en lätt att tro att de har blivit gamla 

och trötta, men så är oftast inte fallet. 
De vet, att det inte alltid lönar sig att 
pocka på uppmärksamheten, så som 
den yngre hunden gör, utan de väntar 
på att matte eller husse ska ta initiativet 
till aktivitet. Det händer (dagligen här 
hemma) att den äldre hunden själv tar 
initiativ till lek och bus, och detta får 
man inte ignorera! Lek med din gamla 
kompis! Bara för att den äldre hunden 
är lite till åren kommen, betyder det inte 
att den inte behöver någon stimulering. 
Det är kanske lite annan typ av stimu-
lans, lite mer anpassad för den äldre 
hunden, men nog vill den vara med så 

inte är så förtjusta i vatten brukar kunna 
uppskatta vattenträning.  Istället för de 
riktigt långa, enstaka promenaderna 
på helgerna, är det bättre för den äldre 
hunden med jämnare, daglig motion. 
Något kortare men regelbundna prom-
enader, gärna i varierande terräng för att 
stimulera musklerna och tvinga hunden 
att lyfta på ben och tassar. Massage och 
stretching kan också vara till hjälp för 
att stärka muskler och leder.

Den äldre hunden förändras. De 
är inte lika starka som när de var 

unga, synen är inte lika bra och hörseln 
kan ha försämrats. Man får anpassa sig, 
precis som min gamla kompis.  Allis hör 
lite illa. Hon kan ha svårt att lokalisera 
varifrån ljud kommer. Att bara ropa 
på henne kan vara tämligen dödfött 
ibland, och får hon bestämma takten 
går det inte fort. Man får göra skillnad 
på rastning och promenad! Det går ju 
betydligt fortare när grannens katt ska 
”motioneras”. Det händer fortfarande 
att hon skäller på skatorna som tit-
tar ner från gatlyktorna och skrattar åt 
henne. Med självklar auktoritet bestäm-
mer hon över de yngre hundarna här 
hemma, trots att de väger bra mycket 
mer och är betydligt större och starkare. 
De har djupaste respekt för henne och 
vågar i alla fall inte bara sno pinnen eller 
bollen från henne (men ibland bjuder 
hon in till dragkamp)! 
Det har tagit lite tid, framför allt 
för mig, att anpassa mig till hennes 
åldrande. Det är ju otvetydiga tecken 
på vad som komma ska. Jag gör vad jag 
kan avseende motion, mat och stimu-
lans för att hon ska kunna få vara med 
mig, frisk och kry och aktiv, i minst ett 
par år till. Den vishet och den livsglädje 
hon utstrålar, den tröst hon bidrar med 
när man är nere, den tyngd hon läg-
ger på mina ben på natten… den är 
ovärderlig! 

Marie Baaz och Allis  (Country Squire’s Ayla)
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Angelica & Ares
Hej alla collievänner. 
Jag heter Angelica Lunding, är (snart) 
25 år gammal och bor i Borås med 
mina fyra hundar. Hundbeståndet ifråga 
består av tre långhårscollies) och en 
katt bland hermelinerna i form av en 
Schäfer. Jag ska nu berätta lite om mig 
och en av mina hundar, min 
ögonsten och allra bästa vän, 
Ares. 

Första collien
Historien om Ares började 
egentligen redan för 12 år sedan 
då jag fick hem min första col-
lie och hund, Eros. Redan som 
åttaåring föll jag för rasen då jag 
var på semester hos en collieupp-
födare. 
Fast när det väl efter mycket tjat 
blev dags att få skaffa min första 
egna hund så hade jag ändrat mig 
och ville ha en bordercollie. Men 
då jag var så ung och (lyckligtvis) 
hade en mamma som insåg 
vikten av att inte ta sig vatten 
över huvudet i val av första hund 
så blev det en collie istället. Det 
har jag ALDRIG ångrat. 
Jag och lille Eros började ganska 
snabbt på brukshundsklubben, 
fick även hjälp av släktingar 
som sysslat med hund i många 
år. Eros visade sig tidigt vara en 
rolig hund att jobba med, fram-
förallt var han en mycket duktig 
spårhund. 
Tyvärr så blev det under flera år 
nästan ingen tävlingsmässig trän-
ing alls då en familjemedlem blev 
mycket svårt sjuk. När suget efter 
att börja träna ordentligt kom till-
baka så hade Eros hunnit bli sex 
år gammal och jag bestämde mig 
för att istället skaffa en hund till. 
Hunden ifråga blev Erossonen Ares. 

Så kom Ares...
Det var på håret att det blev en hane 
åt mig för det ploppade ut tikvalp efter 
tikvalp och uppfödarna gjorde sig be-
redda på att ringa mig och meddela det 
tråkiga beskedet när det så äntligen kom 
ut en liten trf  hanvalp. 
Så här i efterhand är jag glad för att alla 
hans sex syskon är tikar för hemska 
tanke att jag annars kanske hade råkat 
välja en annan valp än Ares. 

Jag började tidigt träna med Ares med 
tanke på att kanske tävla lite om det gick 
bra.Jag hade den stora turen att tidigt få 

mycket hjälp av duktiga hundförare som 
lärde mig vikten av goda grunder.
 Över huvud taget så är det en stor 
fördel att vara med i en bra och aktiv 
klubb. Elfsborgs Bhk som är min hem-
maklubb är fantastisk. Trots att det är 
en liten klubb kryllar det av tävlingseki-
page i både brukset och lydnaden, bland 
annat med flertalet SM-ekipage. Dessu-

tom är det en något udda klubb då vi 
faktiskt har fler aktiva collies än Schä-
frar och mallar, då är det i och för sig så 
att jag ensam fyller kvoten rätt bra med 
mina tre collies samt Ares son Devil 
som en träningskompis till mig nyligen 
fått hem. Fast det finns ytterligare några 
både KH och LH. 

Dags att börja tävla
När Ares var 17 månader gammal star-
tade vi vår första tävling, en lydnadsk-
lass I. Grön, nervös, och tja, DUM som 
jag var vid denna tid värmde jag upp 
inte mindre än 40 minuter före start!!! 
Då hade jag dessutom tränat ett par 
timmar på morgonen. När jag äntrade 
planen var jag så nervös att jag befann 
mig på en annan planet. Sa fel kom-

mandon, gick åt fel håll etc. Tack vare 
min fantastiska hund så lyckades vi 
ändå skrapa ihop 148 poäng trots nollat 
läggande (trodde det var ställande först 
och kommenderade stå istället för ligg). 
Jag var så besviken så jag kan inte med 
ord beskriva det på att vi inte fick ett 1:a 
pris. Så här i efterhand måste jag säga 
att jag tycker det var otroligt starkt av 

hunden att se till att vi fick något 
över huvudtaget med tanke på 
mitt katastrofala upplägg. Men, 
men,  trägen vinner. Jag fortsatte 
träna och det började gå bättre 
och vi fick vårt efterlängtade 1:a 
pris. 

På hösten samma år startade jag 
även apellen med honom, hade 
nu fått lite bättre styr på mig själv 
och tränat något effektivare. Men 
jag gick ut alldeles för tidigt och 
hade en hund som var het som 
en chilifrukt. Han steppade i 
fotgåendet, tjuvstartade i appor-
teringen och hoppet så det blev 
ett par nollor. 
Jag kan väl erkänna att jag kanske 
inte var på mitt allra vänaste 
humör när vi gick av planen.
Hamnade ändå bara två poäng 
(tror jag) under uppflyttnings-
gränsen. Men efter denna tävling 
så insåg jag att om jag ville 
komma någon vart så var det ett 
måste att få lite ordning på både 
mig själv och mina träningsru-
tiner samt vara mycket noga med 
grunderna. 
Blev sen uppflyttad ett par veck-
or senare och efter detta kom jag 
på allvar igång med hunderiet. 
Både jag som förare och Ares 
som hund gjorde stora framsteg 
under hösten/vintern. Men ty-
värr så fick han den fästingburna 

sjukdomen erlichia året därpå och under 
lång tid så låg träningen nästan nere, 
dels på grund av hans hälsa och dels på 
grund av att jag helt tappade motivatio-
nen och var mycket orolig för hur det 
skulle bli med honom. Men jag hade tur 
för han är en av de hundar som efter att 
ha tillfrisknat inte haft några symptom 
efteråt så trots att vi förlorade nästan ett 
år kom vi igång igen.
 
Flocken växer
Sommaren 06 skaffade jag dessutom 
collie nummer 3, en urhärlig liten trf  tik 
från Värmland. 
Freja som hon kallas är en hund med 
enorm kapacitet och är min påläggskalv 
i lydnaden. 
Hösten samma år skickades jag också 

“Det är glädjen i att samarbeta och ha kul 
ihop med mina hundar som räknas”
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till Instruktörsutbildning, parallellt med 
denna gick jag med en riktigt duktig 
”problemhundsinstruktör” som hjäl-
pare.
Har haft en hel del kurser de senaste 
åren och tycker det är fantastiskt kul 
samtidigt som det utvecklar det egna 
”hundtänket” väldigt mycket.
Ares används förövrigt tämligen ofta 
både av mig och av andra som ”tryg-
ghetsträningshund” för ekipage som har 
problem med andra hundar. 

Åter till Ares
Efter ett par missar så klarade vi av 
II:an med tre 1:a pris och ett LP, insåg 
hur bra min hund faktiskt var och 
började fundera över att satsa ordentligt 
på lydnaden som tidigare vart något 
jag gjort mest för skojs skull när först 
hunden och sen jag vart skadad.
Och så var det dags för III:an. Ett tag 
trodde jag faktiskt att det gått troll i det 
hela för tre tävlingar på raken lyckades 
jag nolla ett moment och skaffa en 5:a 
i ett annat men i olika moment varenda 
gång.
Skämtade ett tag och sade att jag ju haft 
10 i vartenda moment utom metallen 
men tyvärr inte samtidigt. Så inför vår 
fjärde start var jag väl inte sådär jätte-
positiv och när jag dessutom inte hann 
värma upp Ares alls då ekipaget före 
bröt redan vid rutan så var ju loppet 
nästan redan kört. Men vi gick in för att 
ha lite kul i alla fall och skam den som 
ger sig för denna gång så klarade vi oss 
trots ett par små missar så landade vi en 
hyfsad bit ovanför 1:a-prisgränsen och 
min älskade collieboll blev ett ”elitludd” 

Jag har dock inte särskilt bråttom att 
komma till elitstart, än så länge har han 
många år på sig och är det något jag lärt 
mig under resans gång med honom så 
är det vikten av att ha bra grunder att 
bygga vidare på. 
Personligen tror jag inte det spelar så 
stor roll vilken ”filosofi” man har eller 
vilken träningsteori man anser sig till-
höra utan det som är viktigt är att vara 
ödmjuk och öppen inför nya idéer och 
tankesätt, att inte slaviskt låsa sig vid en 
enda träningsfilosofi samt att oavsett 
hur man tränar vara ytterst noggrann 
med grunderna och anpassa träningen 
efter den individuella hunden. 
De senaste tre åren har jag hela tiden 
haft flera hundar i träning samtidigt 
som jag haft en hel del kurser, hjälpt 
till att arrangera tävlingar och så vidare 
så jag har börjat att ”tänka mer och 
mer hund”. Jag har haft stor tur när 
det gäller att ha tillgång till värdefull 
hjälp, inte nog med fantastiskt duktiga 
träningskompisar jag har även haft 
förmånen att gå kurser/läger för flera 
av landets främsta hundförare. Detta 
har såklart gett en hel del värdefull 
information och hjälpt mig att hitta en 
bra ”träningsfilosofi”. 

Glädjen med samarbete
Jag är av naturen väldigt lat när det 
gäller träning och tränar inte moment-
träning mer än några korta pass per 
vecka.
När jag tränar är jag noga med att ge 
hunden en så helhetsmässig bild av mo-
menten som möjligt men tränar nästan 
enbart delar och testar bara av de hela 
momenten någon enstaka gång då och 

då. I inlärningen är jag 
dessutom väldigt petig 
med att träna in rätt 
teknik först och lägga 
på farten/intensitet i 
momenten sen.
Först när hunden har 
tekniken höjer jag 
intensiteten. Men då 
jag nästan bokstavligen 
talat bor (anses tillhöra 
inventarierna) på min 
klubb och oftast är där 
många timmar per dag 
så kan jag ju inte bara 
sitta och fika och träna 
max 45 min per hund 
och vecka, så jag läg-
ger en massa tid på att 
ha kul ihop med mina 
hundar. 
Att gå ner och bara busa 
med dem, att leka, lära 
dem trix och mysa, samt 
vara mycket ute med 

dem i skogen.
Allt detta tror jag ger ett stort mervärde 
i träningen, det är så relations- och 
samarbetsstärkande så då behöver man 
inte träna så intensivt för att komma 
framåt. Visst, la jag lite mer tid på den 
rena träningen eller hade lite färre hun-
dar så skulle det gå snabbare uppåt men 
det spelar mig ingen roll. Det är glädjen 
i att samarbeta och ha kul ihop med 
mina hundar som räknas, tävlingsbiten 
är bara grädde på moset.

Det har dock tagit mig lång tid att 
komma till den insikten och jag har fått 
arbeta mycket hårt med mig själv för 
det. Min prestationsångest har ställt till 
det många gånger på tävling då Ares är 
en så pass förig hund att det krävs att 
matte är i balans för att det ska fungera. 
Men när jag klarar av att hantera mig 
själv så är det en oerhörd känsla att gå 
in på planen och ha kul med min härligt 
följsamma ögonsten, i somras lyckades 
vi med att få en 10 i fria följet i klass III, 
så stolt har jag aldrig vart i hela mitt liv 
och det är ett minne som kommer sitta 
kvar under mycket lång tid. 
Är förövrigt specialist på att råka ut 
för oförutsedda händelser som ställer 
till det på tävling. Exempelvis kom det 
en gång i en tvåa plötsligt en katt och 
sprang nästan på hunden vid rutan för 
något år sen, en annan gång hade han 
satt en korvbit i halsen och stannade 
upp för att spy mitt i fria följet (sabo-
tage för övriga tävlande kan man kanske 
kalla det).
Men det mest pinsamma jag vart med 
om var ändå när jag på en tävling var 
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något otydlig i starten av fria följet. 
Har ett rätt bra fritt följ och är ganska 
självsäker i just det momentet så jag 
brukar bara gå på, men denna gång 
märkte jag att hunden inte var med mig 
så jag vänder mig om. Då kryper Ares 
efter mig! Jag säger ”Fot” igen med 
det enda resultatet att han bara kryper 
på än snabbare, vid detta lag har alla 
ifrån publik till TL och domare börjat 
gapskratta åt oss och jag känner hur 
mina kinder blir rödare och rödare. Till 
slut fick jag i alla fall upp hunden och 
om jag inte missminner mig så vann vi 
klassen trots denna miss. 

Sikte på elitklass
Nu under hösten har träningen med 
Ares mest handlat om att slipa till det 
sista inför elitstart i lydnaden ihop med 
en hel del spårande och uppletande för 
att kunna fortsätta uppåt även i brukset. 
Ett tag hade jag problem med platsen 
och när jag väl fick ordning på det 
drog jag på mig en segdragen fotskada 
så jag har inte kunnat spåra ordentligt 
på ett och ett halvt år men nu är det 
bra igen och vi håller på för fullt med 
att träna upp spårkonditionen för att 
starta lägre till våren. Klarar han det är 
han för övrigt även Such då han är en 

snygg pojke också och har haft relativt 
stora framgångar i ringarna med som 
bäst BIGplacering på Officiella SBK 
utställningar samt flertalet BIR och 
BIM för bland annat rasspecialister. 
Elitlydnad kommer vi förhoppningsvis 
att starta någon gång under vintern och 
nästa delmål är ett SLCH.
Vem vet vad som händer sen, dröm-
målet är såklart att lyckas kvala in till 
Lydnads-SM med honom, sikta mot 
stjärnorna så kanske man i alla fall når 
trädtopparna skulle man 
ju kunna kalla det för.
Framtiden får väl utvisa 
om vi lyckas, annars 
blir det kanske med en 
annan collie. För även 
om jag nu för tiden även 
har en Schäfer så ligger 
ändå collien som ras mig 
närmast hjärtat och jag 
kan inte tänka mig att 
vara utan collie och kom-
mer fortsätta med rasen 
och då självfallet även att 
träna och tävla.
Men även om jag tycker 
det är väldigt kul både 
att tävla och ställa ut så 
är självfallet Ares ändå i 

första hand min bästa vän och familje-
hund.
Det var lite om mig och min colliepojk 
Ares.

Ha nu en riktigt GOD JUL & ett 
Gott och framgångsrikt nytt år alla 
collievänner!

Hälsningar
Angelica, Ares, Eros, Freja & Lawa

Magnusson Petfood AB, Håbolund, 197 93 Bro, 08 582 442 00, magnusson@hundmat.com, www.hundmat.com 

”Som nybliven mamma 
är jag noga med  
vad jag äter.”

Med Meat & Biscuit är Magnusson Petfood ensamma om ett ugnsbakat 
torrfoder där köttet ute slutande är färskt. Och där det inte ingår något kött

mjöl. Magnusson Meat & Biscuit är en foderserie som passar lika bra för valpar 
som vuxna hundar.

Anledningen till att Meat & Biscuit är så uppskattat av våra kunder är att vi långsamt ugnsbakar 
bl a färskt svenskt kött, färska ägg, kallpressad rapsolja och färska morötter. Resultatet är ett 
foder av bästa tänkbara kvalitet, nyttigare och godare hundmat helt enkelt. Inte minst viktigt för 
små hundar med stora drömmar. Läs mer på www.hundmat.com
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Alla lägerdeltagare träffades på 
lördagsmorgonen i en gemensam 

samling och  Lolo Hawkins, Västras 
Lo-ordförande hälsade alla välkomna, 
presenterade instruktörerna för de olika 
grupperna och drog upp riktlinjerna för 
helgens alla aktiviteter.
Därefter delade vi upp oss i  tränings-
grupper. Vår instruktör i Grupp II hette 
Marie Johansson och vi var 8 stycken i 
vår grupp.

Vi började med att berätta om våra 
hundar och sedan var det dags att visa 
upp våra färdigheter i momenten i Lyd-
nadsklass I. Sedan utgick vi från vad var 
och en behövde öva på. 
Marie visade sig vara en lysande peda-
gog, uppmuntrande, jättetrevlig och fick 
oss alla så aktiva med att hjälpas åt att 
ge varandra positiv och uppriktig kritik. 
Det blev en härlig anda i vår grupp!!
Kursen byggde mycket på att hunda-
rna var unga och behövde hjälper med 
grundläggande inlärning av olika mo-
ment. Så nyttiga tips vi fick med oss! Vi 
övade också på bruksapellmoment och 
gjorde så många platsliggningar vi hann 
med. Vi som hade pip på våra hundar 
lyckades få bort pipen allteftersom!!!
För att ingen skulle krokna under 
övningarna hade vi trevliga avbrott med 

god mat och fika och lördagskvällens 
enda smolk i bägaren var väl att lotterna 
till det stora prisbordet tog slut!
Sammanfattningsvis hade vi en så 
härlig, rolig samvaro och man åkte hem 
med massor av tips och stärkt självför-
troende. Nu ska här tävlas!!!

      
     *
    

När vi som gick i Lollo Abraham-
ssons grupp skulle presentera oss 

fick vi, trots att de flesta av oss träffats 
ganska många gånger i olika colliesam-
manhang tidigare, höra en hel del som 
vi inte visste om varandra. Lollo bad oss 
nämligen berätta varför vi fastnat för 
just collie. En efter en berättade vi om 
våra tidigare och nuvarande jyckar, såväl 
collies som andra raser, och det blev 
både glada igenkännande skratt och lite 
sorgliga tongångar när vi mindes våra 
hundar som inte längre finns med oss. 
Det var visserligen en ovanlig inledning 
på en helgkurs, men verkligen en lyckad 
sådan.

Träningen lades sedan upp för att passa 
var och en individuellt, och under två 
intensiva dagar tränade vi på positioner 

i fria följet, krypteknik, snabba 
lägganden, distinkta gripanden i 
apporteringen, framåtsändande, 
fjärrdirigering och mycket mer. Allt 
med matnyttiga tips från Lollo om 
hur vi kunde förbättra detaljerna. 
Dessutom fick vi alla lära oss hur 
man kan lära in sändande till rutan 
med hjälp av ”collie-metoden”. 
Genialt enkelt egentligen, och så 
är det ju ofta; det enkla är oftast 
det bästa. Vi ägnade också tid åt 
att träna (nöta) platsliggning och 
sittande i grupp.

Vad som är extra roligt när man 
tränar i en grupp är att man kan 
utbyta erfarenheter och komma 
med tips och råd åt varandra, 
vilket gör att man lär sig hela tiden. 
Lika mycket som man lär sig när 
man kör med sin egen hund, lika 
mycket får man till sig livs när man 
tittar på när de andra tränar. Det är 
dessutom lättare att ta till sig infor-
mation när man inte samtidigt ska 
koncentrera sig på sin egen hund. 
Personligen fick jag ut otroligt my-
cket av helgen, och jag hoppas och 
tror att de andra i gruppen känner 
likadant.  
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Så var det dags igen för läger, för 
andra året åker jag på Tångahed-

lägret. Man kan ju undra vad det är som 
gör att man år efter år åker på allehanda 
läger? Collielägret, Kostalägret och 
vårt (södras lo) spårläger på Solbacka. 
Det är inte alltid instruktören som är 
avgörande, även om de för det mesta 
är både kunniga och duktiga. Nä, för 
min del är det mycket att bara kunna 
träna hund utan att behöva tänka på 
något annat, utom i de fall magen börjar 
knorra vilket den sällan har anledning 
att göra eftersom det på alla läger jag 
varit på ibland liknar rena gödkuren 
med ”all inclusive”. 
En annan anledning är att träffa vänner 
och bekanta som man kanske i van-
liga fall har ganska långa avstånd till. 
Förhoppningsvis träffar man även några 
nya ansikten och så förstås, det är alltid 
lika kul att se alla dessa duktiga collie. 

I min grupp var vi fem stycken, vilket är 
lyxigt att vara så få. Susanna Engelholm 
med Zingle, Anita Wihk med Pontiac, 
Ing-Britt Alexandersson med Jessi, Lil-
lemor Stridh med Sandi och så jag med 
Bailey och vår instruktör var Emelie 
Abrahamsson. 
Alla hundar var på olika nivåer kun-
skapsmässigt, med olika ”problem” 
att lösa. Självklart behövs det mer än 
en helg för att lösa det som man har 
”problem” med, ofta kan man få bra 
tips och råd som man sen 
kan fortsätta att jobba med 
hemma. 
En av höjdpunkterna 
förutom hundträningen är 
LOTTERIET som varje 
läger med självrespekt har. 
En smått hysterisk jakt på 
lotter från de olika ringarna 
sätter igång, prisbordet 
är ofta väl tilltagna med 
allehanda nödvändiga och 
ibland onödiga prylar. 
Lottdragningen är en rejäl 

Tack Lollo, och vi hoppas att vi får 
tillfälle att träna för dig igen.

Erica Svensson

Första gången på collieläger blev 
också premiär för rallylydnad. Col-

lin (då 5,5 mån) och jag åkte till Tånga 
Hed, där vi hade en mycket trevlig och 
lärorik helg. Collin var yngst i rallylyd-
nadsgruppen, som bestod av sju hundar 
(collie, papillon, schäfer) i olika åldrar 
upp till 9 år. 
Med hjälp av vår kunniga instruktör 
Jytte Sigsgaard fick vi lära hos hur vi 
skulle agera vid de olika skyltarna. Vi 
provade på ett antal rallylydnadsbanor 
för både nybörjare och mer avancerade 
ekipage. 

Ja, vad är då rallylydnad? 
På en av hemsidorna om rallylydnad 
står: Om du blandar lydnad, agility 
och freestyle där samarbete och glädje 
belönas, då är det Rallylydnad. När du 
tävlar eller tränar Rallylydnad följer du 
en bana av skyltar. Varje skylt beskriver 
ett visst moment som hundekipaget ska 
utföra. Jag rekommenderar er att prova 
rallylydnad, det passar alla hundar oav-
sett ålder och ras och är jättekul – precis 
som det är att åka på collieläger med 
Västra Lo. Fantastiskt bra arrangemang 
och trevliga lägerdeltagare, för att inte 
tala om den goda maten och det fina 
vädret, gör att det inte blir sista gången 
för oss.
 
Anita & Collin

stämningshöjare och temperaturen i 
lokalen stiger med åtskilliga grader. Själv 
fick jag en hyfsad del av prisbordet i år, 
bara det är värt resan. 

Kan varmt rekommendera att prova 
på att åka på något utav alla läger som 
arrangeras, trevliga människor och hun-
dar, bra mat, bra instruktörer och hur 
kul som helst. 

Vi ses nästa år.
Hälsningar Elisabeth Bauer
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Fem collies på vallningsläger
6-8 november åkte vi, fem collieägare, 
med våra hundar till Mårtensby Gård 
utanför Almunge, där SCK:s Östra Lo 
anordnat ett vallningsläger.
Vi som deltog var:
Britta Hammarström med Fornborgens 
Helylle Heidi (Hippie)
Hans Johansson med Gold Status 
Sound of  Victory (Victor)
Mia Pettersson med Fornborgens Iris 
(Iris)
Ann Isacsson med Ullsåsas Svarta Blipp 
(Tristan)
Marie Angleby med 
Springmist’s Hot 
night Crash (Åska)
Lägret startade fredag 
kl 17. Vi samlades i 
den barack där tre 
av deltagarna bodde 
och där vi också åt. 
Eva Myrbrink heter 
gårdens ägare och det 
är hon som är valln-
ingsinstruktör. 
Eva har fött upp 
kelpie i många år och 
är mycket kunnig och 
duktig som instruk-
tör. En av hennes 
kvaliteter är att hon 
tar emot alla vallning-
sraser och har koll på hur varje ras vallar 
och tar hänsyn till det.
Collien t ex är en ”loose-eyed upright” 
vallare – d v s en hund som vallar med 
upprätt kroppsställning och har ”snälla 
ögon”, i motsats till border collie och 
kelpie som hukar och har ”eye”, de 
trycker fåren med blicken.
Fredagskvällen gick åt till teori och 
frågor. Vi fick mycket intressant in-
formation runt vallningen och vi hade 
många frågor – som vi fick svar på.

Dags att träffa fåren
Lördag morgon startade vi i hagen kl 09 
00. Eva tog hjälp av en av sina hundar 
och drev ner 5 ungbaggar till oss. En 
efter en fick vi prova på att låta våra 
hundar möta fåren lösa – Eva vill inte 
ha dem i lina, hon vill börja med dem 
lösa.
Några av våra hundar hade träffat får 
tidigare – min Hippie, Hasses Victor 
och Maries Åska. Tristan och Iris var 
riktiga ”newbies”.
Eva gick med varje ekipage tills hon 
ansåg att föraren kunde börja jobba 
själv med sin hund. Allt gick mycket 

lugnt och sansat till. Eva låter allt ske i 
hundens egen takt, den får ”upptäcka” 
vallningen själv och  blir bara styrd 
med varsam hand – inget ryande och 
gormande.
Vi använde ”grisfösarpaddlar” (såg 
precis ut som en paddel, inne i bladet 
fanns småstenar som skramlade lite) för 
att styra hundarna runt fåren. Förhål-
landet skall ju vara ”kl 12” och ”kl 6”, d 
v s jag och hunden skall vara mitt emot 
varandra med fåren mellan oss.
Det fungerade mycket bra att sträcka ut 
paddeln så fort hunden kom för långt 
ner på ena sidan av fåren, de vände 
snällt upp och pendlade bakom fåren. 
Det gällde bara att komma ihåg att 
byta hand, det räcker inte att bara peka 

åt olika håll, du måste verkligen hålla 
paddeln i den ena eller andra handen, 
annars blir det fel för hunden.
Man känner sig rätt tafflig i början kan 
jag säga, man skall hålla reda på sig själv, 
fåren, paddeln och hunden – och inte 
ramla omkull  :-)  Vi lyckades faktiskt al-
lihop hålla oss på benen hela helgen.
Jag har provat på vallning lite grand 
med Hippie när hon var väldigt ung. Då 
jobbade vi i en relativt liten fålla och 
fåren kände att här var en ung, oerfaren 
hund, varför de ”limmade fast sig” mot 
staketet så ofta de kunde – jobbigt!  Här 

fick vi arbeta i en stor hage – kändes 
otroligt mycket bättre och lättare. 
Gårdens får är dessutom oerhört snälla 
och lättmanövrerade.
Hårt jobb 
Hundarna blev påtagligt mentalt trötta 
av det här jobbet. De började med stor 
entusiasm och energi, men bara efter en 
liten stund såg man att dom blev ”trötta 
i mössan”, då kom andra beteenden in, 
de började nosa, sprang till ägaren, åt 
fårlortar, orkade inte koncentrera sig…
Då var det bara att bryta, berömma 
hunden och låta den vila. Dock såg man 
att för varje arbetspass orkade de en 
längre stund…och lite längre…
Samtliga hundar fick göra tre arbetspass 
var före lunch – då var det hög tid för 

hundarna att få vila 
huvudet ordentligt, 
att rastas och göra 
något annat. Vi åt en 
god lunch, rastade 
hundarna, tog det 
lugnt och så var det 
dags att börja jobba 
igen kl 15.

Dagen fortsatte 
på samma sätt, vi 
jobbade på och när 
skymningen kom 
tyckte Eva att tre av 
hundarna kommit så 
långt att de skulle få 
prova på ett vallanlag-
stest på söndagen.

Lördagskvällen blev 
trevlig, med ost, vin och annat godis  - 
vi var ändå alla rätt slaka så det blev 
”lights out” ganska tidigt.

Vallanlagstest
Söndag morgon var det start i hagen 
igen kl 09 00. Jag kanske skall tillägga 
att fåren byttes ut med jämna mel-
lanrum, ibland hade vi fem, ibland sex 
stycken att jobba med.
Så var det dags för Hippie, Victor och 
Åska att göra vallanlagstestet.
Det går till så att föraren värmer upp 

Tema Vallning
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hunden, d v s vi jobbar lite med fåren 
och när hunden är bra igång tar instruk-
tören över och fortsätter testet. (Idealet 
är ju att en vallhund skall kunna gå med 
vem som helst) 
Testet utförs enligt ett protokoll som 
är framtaget av Bearded Collie-klubben 
(den enda klubb hittills, som har officiell 
status på testet).
Vad som bedöms är:
1. Intresse  (0=ointresserad – 5=totalt 
fokuserad)                      
2. Naturlig förmåga (0=ingen kontroll – 
5 total kontroll)
3. Mental uthållighet 0= ger upp vid 
minsta motgång – 5= ger aldrig upp)
4. Samarbete/styrbarhet (0= totalt 
ostyrbar – 5= extremt förarvek) (ingår 
ej i snittpoäng)

Om jag förstod rätt så måste man ha 
minst 3 poäng på moment 1-3 för att bli 
godkänd.
Min Hippie klarade sig galant – fick 4, 
4, 4 och 3 på samarbete/styrbarhet.
Som kommentar skrev Eva: ”Mycket 
trevlig, arbetsglad hund, lättstyrd – 
skäller.”
Hon förklarade att kommentaren om 
skallet inte innebar något negativt, det 
är bara ett konstaterande. Vissa hundar 
skäller, andra gör det inte. Dessutom 
brukar skallet avta allt eftersom hunden 
blir säkrare i sitt arbete. 
Både Victor och Åska klarade också 
testet med ”väl godkänt” och fick posi-
tiva kommentarer
Över huvud taget fick vi många positiva 
omdömen om våra hundar av Eva.
”Ni kan verkligen vara stolta över era 
collies. Härligt att se individer med så 
mycket vallning kvar i sig – och att se 
hur väl de behandlar djuren”.
Ingen av våra hundar hade några dum-
heter för sig med fåren, inget nafsande 
eller jagande.
Iris och Tristan växte duktigt i arbetet 
de här två dagarna och Eva var över-
tygad om att de skulle klara testet med 
bara lite träning till.
Eva sitter med i SBK:s vallningsgrupp 

“på riktigt” eller om man vill tävla i 
vallning, så måste man vara beredd att 
lägga massor av tid på det. Tillgång till 
får krävs givetvis (eller nöt eller ankor) 
och redan där kan det vara problem. 
Många djurägare vägrar klokt nog att 
släppa in otränade hundar i hagar och 
fållor. Det är i alla sammanhang abso-
lut krav på respekt för djuren! Ingen 
bitande, jagande hund kan släppas lös. 
Djuren har inte bett om att bli vallade 
eller jagade! 
Ofta börjar man träna sin hund utan-
för en mindre fålla med några djur i. 
Man pratar om balans, djurkänsla och 
lydnad. Du måste ovillkorligen kunna 
stanna din hund på avstånd från dig 
innan du ens kan tänka tanken att träna 
den lös bland djur. Hur lydig din hund 
än är hemma eller på appellplanen så 
glömmer den garanterat allt när den 
“tänder till”. Det är ett gott tecken på 
många sätt, men det kommer an på dig 
att träna lydnaden i närheten av valln-
ingsdjuren och få det att fungera även 
där innan du kan gå vidare. När din 
hund lyssnar på dig utanför fållan kan 
det vara dags att gå in bland djuren med 
hunden i koppel eller lina. Mycket tid 
läggs på att lära hunden stanna, lägga 
sig, vända, gå höger, komma höger osv. 
När hunden är lugn så kan man börja 
träna även med djuren på större ytor. 
Mycket arbete med hunden i lina brukar 
det bli.

Vallningstyper
Hur hunden vallar beror lite på vilken 
ras den är. Collie är sk “kroppsvallare” 
vilket betyder att de styr och manövr-
erar djuren genom kroppsrörelser. Det 
är väldigt ovanligt att collie använder sk 
eye i vallning. Kroppsvallare behöver 
ofta arbeta närmare djuren än vad eye-
hundar gör för att kunna påverka. 
Bl a detta gör att det är väldigt svårt att 
tävla med andra raser än border col-
lie och working kelpie i Sverige. De 
stackars djuren som ska vallas är absolut 
inte vana vid att hundar kommer så 
nära dem med (nästan) upprätt kropp-
shållnnig, det skrämmer dem! Det finns 
ännu väldigt få flockar som är vana vid 
kroppsvallare men vi hoppas att antalet 
ska ökas.

Det finns andra tävlingsformer i vallning än 
de SVaK ordnar. Framför allt AKCs regler 
som kräver mindre yta att arbeta på och som 
är anpassade till olika rasers naturliga sätt 
att arbeta. Dessa regler har inte officiell status 
i Sverige ännu men det går bra att tävla i en 
del andra länder i Europa. Även ASCA m fl 
klubbar har egna regler och tävlingar. Beard-
edcollieklubben i Sverige är tämligen aktiv 

och talade om att man där håller på att 
ta fram ett nytt vallningsprov – ett prov 
som är anpassat till fler vallningsraser än 
border collie och kelpie – spännande!
Vi gjorde ett sista, kort pass efter sönda-
gens lunch. Både hundarna och vi var 
tämligen trötta – inte så mycket fysiskt, 
som psykiskt!
Framåt tretiden var det dags att åka hem 
– med mycken ny kunskap och minnet 
av en jättetrevlig helg tillsammans med 
colliekompisar – på både två och fyra 
fötter :-) Har ni möjlighet – prova på 
fårvallning med era collies – ni ångrar 
det inte!

Britta Hammarström

Lite om vallning med collie
Under flera år har jag varit intresserad 
av att arbeta med collie som vallhund. 
Det började med besök hos fårägande 
grannar, “prova-på-att-valla-får mm.
Mina collie, såväl som andras, visade 
stora anlag och intresse för vallning. Att 
vägen från intresserad hund med goda 
anlag till en i praktiskt arbete användbar 
vallhund är så lång som den är hade jag 
ingen aning om från början.

Vad krävs då av en vallande hund?
Ja, väldigt mycket. Mod, uthållighet, 
respekt för djur och förmåga att läsa 
djur är några egenskaper som krävs av 
vallhunden. Lättränad och signalkäns-
lig, förmåga att arbeta på avstånd från 
föraren bland mycket annat.
Många har kollat sin hunds vallintresse 
under de senaste åren. Några LO har 
ordnat möjlighet till det på gårdar med 
väl invallade får som inte stressas i för-
sta taget. Det stora flertalet collie visar 
ett gott intresse för vallning. Några har 
även gjort sk vallanlagstest och vi har nu 
en samling collie som har gjort god-
känt test. Vår kända genetiker Per-Erik 
Sundgren har framfört önskemål om att 
vi ska registrera de resultaten officiellt 
hos SKK.
Men, om man vill börja träna sin hund 
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och ordnar bl a SM i vallning för rasen. Man 
använder SVaKS Lokalprov i anpassad form 
med bl a kortare hämt.

Samtliga tävlings och provregler 
föreskriver i sida efter sida vikten av 
god djurhållning i samband med all 
träning och tävling. Största respekt för 
alla inblandade måste visas!

Utmärkt vallhund
Collien har visat sig vara en utmärkt 
vallhund, som sig bör. De jag arbetar 
med är mycket modiga och har en 
imponerande “motor” enligt vallhunds-
folket som vet vad de pratar om (SVaKs 
domare och instruktörer). Ofta har 
collien en mycket bra balans och många 
gånger väldigt god djurkänsla. Den går 
gärna in på trånga ytor om det behövs 
och tvekar aldrig eller sällan att sätta sig 
i en trängd situation. Collien har visat 
sig vara otroligt användbar som vallande 
hund och det bör inte förvåna någon 
med tanke på att det är en vallhund. 
Border collien är suveränen bland val-
lare, working kelpie nästan i samma 
division, men collien har definitivt sin 
plats bland de användbara vallhundarna.
Är du intresserad av att börja träna 
vallning så ta kontakt med en god 
instruktör som kan det här med olika 
rasers sätt att arbeta. 

Marianne Hansson

I vallningens tecken
Ruggig är det minsta man kan säga 
dagen var, men tillhör man hundä-
garsläktet är man ganska tålig och det 
är inte mycket som avskräcker en skara 
hundentusiaster. Vi var i alla fall glada 
att regnet höll sig undan.
En tapper skara på sammanlagt elva 
förare med tio hundar mötte upp i Mör-
rum på Ekebergs Gård för att prova på 
vad de en gång var avsedda för, d v s 
vallning. 

Man kan nog lugnt påstå att vi fick se 
hela registret hos hundarna. En och en 
fick hundarna gå in i fållan tillsammans 
med Calle, kom de inte igång av sig 
själva fick husse/matte följa med in och 
då blev oftast intresset mera påtagligt 
hos hunden för fåren. Någon valde 
att nästan helt ignorera fåren medans 
någon annan var väldigt intresserad 
och några var mera sansade och det såg 
nästan ut som om de vallade med lite 
hjälp från föraren. Roligt var det att se 
att det fortfarande verkar finnas något 
att bygga vidare på, att ljuset inte är helt 
släkt. Att det var en upplevelse att se sin 

hund tillsammans med fåren håller nog 
de flesta med om. En del tyckte det var 
så kul att vi kommer att göra om det 
hela till våren med inriktning på att göra 
anlagstestet.

Eftersom ingen av oss är kunnig inom 
området så är det lite svårt att 
sortera alla beteenden, där-
för bad jag Calle Borg-
ström att skriva ner 
vad han tyckte om 
våra collie. Han 
har ju nu vid 
flera tillfällen 
haft träffar 
för just collie 
på sin gård 
och en del av 
hundarna har 
han sett mer 
än en gång.

Här kommer 
Calle Borgströms 
kommentarer: 
”Här kommer lite spon-
tana tankar:
Ganska många collies har besökt Eke-
bergs Gård under 2009. Det är väldigt 
glädjande för mig som i så många år 
har varit så pådrivande för vallning med 
kusinen bearded collie att även andra 
raser nu börjar få upp ögonen för det 
de var ämnade till från början. Det är ju 
helt enkelt så att det som format våra 
rasers exteriör, och framför allt deras 
mentala egenskaper, är vallning. 

Fyra egenskaper
I det anlagstest som jag varit med om 
att utforma tittar vi på fyra egenskaper:
• intresse 
• naturlig förmåga
• mental uthållighet
• samarbetsvilja/styrbarhet. 
De egenskaperna är det ganska lätt för 
en erfaren vallhundsförare att bilda sig 
en uppfattning om på de fem till fem-
ton minuter det handlar om. Det som 
kan vara svårare är att tolka hundarnas 
reaktioner INNAN de tänder till, att 
‘komma in i huvudet’ på dem. 
Enligt min uppfattning är collien, precis 
som alla andra raser där utställning har 
ett avgörande inflytande över aveln, 
mycket ojämn i kvalitén när det gäller 
vallning. Eftersom vallningsanlag består 
av ett helt komplex av egenskaper så är 
det kanske inte så konstigt. Intresse är 
bra, t.ex., men utan mental uthållighet, 
naturlig förmåga och styrbarhet så är 
det meningslöst. Det betyder att man 
måste avla på ALLA de egenskaperna 
för att få fram bra hundar. Tänk själva 

efter på vilken ras som står överst på 
prispallen i nästan alla aktiviteter - 
border collie. Den avlas inte för EN 
egenskap, utan för just vallningsegen-
skaperna. När man avlar för exteriör 
måste man alltid göra kompromisser 
och använda hundar som är sämre ur 

arbetssynpunkt och då urholkar 
man gradvis avelsmaterialet. 

Och när man urholkar 
avelsmaterialet förän-

drar man rasen 
som helhet, och 

de som blir 
lidande är 
valpköparna 
och inte 
minst nästa 
generations 
uppfödare. 
Nog om det 

- jag ska inte 
orda mer om 

avel utan försöka 
tala om vad jag 

har sett av collierasen 
under året.

Bra hundar
 Jag kan glädjande nog säga att jag har 
sett många bra hundar. Hundar som jag 
inte skulle tveka att ta emot på valln-
ingskurs eller använda här hemma på 
gården, och som säkerligen skulle klara 
ett anlagstest i vallning. Jag har däremot 
också sett ganska många osäkra hundar 
som tyckte fåren var lite läskiga. De 
krävde ganska mycket tid för att slappna 
av och vissa gjorde det helt enkelt inte. 
Ett fåtal hundar har varit bryska och 
hårdhänta mot fåren, ett fåtal har varit 
fullt nöjda med att jaga bort dem och 
ännu ett antal har varit fullständigt oint-
resserade. De som har varit helt oint-
resserade kan jag inte säga något om - 
de skulle i många fall tända till med mer 
exponering för får. Det som varit my-
cket tillfredsställande för mig har dock 
varit den generellt sett goda lydnad som 
funnits på hundarna - säkert ett tecken 
på den arbetskultur som traditionellt 
sett funnits i collieklubben. Om col-
lieklubben började anlagstesta hundar i 
lite större skala - kanske i samband med 
valpträffar eller specialevenemang - och 
några uppfödare beslutade sig för att 
prioritera ner skönhetstävlandet några 
år så är jag helt övertygad om att man 
skulle kunna få fram en eller flera linjer 
som är värda att bygga på. Jag hoppas 
ni fortsätter att utforska vallningen med 
era hundar och att jag får vara med och 
se hur collien utvecklas i framtiden.”

Calle Borgström

37



Snöflingorna bara dalar ner utanför 
fönstret, tro det om Ni vill, men 

snön bara vräker ner… det har redan 
kommit ett par dm, fy så tidigt på året, 
vintern kommer att blir lång. Vi som 
har planerat att åka ut till skogen och 
spåra imorgon, men det kan vi bara 
glömma. Sitter framför datorn tolfte 
oktober och tänker på vad som vi har 
varit med om under året, som inte 
riktigt är slut ännu. Går in på Ken-
nelklubbens hemsida, skall ansöka om 
att få SUCH- titeln registrerad på Evita 
eftersom hon fick 
sitt cert efter 2 års 
ålder i september 
i Umeå.  Ska även 
ansöka om Evitas 
Lp I titel som hon 
fixade i Jokkmokk. 
Ja, det har gått med 
en rasande fart för 
Evita i år, godkänd 
korning fick hon 
också i somras och 
under Collie SM:et 
i Piteå blev hon 
uppflyttad till högre 
klass spår med 495,5 
poäng. Allt detta har 
skett under loppet av 
5 månader. 
Jag har startat sent 
med träningen av 
Evita, hon var runt 
två år, men fyra 
cert på utställning 
hade hon med sig i 
bagaget då tränin-
gen började. Som 
vi alla vet, så är det turordning bland 
hundarna då man har flera i sin flock. 
Vi hade en valpkull 2008 och från den 
fick Marcoolio vara kvar.  Amazon som 
också är SUCH och Lp I hade en kull 
med sex valpar i april 2009. 
En ren slump 
Ett olycksfall i arbetet gjorde att Evita 
blev en mycket bra och duktig spår-
hund. Vi var i skogen och la fyra spår 
till de hundar vi hade med oss och ett 
mindre spår till Evita som inte hade 
spårat tidigare. Alla hundarna hade gått 
sina spår och det var Evitas tur att få 
prova på sitt spår. Jag är van att hun-
darna lyder mig och väntar tills de får 
signal att det är deras tur, men så blev 
det inte denna gång, för Evita är en 
mycket snabb hund och allt skall ske på 
en gång hon fullständigt kastade sig ut 
ur bilen då jag öppnade grinden. Gissa 
vad som hände?  Jo, hon sprang/tog 
alla fyra spåren i en rasande fart. Hon 

kom tillbaka och var så glad och lycklig 
över att hon också fått jobba, tungan 
hängde en bit utanför. Hon vilade en 
stund och fick lite vatten. Som tur var 
så hade hon inte tagit sitt eget lilla spår, 
utan vi åkte dit och hon jobbade som 
om hon aldrig gjort något annat än 
spårat i hela sitt liv, apport efter apport 
plockade hon och sedan dess har jag 
aldrig spårat mycket med henne. 
På SM
I år innan SM:et hade vi bara gjort ett 
litet kort spår, max trehundra meter 

som träning för att se om hon fort-
farande visste vad det handlade om. Jag 
sa till arrangören kvällen innan täv-
lingen, att jag inte skulle ställa upp på 
morgonen och gå lägre spåret för jag 
var inte i form på grund av egen värk, 
men blev övertalad att starta. Sagt och 
gjort, tävlingen startade på morgonen 
med platsliggning och skott, det gick 
bra.  
Ingbritt från Vårgårda, Jessies matte, 
de är uppflyttade till högre klass spår 
och lydnadsklass 3, följde med ut till 
spåret på morgonen. Domaren kom 
och Evita som redan gick på bakbenen 
selades på, vi gick fram till spårstart 
och det blev påsläpp, sedan var det bara 
för gamla matte att hålla fast linan allt 
vad jag orkade för hon hade sånt tryck 
i linan. Spåret gick rakt fram och sedan 

90 graders vinkel, Evita gick klockrent. 
För mig var det bara att försöka stå på 
benen och följa hunden, det var ingen 
ide att försöka bromsa för det orkade 
jag inte. Terrängen var stenig och risig, 
ja rent ut sagt för jäklig. Evita plock-
ade apport efter apport, då jag knappt 
orkade stå på benen av utmattning och 
ansträngning så tänkte jag ge upp. Vad 
ser jag då?  Jo, Evita sitter på en sten 
med slutapporten i munnen och tittar 
på mig, då var tårarna nära, VILKEN 
HUND! Apportmottagaren och In-

gbritt väntade ute 
på vägen, de hade 
hört oss skrika att 
vi hade slutet, men 
hur många apporter 
vi hade för övrigt 
visste jag inte. Min 
påse på magen där 
apporterna förvar-
ades öppnades och 
vad hittade vi där? 
Jo! Alla apporter 
förstås. Det blev 
10:a på upptaget 
och 10:a på spåret. 
Full pott! 
Budföring med 
skott skedde ute 
i skogen och det 
verkade inte som 
om Evitas tassar 
nuddade marken 
då hon rusade 
fram och hennes 
päls stod som ett 
moln runt henne, 
hon fullkomligt flöt 
fram. Domarens 
kommentar:  – Det 
är det värsta jag har 

sett, otroligt vackert! 
Avslutet var lika intensivt som hennes 
övriga framträdande under morgonen. 
Efter äventyren i skogen var det dags 
för lydnaden. Vi kom tillbaka till 
husvagnen och jag upptäckte jag att 
mina byxor var blodiga lite här och där. 
Terrängen vi spårat i hade gett mig sår 
överallt på benen och armarna, ett sår 
tog nästan 2 månader att läka. Ni kan-
ske kan föreställa Er hur det var i spåret 
och vilket oerhört fint jobb min hund 
hade gjort. Lydnaden gick hyfsat och då 
slutresultatet kom, hade vi skrapat ihop 
495,5 poäng och uppflyttning. Vi blev 
2:a i brukset på SM:et, men vad gjorde 
det? Jessie hade ju blivit SM:vinnare i 
lydnad dagen innan, så vi var redan så 
nöjda.

Tjugo år med Collie - norr om Polcirkeln!

“Finns det någon mer ras som har så  
många fina fördelar som en collie har?“
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Marcoolio
Vår lille buse, en trefärgad 
hane började jag träna i 
appellydnad, men han 
ville bara ha godis för 
allt han gjorde, för 
övrigt var han myck-
et följsam och duk-
tig men tog jag bort 
godisbelöningen 
visste han ingenting. 
Så jag beslöt att han 
fick vila och bara vara 
hund fram till nästa 
vår. Mentalbeskrivningen 
har han i alla fall gjort i vår 
och visat sig på styva linan, fart 
och fläkt genom hela MH-banan och 
avslutar med 1:a på skotten.
I minnet bevarade 
Allt är ju inte en dans på rosor, några 
tråkiga saker har ju förstås också hänt 
under året som gått. Hundar blir gamla 
eller sjuka och får lämna detta jordeliv. 
Vi vet att detta är livets gång, men vad 
hjälper det, vi blir ju lika ledsna i alla 
fall. I våras lämnade Soya oss på grund 
av ålderdom, hon var den första hund 
som fick mitt prefix till kennelnamn 
och jag är henne mycket tacksam för 
allt hon gett oss. 
En stor chock drabbade oss, då även 
Pepsi fick lämna sin familj i Nattavaara, 
bara drygt 10 år gammal. Hon blev 
sjuk och gick inte att rädda. Pepsi rönte 
genom åren oerhörda framgångar i ut-
ställningsringen både i Sverige, Finland 
och Norge. Domaren Andrew Brace 
skrev väldigt  fina omdömen om henne 
och Amazon i engelska tidningen Dog  
World, 20Pepsi blev på Kennelklubbens 
internationella Midnattssolsutställning i 
Gällivare BEST IN SHOW 2. Gissa om 
det blev stort jubel bland hemmapub-
liken! Pepsi erövrade Svenskt och Fin-
skt utställnings-championat samt fick 
cert i Norge på en Colliespecial. Hon 
var den enda hund här uppe av rasen 
collie som tävlade i elit både i lydnad 
och bruks.
Amazon och Evita 
Valpkullen på sex stycken som Amazon 
fick i april, hittade alla fina hem. Två 
av valparna har redan varit på utställn-
ing med fina resultat. Cindy blev BIS 
valp på en Colliespecial och Guldus har 
blivit Bir och Big 1 på två valputställn-
ingar. Ja, vi får väl se vad framtiden har 
i sitt sköte för dessa små juveler. Flera 
av valparna har fått plats på kurser och 
det är ju en bra inkörsport. En valp-
köpare från Kiruna hämtade sin 3:e 
valp från oss, den äldsta nu levande av 

deras hundar är 13 år. Vad glad 
man blir när samma köpare 

återkommer flera gånger.
Evita klarade nu i au-
gusti anlagsprovet för 
tjänstehund, vilket 
är en mycket bra 
utbildning, men just 
nu kommer jag att 
ligga lågt, tänka lite 
på min egen hälsa 

och hoppas på att 
min ork återkommer 

så jag kan få komma till 
spårskogen då snön tinat 

bort. Framtiden får visa 
hur det blir med tjänstehund 

utbildning och valpkullar, främst av allt 
så skulle ju Evita behöva få bli mamma, 
men det ligger på framtiden. Det enda 
jag vet av mina avkommor, som bli 
aktuell med en valpkull är Jessie. Hon 
är planerad för parning inom kort, 
förhoppningsvis blir det valpar nere i 
söder, men tyvärr har vi 150 mil 
mellan oss och sjutton timmars tågresa.
Min Colliehistoria 
Jag träffade på min första collie 1953 
och efter det, har det varit Boxer och 
Strävhårig Vorsthe,  men ingen ras tar 
större plats i mitt hjärta än collien. 1989 
skaffade vi en trefärgad tik och efter det 

finns inget annat alternativ då det gäller 
ras. Handen på hjärtat, finns det någon 
mer ras som har så många fina fördelar 
som en collie har? Jag fäster stor vikt 
vid att de har stort föremålsintresse och 
är nyfikna, för med det följer arbets-
villigheten. Collien är mycket lättlärd, 
följsam och med rätt träningsmetod går 
det att få collien som man vill ha den.  
En snäll hand… Man säger ju att du får 
den hund du förtjänar. 
För mig är, som du kanske förstår, 
är collien en drömhund! Collien har 
allt som går att önska sig, intelligens, 
utstrålning/skönhet, storhet, är  
lättlärd och hemkär. Med rätt inställn-
ing, går det att få en vacker collie med 
stor arbetsvilja och bra mentalitet! I 
vår upplysta värld finns det många bra 
redskap och hjälpmedel, som är  
lättillgängliga för oss alla i vår avel.
Hoppas att vi ovan polcirkeln fixar de 
hinder som står framför oss (snöskot-
tning, svininfluensa…….), så vi kan ta 
oss ner till södra Sverige kommande 
sommar.
Kramar från oss som snart reser i 
snöyran upp till Tromsö, ytterligare 
50 mil norrut.
 
Evita och Gunnel       Foto: Johan Nilsson

KORAD BRONZE LEAF INDEPENDENT ISIDOR
S26280/2006, HD A, Ad ua, ögon lndr crd 
Isidor står till avel för lämpliga tikar. God Jul och Gott Nytt år önskar 

Bronze Leaf  Collie
Anne Randerz, Gullspång, mobil: 0708 753445
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BH-prov

Eller Behörighetsprov för interna-
tionell prövningsordning (IPO) är 

ett prov som alla hundar som ska tävla 
IPO 1 måste genomföra med betyg 
godkänd. Provet består av en miljödel 
och en lydnadsdel.

Om inte jag är felunderrättad så an-
vänds provet även som ”förprov” för 
hundar som skall tävla bruks i Finland 
men det kanske våra finska vänner kan 
verifiera.

Miljödelen
Miljödelen börjar med att man går 
fram tillsammans med hunden och 
hälsar på domaren samt att hunden 
Id-kontrolleras. 
Därefter följer moment som uppbind-
ning tillsammans med andra hundar. 
En förare med hund passerar hun-
darna på nära avstånd och hundarna 
skall uppföra sig väl och får inte skälla 
eller göra utfall. Hundarnas förare är ej 
synliga vid momentet.
Man får även promenera med hunden 
och passeras av cyklist som plingar vid 
passering, cyklisten vänder sedan och 
möter ekipaget.
Sedan kommer en joggare och passe-
rar, vänder och möter ekipaget. Även 
en fotgängare med hund passerar i två 
riktningar. Även en bil passerar, tutar, 
stannar och frågar efter vägen.
Under hela miljödelen förs hunden 

i dressyrlänk kopplad på icke-stryp 
och i slakt koppel. Man får prata med 
hunden men den skall inte vara under 
”fotkommando”.
För att klara miljödelen skall hun-
den uppföra sig väl och får inte visa 
aggressiva tendenser eller olydnad. 
Detta för att visa att hunden fungerar i 
vardagliga situationer och är tillräckligt 

balanserad för att fortsätta sin 
tävlingskarriär.

Lydnadsdelen 
Lydnadsdelen går till så att man 
jobbar med två ekipage samti-
digt. Bägge ekipagen går fram 
tillsammans med sina hundar 
och hälsar på domaren. Det ena 
ekipaget börjar med platsligg-
ning och det andra med lyd-
nad. När bägge ekipagen intait 
utgångsställning startar lydnads-
delen.
Hunden förs i dressyrlänk kopp-
lad på icke-stryp och föraren 
håller kopplet i vänster hand.
Programmet har föraren lärt sig 
på förväg och ingen tävlingsle-
dare finns som kommenderar på 
lydnaden.

Lydnadsprogrammet
Så här ser lydnadsprogrammet ut:
Hunden i utgångsställning.
När föraren som har hunden för 
plastliggning lämnat sin hund och 
ställt upp ca trettio meter synligt från 

hunden startar linförigheten.
• Linförighet 40 steg.
• Föraren dubbelt till vänster (hun-

den går antingen runt föraren den 
s.k tyskvändningen eller följer 
föraren genom vändningen på 
vänster sida; vilket kräver smi-
dighet och bakdelskontroll hos 
hunden).

• Tio steg vanlig marsch.
• Tio steg språngmarsch.
• Tio steg långsam marsch.
• Tio steg vanlig marsch.
• Höger om tjugo steg.
• Höger om trettio 

steg.
• Föraren dubbelt till 

vänster.
• Tio steg.
• Halt.
• Tjugo steg
• Vänster om tjugo 

steg.
• Fortsätt till en grupp om fyra per-

soner som befinner sig i rörelse. 
• Gå runt i gruppen och runda 

minst två personer ur gruppen.
• Gör en halt i nära anslutning till 

en person i gruppen.
• Lämna gruppen och gå tillbaks till 

utgångspunkten. 
• Tacka gruppen.
• Ställ upp i utgångsställning.
• Koppla lös hunden och häng 

kopplet diagonalt över överkrop-
pen på dig.

• Utför samma moment som i linfö-
righeten.

• Under första sträckan skjuts två 
skott med 6 mm pistol.

• Ny uppställning vid utgångspunk-
ten efter gruppen.

• Framåt marsch tio steg.
• Sätt  hunden under marsch.
• Fortsätt själv marschen trettio steg.
• Dubbelt till vänster.
• Avvakta klarsignal från domaren.
• Återgå till hunden.
• Framåt marsch tio steg.
• Lägg hunden under marsch.
• Fortsätt själv marschen trettio steg.
• Dubbelt till vänster.
• Avvakta klarsignal från domaren.
• Kalla in hunden.
• Hunden skall i så högt tempo som 

möjligt och direkt på kommando 
springa till föraren och sätta sig 
framför denna så nära som möjligt 
utan att vidröra föraren. Efter ca 
fem sekunder ges kommandot fot 
och då skall hunden inta utgångs-
ställning.

Direkt efter inkallningen får den förare 
som har sin hund under platsliggning 
återgå till hunden och sätta upp denna.
Därefter skiftar ekipagen plats. Den 
som gått lydnad ställer upp för plats-
liggning och den som haft platsligg-
ning ställer upp vid utgångspunkten. 

Platsliggningen kan alltså variera i tid 
beroende på hur lång tid lydnaden tar 
för det andra ekipaget.
Hunden utsätts för två skott under 
lydnad och två under platsliggning.
Man får inga betyg utan bedöms som 

godkänd eller icke godkänd.
Hunden skall vara godkänd på bägge 
provdelarna för att klara provet och 
måste klara minst 70 % på lydnadsde-
len.

”Det här är ett prov som jag 
tycker fler collies borde göra”
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Cliff  bestod provet trots att han gjorde 
en felaktig ingång på inkallningen. Vi 
hade bara två veckor på oss att lära 
oss lydnaden och det fungerade inte 
till 100 % med hans ingångar. Vi hade 
inte heller hunnit träna med gruppen 
så det momentet tyckte han var lite 
konstigt så jag fick lägga in ett dk för 
att han inte skulle hälsa på folk.

Det här är ett prov som jag tycker fler 
collies borde göra. Det är absolut inte 
svårt även om det är lite annorlunda. 
Bara en sådan sak som att hålla kopp-
let i fel hand känns konstigt. 
Framför allt är det mycket bra PR för 
rasen om vi visar att collie kan.
Ta kontakt med OG (ortsgrupp schä-
fer) där ni bor och kolla upp när de 
kör nästa BH. Anmälningstiden brukar 
vara tre veckor så då hinner ni både 
lära er programmet och skola om hun-
darna med vändningar och ingångar.

Kajsa Wallgren & BH Gemdales Kindly 
Kipling

Har din hund
dålig andedräkt?
Hundar och katter får också tandsten 
och problem med tänderna. Ett vanligt 
tecken på att det inte står rätt till är 
dålig andedräkt. PlaqueOff® Animal är 
ett enkelt, skonsamt och effektivt sätt 
att ge din hund och katt bättre 
andedräkt och slippa smärtsamma 
besvär med tandsten och plack.

Bättre tandhälsa 
för hund och katt

 Tandsten

 Plack

 Dålig andedräkt

PlaqueOff® Animal fi nns i djuraffärer och hos veterinärer. PlaqueOff® Animal tillverkas i Sverige och marknadsförs av Biodistra AB.
Hitta din återförsäljare på www.tandsten.se eller 020-21 25 25. Patenterad: European Patent EP 1 328 285 B1 www.tandsten.se

Best Dog Health Product

Nu även på Apoteket!

När jag blivit liiiite större ska jag också göra det där provet...
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OWCZAREK  SZKOCKI 
Så heter collie på polska. Ska vi sedan 
lägga till namnet för långhår resp. 
korthår blir det Dlugowlosy resp. 
Krotkowlosy!
Jag var i Polen i mitten av septem-
ber och dömde en vallhundshow för 
belgiska, brittiska, australiska och 
polska vallhundar samt vit herdehund 
på cert-nivå ena dagen och dagen efter 
en nationell utställning för alla raser i 
Katowice och den dagen var det collie.
Polen är väl inte det första landet man 
tittar på när det gäller collie, så jag fann 
det intressant att döma rasen igen. Jag 
dömde dem på European Winnershow 
i Poznan för några år sedan. Detta var 
mer en lokal utställning, dock med 
utställare från många olika länder!
Man kan konstatera att de har en bit 
att gå i ”hundutvecklingen”. Bara att 
äga och förstå sin hund, att uppfostra 
den och gå i koppel, att kunna hantera 
dem, att kunna borsta och förbereda 
dem inför en utställning, här finns det 
lite mer att önska. Men med tanke på 
landets historia har säkert inte hundä-
gandet och allt runt om varit priorit-
erat.
Det är inte helt lätt att resa till vissa 
städer utan att 
spendera en 
vecka på plats, 
vilket jag inte 
var ute efter 
denna gång. 
Så med en 
något äventyr-
lig resa runt 
i olika länder 
för att slutligen 
komma rätt 
för en hyfsat 
billig flygpeng 
blev jag hämtad och körd till hotellet 
vilket var ett slott! Eller resterna från 
1600-talet som återuppbyggts och som 
låg mycket vackert i en park med en 
stor damm framför. 
Slottet hade bebotts av flera välkända 
släkter under århundraden. Numer 
var slottet ett populärt ställe att ha sitt 

bröllop och bröllopsfest på. Festerna, 
som var MYCKET ljudliga med le-
vande musik, pågick till minst kl 02.00 
varje natt. Så att bo på ett slott är inte 
alltid så glamoröst… 
Hemresenatten var jag tvungen att ”gå 
upp” redan 02.30 
(dvs. ingen sömn 
alls) för att köras 
till Krakow som 
tog 1.5 timmar 
till det enda och 
tyvärr mycket 
tidiga flyget som 
jag var tvungen att 
ta. Jag lovar att det 
var skönt att sova i 
egen säng kom-
mande natt…

Utställning
På första dagens 
utställning mötte 
jag, inte helt 
okände för oss, 
Brian Hawkins 
som den dagen 
skulle döma collie. Det var trevligt att 
prata med någon så man förstod! Den 
dagen dömde jag sheltie samt några 
andra raser och BIS.
På kvällen blev vi körda in till staden 
för att äta lite polska specialiteter och 
där träffade jag bl.a.  NKK: s ord-
förande Espen Engh som skulle döma 
dagen efter på samma utställning som 
jag samt några fler att prata med! 
Maten var intressant, bl.a. många kål-
rätter i olika tappning, kanske inte min 
favorit, men de flesta av kötträtterna 
var goda.
Långt ifrån alla pratar engelska men 

kritikerna fick 
ändå bli på 
engelska. Mina 
ringsekreterare 
var perfekta och 
kunde (vad jag 
förstod) med 
lätthet översätta 
till dem som 
behövde.

Andra dagen
Utställningen 
dag 2 låg i en 

park runt ett fritidsområde, vilket var 
en helt okej plats med lagom stora 
ringar med gräs i. Det fanns försäljn-
ingsstånd med allehanda hundsaker på 
en gata i parken. Toaletterna var inte så 
fräscha…
Utöver lite andra raser ur grupp 1 så 
hade jag collie båda hårlagen. Klasser-

na är indelade ungefär som vanligt i 
Europa dvs. puppy, junior, intermedi-
ate, open, working/hunting, champion 
och veteran. Man går efter systemet 
som gäller på kontinenten med excel-
lent, very good, good osv.

En av valparna 
var förhållandevis 
välbyggd med 
trevligt tempera-
ment så den fick 
gå till eftermidda-
gens final.
Bland hundarna 
fanns alla typer, 
stora, små, korta, 
långa, otypiska… 
Man dömer ge-
nerellt lite snällare 
på kontinenten. 
Det är ibland 

ganska svårt när 
man ska köpslå 
med sig själv 
om vad man 
kan acceptera 
eller inte. Var 

ska ribban ligga för att inte ”döda” 
rasen i ett land osv. Det gäller att 
hjälpa fram uppfödare och utställare 
på ett varsamt sätt på rätt spår. Att fria 
kan då vara bättre än att fälla.
Det var ca 35 collie långhår anmälda, 
vilket var en bra siffra sa organisa-
tören. Av hanarna fick en del good 
och very good, endast en blå hane fick 
excellent. Han hette Kiwi z Grojec-
kich Lak och var champion. Han 
hade ett bra uttryck men ganska brett 
ansatta öron, halsen kunde vara längre, 
utmärkt kropp och vinklar och rörde 
sig mycket bra. Han var mycket trevlig 
och välpresenterad samt väl uppvisad! 
Det var tyvärr championhundar som 
jag skickade ut med good, men kunde 
ha varit ännu strängare. Linjerna var 
mestadels från Polen med ibland lite 
från Ungern och Slovakien på denna 

“Det är intressant att se hur ras- 
erna ser ut i olika länder. Ibland blir 
man besviken, ibland överraskad”
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utställning.
Bland tikarna, som var klart bättre, 
fann jag några excellent, och en del 
med very good. 
Min bästa tik och senare BIR blev en 
sobeltik från intermediate som hette 
Pleasure Fatransky Sen, uppf. (och 
ägd ?) i Slovakien och ägaren blev SÅ 
glad så tårarna rann och jag fick en 
jättekram! Jag förstod (med översättn. 

hjälp) att hon uppskattade att få vinna 
under en rasspecialist! Denna tik hade 
mycket snygga linjer och rätt propor-
tioner. Öronen var något tunga men 
rätt ansatta, vackert rent huvud, lång 
välansatt hals, välutvecklad kropp med 
fina vinklar och starka haser. Hon 
rörde sig med ett långt steg och visade 
sig mycket bra. Hon kommer säkert 
gå mycket bra i vilket land som helst i 
framtiden!
Det fanns några snygga tikar från öp-
pen, championklass och veteran som 
fick excellent också. 
Jag tog några bilder på några av dem 
som fick excellent/very good som 
visas till artikeln.
Det var 4 korthår anmälda och den 
enda som fick excellent var sobeltiken 
från championklass Maybe Smooth 
Jazz Ko-To-Ra. Hon var bland annat 
Internationell champion samt några 
andra titlar och kom från Polen. Hon 
hade ett välskuret huvud, bra hals, 
välkroppad och rörde sig väl samt var 
väl visad. En bild på henne finns med 
också.
Om ni inte tycker att hundarna står så 
bra så ha med i beaktning att få hunda-
rna att överhuvudtaget stå på begäran 
för fotografering var inte lätt…!
Det är intressant att se hur raserna ser 
ut i olika länder. Ibland blir man bes-
viken, ibland överraskad. Nästa ”nya” 
land för mig att döma collie i blir i 
södra Europa i januari 2010 så det ser 
jag mycket fram emot! 

Hälsningar Eva Eriksson

Agility
strategisk handling
för bättre position

MARIE HANSSON

◊ Känns hunden för snabb?

◊ Har du svårt att hinna dit du vill på banan?

◊ Känner du dig för otränad eller för gammal jämfört  
     med många andra?

I den här boken får du lära dig vad du kan göra!
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Agility går på tid. Men det är hundens tid från start till mål. Ditt jobb är att
visa hunden vägen. Tack och lov behöver vi inte springa ikapp med hunden,
det är när hunden passerar mållinjen tidtagningen stannar. Det gör ingenting
att föraren kommer på efterkälken.

Detta gör att ett stort antal olika typer av människor har en chans att tävla
agility, trots att alla har olika förutsättningar. Några har långa ben, andra
har korta. Vissa är unga och andra är gamla. Några är vältränade, men de
flesta är otränade. Det går inte att komma ifrån att många människor som 
tävlar agility har olika typer av fysiska besvär, kanske ett knä som krånglar,
ont i ryggen, svårt med accelerationen, några kilo för mycket att bära på.

”Det man inte har i benen får man ha i huvudet” är mitt nya talesätt!
Vi är många som inte har idealiska förutsättningar, men kan kompensera det
med noggrann grundträning där vi lär hunden att på avstånd klara sig själv
på hindren. Den här boken är min mest avancerade agilitybok någonsin! Den
passar alla som vill utveckla sin handling.

Ur innehållet:
• Hur man gör det bästa av sin fysik
• Förkorta din väg på banan
• Starter med inkallning – ge dig själv ett försprång
• Självständiga upplopp
• Självständiga slalom och kontaktfält
• Självständigt hoppande, även sidledes långt från föraren
• Att satsa på blindbyten och bakombyten istället för framförbyten
• Ordsignaler & fjärrstyrning – när man inte kan förlita sig på sin placering
• Skikthandling – när man har hinder mellan sig och hunden
• Handling med minsta möjliga ansträngning – hur man gör i praktiken
• Självkänsla och självförtroende hos föraren

Om författaren: Marie Hansson blev utbildad till hundpsykolog under en unik 2-årig utbild-
ning som startade 1979. 1985 var Marie dessutom med och introducerade agilitysporten i Sve-
rige.Sedan dess har hon varit mycket aktiv och framgångsrik inom sporten. Hon är inte bara
tävlande, instruktör och domare, hon har också utbildat andra domare, instruktörer och ekipage
från nybörjarnivå till tävlingsnivå i många olika länder. Tävlingsmässigt har hon varit oerhört

framgångsrik med de flesta meriter man kan få, med i landslaget 
sedan de svenska gränserna öppnades på 90-talet, svensk mästare
flera gånger och har även vunnit medaljer på NM och EM.  Ma-
rie har skrivit många böcker och artiklar om agility som också är
översatta till flera språk.
Se bild på Marie och hennes hundar i inledningen på boken.

9 7 8 9 1 8 7 6 5 2 5 2 3

MIN BÄSTA VÄN 
AKTIVERING & HUNDPSYKOLOGI

Det här är en bok om aktivering och hundpsykologi enligt den mjuka, 
naturliga och aktiva linjen. Boken är mycket lättläst och skriven med 
smittande entusiasm. Det handlar om hunden - vår bästa vän och vilka 
kunskaper vi behöver för att kunna bli hundens bästa vän! 

Ju mer du vet om varför hunden gör som den gör i olika situationer och 
vilka behov den har, desto större förståelse och insikt får du om vad du 
kan göra för att hunden ska få ett riktigt härligt liv. 

Många har använt den här boken som ett uppslagsverk på aktive-
ringstips, men boken består av väldigt mycket mer dessutom! Hur 
man väljer sin hund, valpuppfostran, hundens språk, vardagsträning, 
stress, när hunden vilar för mycket, inlärning och viss lydnadsträning. 
Aktiveringsövningarna finns under rubrikerna: Balansarbete & kropps-
kontroll, Nosarbete, Problemlösningsuppgifter, Inlärning på skoj & till 
nytta.

BESTSELLER!!!! 
I tidigare versioner har den här boken sålt 45.000 ex!

MARIE HANSSON är författare och hundpsykolog. Hon har gått 
en tvåårig utbildning 1979-1981 för Anders Hallgren m.fl. Hon har 
specialiserat sig på positiva aktiviteter med hund och har utvecklat 
aktiveringsbegreppet och agilitysporten i Sverige och grannländerna. 
Budskapet är enkelt; genom att aktivera sig tillsammans med sin hund 
får man inte bara roligt för ögonblicket, en kvalitetsfylld träningsstund 
är den bästa grunden för en problemfri och trevlig samvaro i ett större 
perspektiv! 

Marie driver bokförlaget Jycke-Tryck och har genom åren skrivit många 
uppskattade böcker. Marie håller föredrag och kurser i såväl Sverige 
som utlandet på temat hundpsykologi och aktivering samt agility.

Några nyckelord som kännetecknar Marie i allt hon gör är värme, 
entusiasm och inlevelse.   
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Min bästa vän
Aktivering & hundpsykologi

Marie Hansson

omslag MBV.indd   1 2007-06-04   17:24:04

Tips från 
JYCKE-TRYCK

www.jycke-tryck.se

För hundägaren som inte är 
träningsvan och för hunden 
som tycker agility är svårt. 
Du får en unik vägledning i 
att motivera och lära din hund 
agility.
148 sidor 
Pris: 224:-

Här får du lära dig alla knep 
om hur du kan föra hunden 
på banan, även om den är för 
snabb för dig! Om att få hun-
den självgående och själv-
ständig. 
130 sidor 
Pris: 224:-

Nästan 50.000 ex sålda!
Omåttligt populär av tre 
skäl: • Väldigt lättläst. 
• Grunderna i uppfostran 
med mjuk ideologi. 
• Massor med tips för rolig 
aktivering.
176 sidor (omarbetad 2007)
Pris: 224:-

Prata om att förena nytta med 
nöje! Du får kantarellerna 
och hunden får nyttig mental 
stimulans och nästan alla hun-
dar älskar nosarbete! Läs om 
exakt hur du ska träna.
92 sidor (omarbetad 2009)
Pris: 199:- 

CD-skiva med ljudträning; 
fyrverkeri, åska och skott. 
Hjälper rädda hundar och 
förebygger rädsla hos unga 
hundar. Instruktioner följer 
med.
Drygt 54 minuter
Pris: 198:-
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Resan till Autralien 2009

Resan  startade söndagen den 24 
maj då Ulla Bergh-Persson och 

undertecknad, satte oss på bussen till 
Arlanda för vidare färd mot landet 
på andra sidan och New South Wales 
Collieclub´s utställning i Sydney.
Vårt mål när vi anlände var att komma 
till Gay Jones, kennel Catkin. Att köra 
bil i Australien är inte så annorlunda 
än att köra i England utom att de flesta 
vägar inte har 
nummer utan 
namn. Därför var 
det inte lätt, trots 
vägbeskrivning, 
att hitta fram. När 
vi äntligen nådde 
fram blev vi mot-
tagna med en kopp 
varmt the, det var 
ganska kyligt, ca 
6 grader utomhus 
och ingen central-
värme inomhus. 
Vi hjälpte till med 
att göra i ordn-
ing priser till den 
kommande utställningen,  Svenska 
Collieklubbens hade skänkt pris vilket 
överlämnades. Har aldrig sett så många 
priser, pokaler, vandringspriser mm 
+ kuvert med pengar som skänkts av 
medlemmar.

Torsdag var det hundar som skulle 
badas, valpköpare och andra kom 

och åkte iväg, full fart hela dagen. Tidigt 
i säng, tack och lov fanns det elektrisk 
värme i sängen. Fredag gemensam 
avresa till The Billstead  Complex 
for Canine  Affairs, Erskine Park, ett 
område som donerats till Australiska 
Kennelklubben, där olika hundklubbar 
kan ha sina aktiviteter. Där fanns också 
uppställningsplats 
för husvagnar 
och tält. De flesta 
har trailers kopp-
lade till sina bilar 
där hundarna 
har det bekvämt 
med  luftkondi-
tionering. Lördag 
morgon, utställn-
ingens första dag 
inleddes med par-
ad. I täten en kiltklädd person blåsande 
säckpipa varefter kom representanter 
från klubben som  bar standar, fanor 
mm. Presidenten av NSW, Jim Carver, 
hälsade välkommen och domaren Jana 
Kovovicit från Kroatien presenterades. 
Bedömningen började med korthår,  

Bästa Baby Pupp Dog vanns av 
Collegiate Sergant York, barnbarn 
tillOneway´s Idefix och barn till 
Sandcastle Trust Money. En alldeles 
underbar liten sobel valp. I de äldre 
klasserna fanns korthår med amerikan-
skt ursprung. Större och kraftigare , en 
del med öppen päls då man blandar 
hårlagen. Bästa hane blev Grand Ch 
Seaview Inth Nick of  Jencol Thrills Not 
Frills från Puppy klass. Han blev också 
utställningens bästa valp. Re Endast en 

tik i den minsta klas-
sen, Talcott Gene 
Rader , uppfödare 
och ägare J. Doyle 
som utvandrat från 
England. En av de 
första korthåren 
som kom till 
Sverige var Int. Ch 
Talcott Follow On 
och Int Ch Talcott 
Fugitive. Det var 
trevligt att träffa 
personen bakom 
de hundar som är 
ursprung till våra 
korthår här. Puppy 

Bitch klassen och Juniorklassen vanns 
av två kullsystrar, Jencols On A Star 
resp. Jencols Tripped On A Star e. FIN 
CH Bellpeppers Gatekeeper u. Jencol 
Oneway Or Another. Nästa klass, In-
termediate, vanns av Foxbred  Finnish 
Nymph efter Gatekeeper liksom trean 
I klassen. Australian Breed Bitch vanns 
av Ch Foxb ell Fir Lady, uppfödare och 
ägare Janice Cook.
Långhår, puppy klass tikar, vinnare 
Baqilodge Xmas Eve. Juniorklass 
vanns av Robgai Whispa Seet Nothing. 
Intermediate , där flera av deltagarna 
var champions fann sin vinnare i Ch 
Burdekin Bossy Boots, hon blev till slut 
BIR och BIS.

Australian Breed 
Class vanns av 
Vimtar Desert 
Rose. Open klass 
vann Robgai 
Sierra Sunrise. C 
Veteranklassen 
7-10 år gick till 
Craeburn Crystal 
Image. Den äldsta 
classen , över 10 
år, deltog en tik 

Ch Clekarn Devine, 15 år och still going 
strong. Bedömningen avslutades vid 
femtiden, då var det nästan mörkt. På 
kvällen var det träff  i ett stort tält som 
Chris från Brisbane hade ställt i ordn-
ing. Att ABBA är mycket populära i 
Australien kunde vi höra då nästan alla 

låtar som man sjöng till var just ABBA. 

Upp tidigt söndag för att se hanar 
långhår. Baby Puppy klass vanns 

av Cathgarry Rumors Togo. Minor 
Puppy Dog, vinnare Vedemea Walkin 
on Hier. Juniorklass: Kollylock Watta 
Shine N Star. Intermediate klass vann 
Ch Cathkin Im So Special. I Austral-
ian Bred vann Ch Cathkin Diamond 
Eye. Open klass vanns av finskfödde 
Black Gary Le Marble Bleu. Vinsten 
i  veteranklass 7-10 år gick till Grand 
Ch Chatkin Thblubyu Gesswho. Älsta 
veteranklassen och utställningens bästa 
hane vanns av 12-årige Ch Cherod Blu 
Up A Storm. 
BIS vanns av Burdekin Bossy Boots 
från Intermediate klassen, hon blev 
också BIS. 
Efter utställningens slut hölls prisut-
delning, men det missade vi. Vi var fru-
sna och trötta och gick till vår camper 
för att värma oss en stund innan 
middag på kvällen, god mat och vin. 
Dagen efter, måndag, var det konferens, 
Gwen Beaden från England höll en le-
ktion över ämnet Classic Collies. Sedan 
var det domarens tur att berätta vad hon 
tyckte om de collies hon dömt under 
helgen samt visade bilder på sina egna 
hundar. Dagen fortsatte med intressanta 
föredrag av framstående veterinärer och 
professorer.
Till sist tog vi farväl av alla collievänner 
vi haft nöjet att träffa under veckoslutet, 
packade vår husbil och for tillbaka till 
Gaye. 

Fredag den 12/6 var vår vistelse i 
Australien över. Efter en resa på 9 

timmar landare vi återigen i Malaysia. 
Varmt och regnigt även denna gång.  
Åkte på en Citytur med guide för att se 
mer av Kualalumpur. 
Söndag bordade vi planet som tog oss 
tillbaka till Sverige, återigen 12 timmar i 
luften men med många minnen från en 
lyckad resa och hoppas att någon gång 
kunna återvända.
                                                            
Margareta Andersson  
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S-56239/2007 F20070721 Bl.m tik LH 
e. SUCH KORAD Danfrebek Design De Luxe 
u. Brantastigs Abracadabra
Ägare: Margaretha Carlsson
Mentaltest I Sättna 20090626 av Gunnel Crona och Torsten 
Domeij 
Exteriör Sättna 20090626 Kerstin Widmark
Mentaltest
Samarbete Fö:1 , Samarbete tl:1 , Gripa ta tag 5 m;1, Gripa 
ta tag  40 m;2, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1 ,Slita 
dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 5, S sam-
spel: 4, Handlingsförmåga: 3 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 
3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 3 Skott: 4 
Totalt 318 poäng

Korade hundar 
BRANTASTIGS PATRICIA

Exteriörbeskrivning  
Höjd 56, Längd 61, Bröstdjup 23,5 
Helhetsintryck; helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud; Ngt bred & ngt djup skalle, nosparti med korr.längd & 
djup, pigment ua, ngt starkt mark stop, ngt svagt mark underkäke, ögon färg & plac ua. Öron ngt lågt & brett ansatta 
och ngt tunga. Framparti; Korr. bröstkorg, ngt framskj, skulderplacering, skuldervinkel/överarmsvinkel ua, Korr ben-
ställning med korr. mellanhänder & tassar. Rygg; Korr manke, överlinje & ländparti. Bakparti; Ngt långt & ngt brant 
kors, korr. svansansätt/längd.
Korr. knä/hasvinkel, ngt kohasig benställning, hasor &  tassar ua. Rörelser; Ngt hastrång & ngt kohasig bak, ngt lösa 
hasleder, ngt trång spårvidd bak, ngt flätande fram, ngt lösa armbågar. Korr rygg/kropp & svanshållning, steglängd fram 
bak ua. Päls & Färg; Korr. färg/längd & struktur, ngt mjuk. Ngt ljus tanfärg 
Mentalitet; ua.
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Korade hundar 

S-26280-2006 F20060304 Trf Hane LH 
e. Carminell'e Hale Bopp 
u. Rovaleco's Great Gurli

Ägare: Anne Randerz

Mentaltest i Örebro 20090426 av Martti Keskinen & Sven-
Einar Holmsten  
Exteriör Finspång 20090719 av Sonny Ström

Mentaltest
Samarbete Fö: 3, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5 m; 3, Gripa 
ta tag 40 m; 3, Gripa hålla 5 m; 3, gripa hålla 40 m; 3,  Slita 
dra 5 m; 3, slita dra 40 m: 4, Förföljande: 4, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 4, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 3,  Anpassning: 3, Koncentration 
2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 2 Skott: 4  
Totalt 341 poäng

Exteriörbeskrivning  
höjd 60, Längd 64 Bröstdjup 30 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd ngt djup, nosparti med korr.längd,bredd & 
djup, korr.parallellitet, svagt mark stop, korr bett & underkäke. korr ögon plac/form & färg. öron med korr. form & 
plac. Framparti; Ngt kort hals, ngt flat bröstkorg, skulderplacering/ skuldervinkel ua, brant överarmsvinkel, korr ben-
ställning, armbågar ua ngt veka mellanhänder, korr tassar . Ryg; Manke,överlinje, ländparti, ua. Bakparti; Ngt kort & ngt 
brant kors, Korr svansans ngt kort, knä/hasvinkel ua. korr benställning m korr hasor & tassar. 
Rörelser; Korr bak & fram, korr hasleder, spårvidd bak & fram ua , rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd 
fram & bak, ngt hög svanshållning. Päls & Färg; Korr längd,kvalite/struktur, korr färg, ngt ljus tanfärg.  Mentalitet; ua

KORAD BRONZE LEAF INDEPENDENT ISIDOR

CATHILINES TOUCH OF CHILI
S-68978/2004 F20041125  Sobel Hane KH 
e. Whooping-Atlas 
u. Dandinas Millenium Gold

Ägare: L. Gordon

Mentaltest I Bro/håbo 20070421 av G. Ferm och I. Larsson 
Exteriör Sätra 20090418 Margaretha Carlsson

Mentaltest
Samarbete Fö:5 , Samarbete tl:5 , Gripa ta tag 5 m;3, Gripa 
ta tag  40 m;4, Gripa hålla 5 m; 3, Gripa hålla 40 m; 3 ,Slita 
dra 5 m; 3, Slita dra 40 m: 3, Förföljande: 5, Gripande: 4, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 4, S sam-
spel: 4, Handlingsförmåga: 3, Anpassning: 3, Koncentration 
2, Avreaktion: 2, Minnesbilder: 2, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, 
Nyfikenhet: 2 Skott: 3 

Totalt 362poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 57, Längd 59 , Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, helhet ua, ngt fem.hane, ngt tunn benstomme. Huvud; Skalle med ngt kort längd, djup ua, nosparti med 
korr.längd & djup, ngt dåligt utfyllt under ögonen, pigment ua, ngt svagt mark. felplacerat stop, ngt svag underkäke, 
Ngt små ögon, färg & plac ua. Öron högt plac & mkt lätta. Framparti; Korr. bröstkorg, ngt framskj, skulderplacering, 
skuldervinkel ua, ngt brant överarmsvinkel, Korr benställning med korr. mellanhänder & tassar. Rygg; Korr manke, 
överlinje & ländparti. Bakparti; Korr. kors/läng, med korr. svansansätt/längd. 
Korr. knä/hasvinkel, benställning, hasor &  tassar ua.  
Rörelser; Ngt hasvid bak, ngt vid spårvidd bak, fram ua, ngt lösa armbågar. Korr rygg/kropp & svanshållning, ngt kort 
steglängd fram, bak ua. Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, Mentalitet; ua.
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Korade hundar 
CORDYLINES STAR COMMANDER
S-52348-2006 F20060714 Sobel Hane LH 
e. Cordylines High Commander 
u. Cordylines Lace of Gold

Ägare: Harriet Öhlund

Mentaltest i Piteå 20090829 av C. Wacek & Torsten Örnklo  
Exteriör Ljusdal   20090920 av Nina Karlsdotter

Mentaltest
Samarbete Fö: 3, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 3, Gripa 
ta tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 5, gripa hålla 40 m; 2,  Slita 
dra 5 m; 4, slita dra 40 m: 2, Förföljande: 2, Gripande: 1, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 2, Anpassning: 3, Koncentration 4, 
Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 1, Aggressivitet: 4 
Nyfikenhet: 2 Skott: 5 

Totalt 307 poäng

EUROTOP TOFFIEROSE
S-30993-2006 F20060331 Sobel Tik LH 
e. Walk On Top's Atlas 
u. Eurotop The Wild Rose

Ägare: Ingbritt Alexandersson

Mentaltest i Lindesberg 20090912 av B. Kamleitner & S-E 
Holmsten, Exteriörbeskriven av Bo Wiberg 20080927

Mentaltest
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa 
ta tag 40 m; 3, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 3,  Slita 
dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 5, Gripande: 2, 
Uthållighet: 3, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassning: 2, Koncentration 
3, Avreaktion: 2, Minnesbilder: 4, Rädsla: 3, Aggressivitet: 2, 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 

Totalt 323 poäng

Exteriörbeskrivning
Höjd 55, Längd 60 Bröstdjup 24,5 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, 
korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Ngt långt stop, smalt bett, ngt svagt mark underkäke. Ljusa ögon med korr 
form & placering . Öron med korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering/skuldervinkel, 
brant överarmsvinkel, korr. armbågar /benställning &  tassar, ngt veka mellanhänder. Rygg; Manke ua , ngt svankande 
överlinje, korr ländparti, kors av korr längd ngt brant, Korr svansans/längd. Bakparti; Bäcken med korr längd ngt 
sluttande ,knä/hasvinkel ua. Korr benställning m. korr hasor/tassar. Rörelser; Mkt trånga framifrån, ngt lösa armbågar, 
trånga bakifrån, korr hasor, rörelser/kroppshållning ua, ngt svag rygg, korr svanshållning, steglängd fram & bak ua, mkt 
trång spårvidd fram & trång bak. Päls & Färg; Ngt kort päls av korr kvalite/struktur, underull saknas ngt, korr färg.  
Mentalitet; ua

Exteriörbeskrivning
Höjd 60,5, Längd 67 Bröstdjup 31 
Helhetsintryck,helhet & könsprägel ua, ngt tunn benstomme. Huvud; Skalle med korr. längd /djup, nosparti med korr.
längd & djup, ngt snipigt, korr.parallellitet, stop ua, ngt smalt bett, ngt svag mark. underkäke, ngt små ögon, med korr 
plac/form & färg, öron med korr. form & plac. Framparti; Korr hals/bröstkorg, skulderplacering/skuldervinkel & över-
armsvinkel ua, korr benställning, armbågar /mellanhänder & tassar. Rygg; Manke,överlinje,ländparti ua. Bakparti; Ngt 
kort kors, korr svansans ngt kort längd, knävinkel/hasvinkel ua. korr benställning m korr hasor & tassar. 
Rörelser; ngt hastrång bak, korr hasleder, ngt trång spårvidd bak & fram, ngt lösa armbågar, ngt lösa handlovar, 
rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd fram & bak, ngt hög svanshållning. Päls & Färg; Korr längd,kvalite/
struktur, korr färg.  Mentalitet; ua
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Korade hundar 
GEMDALES TERRIFIC TITUS

MIRONIK´S PAOLA

S-57284/2006 F20060730  Trf Hane KH 
e. FINUCH SUCH Monogram´s Gentleman O`quaemac 
u. KORAD SUCH DKUCH Gemdale´s Invincible Isabell

Ägare: Britt Franzén

Mentaltest I Varberg 20081025 av Anita Andersson och 
Owe Andersson 
Exteriör Kristinehamn 20090425 Roland Fors

Mentaltest
Samarbete Fö:5 , Samarbete tl:1 , Gripa ta tag 5 m;2, Gripa 
ta tag  40 m;1, Gripa hålla 5 m; 2, Gripa hålla 40 m; 1 ,Slita 
dra 5 m; 2, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 5, Gripande: 3, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 4, Anpassning: 4, Koncentration 3, 
Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, Rädsla: 4, Aggressivitet: 5 
Nyfikenhet: 4 Skott: 5 

Totalt 344poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 59, Längd 69 , Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd/bredd & djup, 
pigment ua, Korr.stop, ngt svag underkäke, Korr ögon. Öron av korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg, 
skulderplacering & skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, ngt tåtrång benställning med korr. mellanhänder & tassar. 
Rygg;  Korr manke, överlinje, & ländparti. Bakparti; Korr. kors/längd, med korr. svansansätt/längd. Korr. knä/hasvinkel 
ngt kohasig benställning, hasor &  tassar ua.  Rörelser; Korr fram &bak, armbågar & handlovar ua. Korr rygg/kropp & 
svanshållning, ngt kort steglängd fram &bak. Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, Mentalitet; ua.

S-31737-2006 F20060407  Trf tik KH 
e. Eversti Överin Rölli-Peikko 
u. Mironik’s Mitra

Ägare: Erika Nilsson

Korad i Umeå 20080614 av Torsten Örnklo & Peter Fors-
berg 
Exteriörbeskrivare 20090823 Margaretha Carlsson.

Mentaltest
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa 
ta tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 2, Gripa hålla 40 m; 1, Slita 
dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 5, Gripande: 2, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet:3, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 4, Anpassning: 4, Koncentration 4, 
Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 5, Aggressivitet: 5, Nyfikenhet: 3 Skott: 5 

Totalt 334 poäng

Exteriörbeskrivning
Höjd 53, Längd 58, Bröstdjup 23 
Helhetsintryck, helhet & könsprägel ua m ngt tunn benstomme . Huvud, skalle m korr längd/djup, nosparti ua, ngt 
svagt mark kinder, stop m felaktig plac, korr underkäke m ngt lösa läppar, ngt ljusa ögon, form & plac. ua. Ngt lätta 
öron m korr storlek &  plac. Framparti, korr hals, bröstkorg, korr skulderplac m ngt brant skuldervinkel/ överarmsvin-
kel. Ngt kort överarmslängd. Benställning/ armbågar, mellanhänder o tassar ua. Rygg, korr. manke/överlinje/ländparti . 
Bakparti, Korr kors & korr svansans. av ngt kort längd, lårbredd & knä/hasvinkel ua . Korr benställning med korr tassar, 
ngt höga hasor. Rörelser, Korr bakifrån m korr spårvidd fram & bak, ngt flätande fram m ngt lösa armbågar. Rygg/
kroppshållning ua, ngt hög svanshållning . Ngt kort steglängd fram, korr bak. Päls & Färg, Korr längd/kvalité /struktur & 
färg. Underull saknas ngt. Mentalitet. ua
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Korade hundar 
ONEWAY´S SHADOWS AND FOG 

ONEWAY´S VITO

S-52897-2005 F20050712  Blm Hane 
e. Oneway's Samuel L Jackson 
u. Oneway's Material Girl

Ägare: Anna Holmström ,Vadstena

Mentaltest i Finspång 20080518 av Gunnel Ferm & Krister 
Wall, Exteriörbeskriven av Sonny Ström 20070728

Mentaltest
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa 
ta tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 2,  Slita 
dra 5 m; 2, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 4, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 4, Anpassning: 4, Koncentration 
3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 4 Skott: 5 

Totalt 354 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 62, Längd 65, Bröstdjup 31 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & 
djup, Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Ngt långt stop, bett/underkäke ua. Korr ögon färg, form & placer-
ing . Öron av korr. form och placering, ngt lätta. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering/skuldervinkel, ngt 
brant överarmsvinkel, korr. armbågar/benställning & tassar, ngt veka mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, 
Bakparti; Brant kors av korr, längd. Korr. svansansätt/svanslängd. Ngt kort bäcken m ngt sluttande lutning, ngt knapp 
knävinkel, hasvinkel ua. Kohasig benställning m. korr hasor/tassar. Rörelser; Ngt. trånga fram med ngt lösa armbågar, 
korr. bak. Korr rygg,/kroppshållning, ngt hög svanshållning, ngt kort steglängd fram, bak ua. Päls & Färg; Korr.längd, kva-
litet och struktur, ngt rostig/brun färg m ljus tanfärg  Mentalitet; ua

S-13248/2006 F20051211  Trf Hane KH 
e Oneway's King Of The Ring 
u. Oneway's Mercedes

Ägare: Karin Carlsson

Mentaltest I Mjölby 20081011 av Cathrine Hoff och K Wall 
Exteriör Skurup 20090524 Fredrik Norgren

Mentaltest
Samarbete Fö:2, Samarbete tl:2 , Gripa ta tag 5 m;3, Gripa ta 
tag  40 m;2, Gripa hålla 5 m; 2, Gripa hålla 40 m; 3 ,Slita dra 
5 m; 4, Slita dra 40 m: 2, Förföljande: 4, Gripande: 3, Uthål-
lighet: 1, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 3, S samspel: 4, 
Handlingsförmåga: 2, Anpassning: 1, Koncentration 3, Avreak-
tion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3,  
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 

Totalt 300 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 59, Längd 67 , Bröstdjup 28,5 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd/bredd & djup, 
ngt konkav nosrygg, pigment ua, Korr.stop, underkäke , Korr ögon. Öron av korr. form och placering. Framparti; Ngt 
flat bröstkorg, skulderplacering & skuldervinkel ua, ngt brant överarmsvinkel, ngt kort överarm, korr benställning med 
korr. mellanhänder & tassar. Rygg;  Korr manke/överlinje, ngt långt ländparti. Bakparti; Brant kors, ngt kort, låg svansan-
sätt, svanslängd ua. Ngt kort, sluttande bäcken, korr. knä/hasvinkel, benställning, hasor &  tassar ua. Rörelser; Korr fram 
& bak, ngt lösa armbågar, ngt svag rygg, kropp & svanshållning ua, korr steglängd fram & bak, spårvidd fram & bak ua. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, Mentalitet; ua.
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Korade hundar 
SPRINGMIST´S NORTH OF THE BORDER

SPRINGMIST´S NORTHENLY GALE

S-45882-2006 F20060611 Trf Hane LH 
e. Clarys Yellow Yummy Youngster 
u. Springmist's Haunted Lady

Ägare: Monica Nilsson

Mentaltest i Lindesberg 20090912 av Barbro Kamleitner & 
S-E Holmsten, Exteriörbeskriven av Bo Wiberg 20090927

Mentaltest
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m; 3, Gripa 
ta tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 3, gripa hålla 40 m; 2,  Slita 
dra 5 m; 3, slita dra 40 m: 3, Förföljande: 4, Gripande: 2, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 3, Anpassning: 3, Koncentration 
2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 2, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 

Totalt 350 poäng
Exteriörbeskrivning  
Höjd 60, Längd 67 Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & 
djup, korr.parallellitet, ngt konvex nosrygg, ngt lösa läppar, rosa pigment. Korr stop, ngt smalt bett, underkäke ua. 
Ngt ljusa, ngt små, korr plac.ögon. Öron med korr. form & plac. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering. 
Brant skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, ngt fransysk benställning, korr. armbågar/mellanhänder & tassar . Rygg; 
Manke,överlinje, ländparti, ua. Bakparti; Kors av korr längd, Korr svansans ngt kort, knä/hasvinkel ua. kohasig benställn-
ing m. ngt höga hasor. Korr tassar. Rörelser; Korr bakifrån, korr hasleder, trång spårvidd bak & fram, ngt lösa armbågar, 
rörelser/kroppshållning & rygg ua, kort steglängd fram & bak, hög svanshållning. Päls & Färg; Korr längd,kvalite/struktur, 
korr färg.  Mentalitet; ua

S-45883-2006 F20060611 Sobel Hane LH 
e. Clarys Yellow Yummy Youngster 
u. Springmist's Haunted Lady

Ägare: Lena Jansson

Mentaltest i Lindesberg 20090912 av Barbro Kamleitner & 
S-E Holmsten, Exteriörbeskriven av Bo Wiberg 20090927

Mentaltest
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa 
ta tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 1,  Slita 
dra 5 m; 2, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 1, Gripande: 1, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 5, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 2, Anpassning: 3, Koncentration 
2, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 2 Skott: 5 

Totalt 300 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 63, Längd 70 Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Ngt bred skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.
längd,bredd & djup, korr.parallellitet, nosrygg & läppar ua, rosa pigment. Korr stop, ngt smalt bett, underkäke ua. Ngt 
ljusa, ngt djupt liggande ögon. Öron med korr. form, mkt tätt plac. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacer-
ing. Brant skuldervinkel & överarmsvinkel, ngt fransysk benställning, korr. armbågar/mellanhänder & tassar . Rygg; 
Manke,överlinje, ländparti, ua. Bakparti; Kors av korr längd, Korr svansans ngt kort, knä/hasvinkel ua. Ngt kohasig 
benställning m. ngt höga hasor. Korr tassar. Rörelser; Korr bakifrån, korr hasleder, Ngt trång spårvidd bak, trång fram, 
ngt lösa armbågar, rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd fram & bak, hög svanshållning. Päls & Färg; Korr 
längd,kvalite/struktur, korr färg.  Mentalitet; ua
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Korade och SvenSKa utStällningSchampionS

ANGELEYE´S GOLDEN FANTASY
S-22879-2005 F20050219 Sobel Hane LH 
e. Seamist Spitfire 
u. Angeleye's Opposite Attraction

Ägare: Marzena Gustafsson 

Mentaltest i Lomma 20090103 av Anders Magnusson & 
Conny Borg , Exteriör Växjö 20090531 av Yvonne Brink

Mentaltest
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 1, Gri-
pa ta tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, gripa hålla 40 m; 1,  
Slita dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 
2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 4, S 
samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassning: 3, Koncentra-
tion 2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 4, Rädsla: 3, Aggressiv-
itet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 4 

Totalt 313 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 57, Längd 67 Bröstdjup 29 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle 
med korr. längd / djup, nosparti med korr.längd,bredd & 
djup, korr.parallellitet, ngt svagt mark stop, korr bett & underkäke. korr ögon plac/form & färg. öron med korr. form 
& plac. Framparti; Hals / bröstkorg ua, korr skulderplacering/ skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, korr benställn-
ing, armbågar ua, korr mellanhänder / tassar . Ryg; Manke,överlinje, ländparti, ua. Bakparti: Korr kors, svansan/längd ua, 
knä/hasvinkel ua. korr benställning m korr hasor & tassar.  Rörelser; Korr bak, ngt flätande fram m lösa armbågar, korr 
hasleder, spårvidd bak & fram ua , rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd fram & bak, svanshållning ua. Päls 
& Färg; Korr längd,kvalite/struktur, korr färg.  Mentalitet; ua

070819  Norrköping SKK CERT  
080510  Nybro SBK  CERT 
080817  Saxnäs SBK  CERT 
081101  Växjö SKK  CACIB

VILDA-MEDUZA ANAM CARA
S-45608-2006  F20060619  Blm Tik 
e. Watchman-Izor 
u. Mironik's Medusa

Ägare: Camilla Dandemar, Grillby

Mentaltest i Eskilstuna 20080419 av Ingalill Larsson & C. Hoff 
Exteriörbeskrivare; Ulla Tjus 20080705

Mentaltest
Samarbete Fö:5 , Samarbete tl:5 , Gripa ta tag 5 m;4, Gripa ta 
tag 40 m;3 , gripa hålla 5 m; 4,gripa hålla 40 m; 5 ,Slita dra 5 m; 4, 
slita dra 40 m: 5, Förföljande: 5, Gripande: 3, Uthållighet: 3, Social 
självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3, S samspel: 2, Handlingsförmåga: 
4,  Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, 
Rädsla: 2, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 4 

Totalt 404 poäng
Exteriörbeskrivning  
Höjd 56, Längd 59 Bröstdjup 25 
Helhetsintryck, ngt luftigt helhetsintryck, könsprägel ua, ngt tunn benstomme Huvud; Skalle med korr. längd/djup, 
nosparti med korr.längd,bredd & djup, nosrygg,, pigment & läppar ua, korr. stop, svagt mark. underkäke, smalt bett. 
Korr.ögon  färg/form & plac. Öron av korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg, skulderplacering/skuldervin-
kel & överarmsvinkel. Korr armbågar benställning & mellanhänder, tassar. Rygg;  Korr manke &överlinje. Bakparti; Korr 
kors av korr, längd. Svansansätt/längd ua., Korr. knä/hasvinkel &benställning, korr.hasor & tassar. Rörelser; Ngt vida 
framifrån, med ngt vid spårvidd fram o bak. Ngt lösa armbågar & handlovar, Korr kroppshållning med karpande rygg, 
steglängd fram, bak ua. Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua.

Korade hundar 
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Korade och SvenSKa utStällningSchampionS

EUROTOP EVITA
S-63007-2006 F20060918 Sobel Tik LH 
e. Steadwyn Enterprice  
u. Eurotop Amazon
Ägare: Gunnel Strömberg
Mentaltest i Sättna 20090626 av Margaretha Carlsson & 
Torsten Domeij, Exteriörb. av Yvonne Brink 20090614

Mentaltest
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5 m; 3, Gripa 
ta tag 40 m; 3, Gripa hålla 5 m; 3, gripa hålla 40 m; 4,  Slita 
dra 5 m; 3, slita dra 40 m: 3, Förföljande: 5, Gripande: 5, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 2, Anpassning: 2, Koncentration 
2, Avreaktion: 2, Minnesbilder: 2, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 2 Skott: 5 

Totalt 305 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 54, Längd 59 Bröstdjup 29 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle 
med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd/bredd & djup, 
korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr stop, bett 
&underkäke. Ögon med korr form & placering . Öron med korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg och 
skulderplacering/skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, korr. armbågar , ngt tåtrång benställning, tassar/mellanhänder 
ua. Rygg; Manke/överlinje & ländparti ua, Bakparti; Korr kors, svansans/längd. Bäcken med korr längd, knä/hasvinkel 
ua. Korr benställning m. korr hasor/tassar. Rörelser; Bakifrån ua, ngt lösa hasleder, Spårvidd fram & bak ua, fram ua, 
lösa armbågar, rörelser/kroppshållning & rygg ua, steglängd fram & bak ua, korr svanshållning. Päls & Färg; Päls av korr 
längd/kvalite & struktur, korr färg.  Mentalitet; ua

CINNABERRY HUNGRY HEART
S-23619-2006 F20060126  Trf Tik KH 
e. C.I.B FIN SE LV EE LT RU CL CH LTV-06 Helga Neitin Jaarli Juho 
u. INT FIN DK EST BLR CH NORD & SUCH Cinnaberrys Ice Flower

Ägare: Anne Salminen/ Tarja Hejda

Mentaltest i Sättna 20090626 av Margaretha Carlsson 
&Torsten Domeij, Exteriörb. av Kerstin Widmark 20090629

Mentaltest
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 3, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa 
ta tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 1, gripa hålla 40 m; 2,  Slita 
dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 2, Förföljande: 4, Gripande: 2, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 1, Handlingsförmåga: 4, Anpassning: 4, Koncentration 
4, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 4 Skott: 5 

Totalt 358 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 58, Längd 67,5 Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle 
med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, ngt mark kinder, korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pig-
ment. Korr stop/ bett, svagt mark underkäke. Korr ögon färg, form & placering . Öron av korr. form och placering.
Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering/skuldervinkel och överarmsvinkel, korr. armbågar ngt tåtrång ben-
ställning, tassar & mellanhänder ua. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt kort kors av korr, längd. Korr. 
svansansätt/svanslängd, bäcken ,knä/hasvinkel ua. Korr benställning m. korr hasor/tassar. Rörelser; Ngt hasvid bak m 
ngt vid spårvidd, ngt flätande fram med korr spårvidd, Korr rygg,/kropps &svanshållning, ngt kort steglängd fram, bak 
ua. Päls & Färg; Korr.längd, kvalitet /struktur & färg.  Mentalitet; ua

070915  Sveg BK CERT 
070916  Ljusdal BK CERT  
080803  Timrå BK SCK CERT  
080629  St Petersburg  CERT

20080216 Jokkmokk BK   CERT 
20080607 SCK Norrbottens LO, CERT 
20080913 Umeå BK  CERT 
20090703 Piteå BK, Lägre klass spår 495,5 p Uppflyttad
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Korade och SvenSKa utStällningSchampionS

TWIN CITY BEYOND THE SEA

GEMDALES TREMENDOUS TINTOMARA

S-69141-2007 F20070210 Trf Hane LH 
e. Barksdale Lochlaren Liaison 
u. Twin City Breath Of Heaven

Ägare: Margareta Hawkins

Mentaltest i Helsingborg 20090503 av Kerstin Persson & Sune 
Halvarsson, Exteriör Revinge Hed  20090623 av A-C Edoff

Mentaltest
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta tag 
40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 1,  Slita dra 5 m; 1, 
slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2, Uthållighet: 1, Social 
självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 4, S samspel: 1, Handlingsförmåga: 
2, Anpassning: 3, Koncentration 2, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5, 
Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 5 

Totalt 322 poäng

Exteriörbeskrivning  
Höjd 58,5, Längd 69 Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med 
korr. längd /djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, korr.par-
allellitet, ngt svagt mark stop, ngt smalt bett, korr underkäke, korr 
ögon plac/form & färg. öron med korr. form & plac. Framparti; Korr hals/bröstkorg, framskjuten skulderplacering, ngt 
brant skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, ngt kort överarmslängd, korr benställning, armbågar /mellanhänder & 
tassar. Rygg; Manke,överlinje ua, ngt kort ländparti. Bakparti; Korr kors, svansans/längd ua, ngt knapp knävinkel, hasvin-
kel ua. korr benställning m korr hasor & tassar. Rörelser; Korr bak & fram, korr hasleder, ngt trång spårvidd bak, fram 
ua , rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd fram & bak, korr svanshållning. Päls & Färg; Korr längd,kvalite/
struktur, korr färg.  Mentalitet; ua

080615  Malmö SKK CERT 
081115  Åstorp SBK CERT 
090711  Tvååker SKK CERT

S-57285-2006 F20060730 Blm Tik KH 
e. Monogram´s Gentleman O`Quaemac 
u. Gemdales Invincible Isabell
Ägare: Kristina Javue
Mentaltest i Lomma 20090906 av Ronny Eriksson & Conny 
Borg, Exteriör Åstorp 20091114 av Eva Eriksson 

Mentaltest
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa 
ta tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 1,  Slita 
dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 5, Gripande: 2, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3, S sam-
spel: 4, Handlingsförmåga: 3, Anpassning: 5, Koncentration 
5,  Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, Rädsla: 4, Aggressivitet: 5, 
Nyfikenhet: 4 Skott: 5 

Totalt 379 poäng
Exteriörbeskrivning  
Höjd 55,0 Längd 61 Bröstdjup 25 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle 
med korr. längd /djup, nosparti med korr.längd,bredd & 
djup, korr.parallellitet, korr stop, korr bett, ngt svagt mark 
underkäke, ngt runda ögon, korr ögon plac & färg. öron 
med korr. form & plac. Framparti; Korr hals/bröstkorg, korr 
skulderplacering, & -vinkel, ngt brant överarmsvinkel, korr 
överarmslängd, korr benställning, armbågar /mellanhänder & tassar. Rygg; Manke,överlinje ua, ländparti ua. Bakparti; 
Korr kors, svansans/längd ua, korr knävinkel, hasvinkel ua. korr benställning m korr hasor & tassar. Rörelser; Korr bak 
& fram, korr hasleder, ngt trång spårvidd bak, fram ua, rörelser/kroppshållning & rygg ua, korr steglängd fram & bak, 
korr svanshållning. Päls & Färg; Korr längd, ngt mjuk kvalite/struktur, korr färg.  Mentalitet; ua

080504  Ljungbyhed SCK CERT 
080518  Hässleholm SBK CERT 
080914  Sofiero SKK  CERT 
090927 Skurup Läger klass 542,7 p  Uppflyttad 
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SvenSK utStällningSchampion 
SUCH NUCH - STEADWYN BRAZILIAN BLUE

SUCH - FANCYMORE ANGEL OF LOVE 

LPI  
080607 Gävle BK, CERT 

080608 Nedansiljans BK, CERT 

090221 Matfors BK, CERT

081011 Borlänge BK, Godkänd Mentaltest 353 poäng 

KORAD NUCH

081012 Timrå, CERT

090606 Gävle, CERT

090704 Sandviken, CERT   

060910 Ragunda, Godkänd Mentaltest 151p

e. Brilyn Touch Of Black 
u. SUCH KORAD Fancymore Morning Angel

Uppfödare: Margaretha Carlsson

Ägare: Annica Nyström

e. NW-00 Zinnia's Brazil Carneval  
u. C.I.B NUCH BW'06 AMSTDW-08  
Steadwyn Blissfully Blue 

Uppf. Anja Ejerstad 

Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens

SUCH DKUCH KBHV-09- GEMDALES SMASHING STEVEN

e. Gemdales Mother Nature’s Son  
u. Auringonkukan Ämmille Onnea 

Uppfödare: Yvonne Andersson

Ägare: Annika Bovall

080607   Vänersborg   Cert, Cacib

080712   Tvååker   Cert, BIM

080809   Nygård   Cert, BIM

090321   Appellklass spår   Uppflyttad

090809   Lägre klass spår   Uppflyttad
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ÖvrigautStällningSchampionS 

C.I.B. NUCH DKUCH - SAMMEN’S BLUE BELL

DKUCH & NORDUCH - FANCYMORE DOUBLE-O-SEVEN 

080906 Högbo CACIB 

090104 Göteborg CACIB 

090913 Stavanger, Norge CACIB 

090926 Åland CACIB

FIUCH SUCH LPI KORAD 

060916 Svegs BK, SUCH

080928 IntNat Eckerö Finland, FIUCH

090920 IntNat Bröndby Danmark, CERT DKUCH & 
NORDUCH

e. Danfrebek Deltron 
u. Drenoss Nearly Blonde

Uppfödare: Margaretha Carlsson

Ägare: Annica Nyström

e. Number-One  
u. C.I.B NUCH BW'06 AMSTDW-08  
Steadwyn Blissfully Blue 

Uppf/Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens  

NORDUCH NUCH LVCH - GOLD STATUS MERLIN

INT NORD DK FIN LT NU RUSCh 

090606 Drammen, CERT NUCH NORDUCH

090809 Druskininikai, CERT LVCH

e. Folias Zimzalabim 
u. Black Elles Qelle Elle

Uppfödare; A-C Thyni Stubbfält, Lillpite 

Ägare; Tuula Junttila, Karungi
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ÖvrigautStällningSchampionS 

LTCH NUCH - WINDY FOREST’S PRINCE CHARMING

Harstad 20080419, CERT

Tromsö 200906012, CERT

Narvik 20090905, CERT

Vilnius 20091024, CERT

e. Gold Status Merlin 
u. Littlelook Very Windy

Uppfödare; Teija Ukkola, Finland

Ägare; Tuula Junttila, Karungi

C.I.B. - STEADWYN BLISSFULLY BLUE   

NUCH BW’06 AMSTDW-08 

030605 Piteå CACIB 

060803 Sundsvall CACIB 

060624 Bryssel, Belgien CACIB 

081130 Amsterdam, Nederländerna CACIB

e. Brilyn Touch Of Black  
u. Steadwyn Diamonds To Sable Shade 

Uppf. Anja Ejerstad 

Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens  

C.I. B. NUCH - SAMMEN’S BLUE TOMBE

NORDJW-07 AMSDW-08 

080223 Böö, Norge CACIB 

080601 Norrköping CACIB 

080913 Orre, Norge CACIB 

081130 Amsterdam, Nederländerna CACIB 

090510 Kristiansand, Norge CACIB

e. Number-One  
u. C.I.B NUCH BW'06 AMSTDW-08  
Steadwyn Blissfully Blue 

Uppf/Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens  
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ÖvrigautStällningSchampionS 

NUCH DKCH - SAMMEN’S BORN TO STAY

C.I.E. D DKUCH NUCH- CLINGSTONE´S NO DOUBT

GBCH IRLCH LVCH LTCH - SANDCASTLÉS STORM IN A TEACUP

ESTJV-ESTV-NV-08

090418 Harstad Cert, NUCh

090502 Aalborg  Cert, DKUCh, CACIB

090913 Stavanger  CACIB , CIE CH 

CIB,NORD,FIN,BE,ESTUCh SV-03-05-06-07 
NV-06-07-08 KBHV-05-07-08 BW’06’08 AST-
MW-08 EUW-06-09 VWW-09 
050920 SCCB, CERT, 070306  Crufts, CERT090424   
Welks, CERT GBCh

090530 Dublin, CERT  IRLCH

081611 Riga, CERT  LVCH

090807 Druskainski, CERT  LTCH

e. Number-One  
u. C.I.B NUCH BW'06 AMSTDW-08 Steadwyn Blissfully 
Blue 

Uppf/Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens

e. Bell pepper´s datapen 
u. Sandcastle´s Sweet Valentine

Uppf Satu Aiskainen, Finland

Ägare Jessica Larsson

e. Foxearth Fire Arrow 
u. Sandcastle’s Mustang Sally

u. Uppf: Kirsi Rautianen, Finland

Ägare: Jessica Larsson
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S VCH - SKYELICE A PLUMERIA LEI

090617 Skaraborg, Rörligt prov, Pris: 1 ökl,  
gk skottprov

090813 Sakaraborg, Fast/ordinarie prov, Pris: 1 ökl, 
gk skottprov

090808 Skaraborg, Rörligt prov, Pris: 1 ökl,  
gk skottprov

e. Twin Acres Patrick Henry 
u. Angeleye´s Unique Pride A

Uppfödare; Gudrun & Per Carlsson, Källby

Ägare; Gudrun & Per Carlsson, Källby

ÖvrigachampionS 

Svenska Collieklubben har  
lagom till Stora Stockholm  
(SKK:s Juluställning) 
tagit fram en folder  
 
“Den fantastiska collien”.

som kommer att finnas i  
vår rasmonter samt  
senare även för  
nerladdning  
på vår  
hemsida.
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Våra lokalområden
Östergötlands lo
Catrine Henriksson 
0122 - 13431 
fridenslund@telia.com

Hemsida: www.sck-ost.info.se/

Norrbottens lo
Gunilla Nyberg
0911-302 17
gunilla.nyberg@telia.com

Hemsida: www.hem2.passagen.se/
sckbd/

Dags att sammanfatta våra aktiv-
iteter i lokalområdet under 2009!

Adress: Östergötlands Lokalområde 
av SCK c/o Bitte Andersson Balders-
väg 3 61234 Finspång.
Ordförande: Catrine Henriksson tel: 
0122-13431, fridenslund@telia.com
Kassör: Irene Karlsson tel: 011-
70643, colirantos@telia.com
Sekreterare: Bitte Andersson tel: 
0122-10967, bittebojje@hotmail.com

Ledamot: Ulla Qvist tel:011-71088, ullhamra@yahoo.se
Ansvarig för hemsidan är Irene Karlsson. A
_____________________________________________

8/3 Årets första collieträff  var vid sjön Mäseln i Finspång. 
Tipspromenad, korvgrillning, collierace och en förslagslåda 
som sattes ut för att få veta vad medlemmarna vill göra 
under året som kommer. 

10/5  Utställningsträning med upplägg som en utställning 
med skriven kritik. Domare var Britt Hallberg,  Brimalou´s 
kennel. Platsen var hos Irene och Anders i Adolfsberg  
Gårdeby.

21/5  Traditionsenliga Lydnadskannan vid Sörsjön. Domare 
för dagen var Bettan Karlsson. Den som tog hem lydnad-
skannan var Anders med Rocky i klass 2 med 171,5 poäng. 
Catrin och Liza vann klass 1 med 139 p 2 gamla hundar 
som visade de yngre hundarna hur det ska gå till och gör 
det med bravur.  Vi hade tipspromenad samt  rallylydnad 
och det var väldigt uppskattat , härligt att kunna göra lyd-
nadsmoment under lite lättsamma former sen slutade vi av 
med collierace och korvgrillning.

14/6 Vi provade på fårvallning hemma hos Nina Mellfors 
i Vånga, där fi nns ankor, får och kor att valla och Nina 
instruerade oss hur vi skulle göra. Man fi ck börja med 
ankorna och då utan hund  innan man tog sig an fåren med 
sin hund.

24/6 Collirace på riktig bana med Whippetklubben i Nor-
rköping bjöd in oss till sin löparbana. Här fi ck vi prova på 
hur det går till i verkligheten. Hundarna tyckte att det var 
riktigt roligt att få jaga trasan och sträcka ut.

23/8 Träff  hos Ulla Kvist ( Kennel Ullhamra) i Gårdeby 
och gick en bana i skogen med rallylydnandsmoment  som 
gick över stock och sten, det fanns även gömda bokstäver 
som skulle bilda ett ord i skogen. Vi avslutade dagen med 
fi ka, kokt korv och hopp och lek samt tunnelträning.

12/9 Collieträff  på djurhälsocentret 2be4you på Ljurator-
get i Norrköping  där vi började med att gå runt i butiken 

och hundarna sniffade runt bland alla godsaker och även 
smakade lite.  Fika till alla eftersom de bakar fi kabröd till 
hundarna också, vad sägs om kycklingbullar eller levermuf-
fi ns. Därefter fi ck vi information och rundtur. Hundmas-
sage, trimning, waterwalking (löpband i vatten för att stärka 
muskler,öka sin kondition och även för att gå ner i vikt)och 
även minnesstund när man har mist sitt husdjur. En väldigt 
intressant dag.

Vi önskar alla Collivänner en 
Fröjdefull Jul & Ett Gott Nytt År 

Catrine Bitte Irene & Ulla

Så var det snart slut på detta året, och 
det är dags att sammanfatta vad som 
hänt i Norrbottens LO. 

Vi hade sökt att ha fyra MH, två fi ck 
vi ställa in. 
Vi har haft vår traditionella påskut-
ställning på långfredag för alla raser.  
Denna utställning har blivit otroligt 
populär.

Den stora händelsen under året var Collie-SM 2-4 Juli i 
Piteå på Brukshundklubben, där vi hade en fantastisk hjälp 
av Piteå BK med domare, tävlingsledare och sekretariat.

Vill här passa på att rikta ett STORT TACK till alla som 
hjälpt till på något sätt och gjorde denna helg både lyckad 
och minnesvärd.

Årsmötet hade vi den 21 november På Piteå BK med 
sedvanliga Årsmötes handlingar. Vi delade samtidigt ut våra 
vandringspriser som kommer att presenteras i Colliebladet 
Nr 1 2010.

Vi från lokalområdet vill passa på att gratulera Gunnel 
Strömberg i  Gällivare till SUCH KORAD Eurotop Evita 
Godkänd korning i juni och Svensk Utställningschampion 
på Umeå BHK i september. KORAD Cordylines Star Com-
mander som klarade korningen i slutet av augusti på Piteå 
BK äg. Harriet Öhlund och Gunilla Nyberg.

Vi gratulera även Windy Forest´s Prince Charming till 
NUCH & LT Champion, äg:Tuula Junttila Karungi. 

Övriga vinter aktiviteter kommer att presenteras på vår 
hemsida.

GOD JUL !
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Våra lokalområden
Mellersta Norra lo
Helene Eliasson
060-58 04 48
heliasson@telia.com

Hemsida: www.web.telia.
com/~u15217600/index.htm

Dalarnas LO
Yvonne Ericsson 
0225 - 130 34
yvonne.eriksson@hedemora.se

Hemsida: 
www.puckolinas.se/SCK_Dalarnas_LO

Hej!

Nu är det snart slut på ett till år, som 
för de fl esta har varit fyllt med aktivi-
teter. 

I vårt Lo har det varit dåligt med träf-
far, men vi får försöka skärpa oss till 
nästa år. Kom gärna med förslag på 
vad ni vill att vi ska hitta på!

Jag vet att fl era medlemmar i lokalom-
rådet har tävlat och ställt ut, med varierande resultat. Roligt 
att vår favoritras syns här och där. 

Till sist vill jag önska alla collie-vänner en 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vi ses på våra träffar/ Hälsningar Yvonne

Hej alla Collievänner!

Här i mellan Sverige lurade ”väder-
gubben” oss förra veckan, det kom 
lite snö, blev några minusgrader och 
var riktigt härligt, vitt på backen, 
ljusare på kvällarna. . . . i lördags sin-
glade det ner stora snöfl ingor på för-
middagen men sedan börjar det regna 
och har så hållit på sedan dess, nu är 
det kolsvart ute redan från klockan 

16-tiden, blött och slaskigt, rena rama skitvädret. Vem vill 
ha 6 grader varmt och regn den här årstiden?

I skrivanden stund sammanställer vi verksamhetsberättelse, 
dagordning, vinnare av våra VP´n osv. inför kommande 
årsmöte som vi bokat till den 22 november i år, vi kommer 
först att ha mötet och sedan har vi slagit ihop kvällen med 
den julträff  vi alltid brukar ha i början av december. Med 
lite julgröt, skinkmackor och julklappsbyte, hoppas att det 
kommer många. Vi får presentera vinnarna av lokalområ-
dets vandringspriser, 2010 års styrelse mm i nästa CB och 
på hemsidan.

Vi har ännu inte planerat så mycket inför nästa år, men 
några kvälls MH´n kommer vi att arrangera både i maj samt 
i augusti, ett MT kommer även att arrangeras någon gång 
under sommaren, likaså en offi ciell utställning i början av 
augusti. Medlemsmöte är planerat till slutet av mars, samt 
ett Lo läger i Albacken. Om du redan nu vet att du ska 
mentalbeskriva din hund kan du ta kontakt med Meta på 
fancymore@swipnet.se så kan du få datum för dessa ar-
rangemang. Annars kommer allt att läggas ut på hemsidan 
inom kort. 

Vi som var med på Lokalområdeskonferensen i Kydinge-
holm sista helgen i oktober vill tacka styrelsen för några 
riktigt givande dagar. 

Hemsidan hittar du via SCK´s hemsida www.svenskacolliek-
lubben.se och vidare via Lokalområden, där hittar du infor-
mation om vårt lokalområde, telefonnummer, mailadresser, 
aktiviteter mm, tveka inte utan ta gärna kontakt med oss om 
du har funderingar eller rent av en önskan om ett arrange-
mang, vi försöker i den mån vi kan fi xa det du som medlem 
önskar. 

Ha nu en underbar vinter och då vi inte hörs igen via något 
Collieblad innan önskar vi Er alla en riktigt 
God Jul samt ett Gott Nytt År!

/Styrelsen MN´Lo genom Heléne Eliasson

Upplands lo
Karin Dahlbom

Hemsida: www.sckuppland.com

Årsmötet i Upplands lo hölls den 15 
november och vid det mötet blev 
lokalområdet vilande. 

Glädjande kan vi dock meddela att det 
har kommit en ny interimstyrelse. 

Hemsidan är under uppbyggnad, så 
ha tålamod. mer information kommer 
inom kort, så håll utkik.

Adress till hemsidan:        
www.sckuppland.com

Priser utdelad på årsmötet: (offi ciella resultat räknas här):
Vackraste långhår: 
Gatefi elds Go Ahead äg. Marianne Hansson
Vackraste korthår: 
Kari´Dahls Nemo Novell äg. Håkan Dahlbom
Bästa  lydnadshund:
Kari´Dahls Nemo Novell äg. Håkan Dahlbom

Stort grattis till er allihopa!

Vi önskar er alla en 
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Den nya Styrelsen i Upplands LO / Hälsningar Karin
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Västerbottens lo
Kontaktperson: 
Johan Nilsson
090-14 31 31
johan.nilsson4@bredband.net

Hemsida: www.collieklubben.se

Närke-Västmanlands lo
Marie-Louise Muhr
019-13 34 93
muhr.jungenas@comhem.se

Hemsida: www.hem.passagen.se/ore-
brolo/

Västra lo
Margareta Hawkins
0340-65 19 64
Lolo.hawkins@telia.com

Hemsida: www.sck-vastralo.se

Värmland-Dalslands lo
Anna Persson
0563-243 00
akita2003@telia.com

Hemsida: www.hem.bredband.net/
scklokal

Våra lokalområden

Ja ,nu bär det av mot Jul med stora 
steg. Tänk undrar var detta år tagit vä-
gen? Visst går året fort tycker inte det 
var länge sedan jag skrev årets första 
colliespalt.

Vårt LO har haft ett ganska späckat 
år; 7 MH, ett MT, en utställning och 
en lydnadstävling.

Detta gör att vi under året mental-
beskrivit 45 hundar. En medveten 

satsning på MH alltså. Vi gjorde denna satsning då vi haft 
stor efterfrågan på MH. Nu sitter vi i planeringstagen för 
nästa års MH och MT. 

ÖNSKAR NI INOM VÅRT LO ETT KULL- MH HÖR 
AV ER VIA MAIL TILL MARIE-LOUISE SNARAST.

Detta för att helgerna på våra brukshundklubbar bokas 
ganska snabbt. Det är många rasklubbar som vi boka sina 
MH. 

På vår korning den 12 september var det 4 hundar som 
klarade mentaldelen. Dessa var;
Springmist’s Northen Gale, ägare Lena Janson
Springmist’s North Of  The Border, ägare Monica Nilsson
Springmist’s Princess Perfekt, ägare Thomas Strand
Eurotop Toffi e Rose, ägare Ing-Britt Alexandersson

Stort grattis till uppfödare och ägare.  

Våra LO-mästare under året är följande;
Utställning: Korad,SUCH,NUCH, Amsterdemjuniorvin-
ner-06 Oneway’s Good Charlotte, äg. Mirjiam Kemppianen.

Bruks och Lydnad: Korad LP1Brancirs Born Strong, 
äg. Marie Edlund.

Agility: Springmist’s Walkabout, äg. Mats Lööv. 
Förare: Jennifer Schiller.

Året Allroundhund: LP1 Springmist’s The Rednex, 
äg. Marie-Louise Muhr

Stort grattis alla vinnare och vi tycker det är så kul att så 
många är ute på våra tävlingsbanor och utställningar och 
visar upp sina duktiga collies.

Nästa år ser vi fram emot våra collieträffar som Ann och 
Annica så duktigt planerar för.  Ni kan alltid gå in på vår 
hemsida för att se alla våra aktiviteter. Ni som bor i angrän-
sande LO:n och som inte har några aktiviteter, ni är hjärtligt 
välkomna till oss. Vi blir bara glada om det kommer fl er.

Ha en riktig god jul och ett riktigt gott nytt år.

Marie-Louise Muhr

Lokalområdet är vilande.

Ingen information.

Ingen information.
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Södra lo
Ingela Pettersson
042-553 38
ingela@zting.se

Hemsida: www.scksodra-lo.se

Våra lokalområden

Hej alla collievänner!

Södra lokalområdet kan se tillbaka på 
ett väldigt aktivt år...

Spårläger, lydnadstävling, MH-
beskrivningar, träningsträffar och 
slutligen en vallningsdag. Denna dag 
kan ni läsa mer om på annat ställe i 
tidningen – men det var så kul att vi 
var många som ville prova på att valla 
får hos Calle i Mörrum. 

Glädjande är att vi har fått fl era medlemmar som är intres-
serade och kommer på våra aktiviteter och det bådar gott 
inför nästa år.

Nästa år kommer att bli ganska späckat med trevliga aktiv-
iteter… Vi kommer att starta i mars med en dansk lydnads 
dag i ett ridhus. Tanken är att vi skall få information vilka 
moment som ingår i de olika klasserna och sen skall vi 
träna på dem för att tillsammans åka till Danmark och tävla 
lydnad. Mer om detta kan du läsa om på vår hemsida. Där 
kommer inom kort information om vilken datum det blir 
och vem du skall anmäla dig till.

Vi kommer också att satsa stort på vår offi ciella utställning 
och lydnadsprov den 8:e maj. Både rallylydnadstävling och 
exteriörbeskrivning erbjuds. Håll utkik på vår hemsida så att 
du kan se när domaren är fastställd och annan information 
angående denna dag. Du kan också läsa om detta på annan 
plats här i tidningen.

På Kristihimmel färds helgen anordnar vi ett nytt spårläger 
på Solhaga i Markaryd. Redan nu har vi 10 stycken föran-
mälningar och först till kvarn...

Slutligen vill vi göra er observanta på vår nya hemsida. 
Eftersom vi har haft problem med att den gamla ofta är 
”nere” så har vi bytt adress och kommer att försöka upp-
datera så mycket som möjligt för att ni medlemmar skall få 
information om våra kommande aktiviteter.

Vill önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt År! 
Var rädd om de fyrbenta i nyår och akta er för alla raketer 
och smällare!!!!

Vi ses 2010!  

/Ingela Pettersson

Östra lo
Maria Pettersson
08-500 289 83, 076-260 94 74
mar_pet@telia.com 

Hemsida: www.sck-ostralo.se/

Nu börjar året lida mot sitt slut och 
förhoppningsvis kan vi njuta av en 
riktig vinter med snö och kyla. Finns 
det något härligare en att ta med 
jyckarna på en långpromenad när 
det knarrar under skorna och solen 
lyser från en blå himmel tyvärr är de 
dagarna inte så vanliga hos oss i östra 
Lo men hoppas kan man alltid. 

Under hösten hade vi planerat in fl era 
aktiviteter några fi ck tyvärr ställas in pga. för få anmälnin-
gar bl. annat pröva på freestyle samt groomingdagen men 
groomingdagen gör vi ett nytt försök att arrangera i vår 
istället. 

Vi har haft ett diskussionsmöte inför raskonferensen där 
det kom fram många bra synpunkter att ta med till konfer-
ensen på Kydingeholm. 

Vi har även arrangerat ett MH som genomfördes alldeles 
utmärkt. Vi kommer även att ha ett vallningsläger i novem-
ber på Mårtensby Gård men det är efter manusstopp så det 
får ni läsa om senare på vår hemsida. 

När ni läser detta har vi även hunnit ha vårt årsmöte i Östra 
lokalområdet hoppas att ni alla var där och bjöd på vår 
paketauktion träffade likasinnade och hade det trevligt. Vill 
även passa på att önska alla en 

God Jul och ett Gott nytt år

Med vänlig hälsning / Maria Pettersson Ordförande i Östra Lo
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Appellklass Spår
SUCH DKUCH Korad Lp 1 Gemdales Invincible Isabell / äg K. Javue
090301   Veberöd     220,25 p   Godkänd
090308   Eslöv     213,5 p    Godkänd
090501   Bjuv     206 p    Godkänd

SUCH DKUCH KBHV 2009 Gemdales Smashing Steven /äg A. Bovall
090228   Varberg     187 p    Godkänd
090321   Stenungssund    265,5 p Uppfl yttad   1:a placering

Lp 1 Gemdales Unforgettable Uncle Zam / äg Ingela Petersson
090403   Svalöv     279 p    Uppfl yttad   1:a placering

Gemdales Virtual Vilhelm / äg Eleonor Hammarström
090510   Lindesberg    200 p    Godkänd
091004   Lindesberg    168 p    Godkänd

Lp 1 Gemdales Unbelievable Urzula / äg Jeanette Hansson
091025   Osby     260,5 p   Uppfl yttad   2:a placering

Dustless A Golden Delicious / äg Jeanette Andersson  
090502  Eskilstuna    171,5 p Godkänd
090920  Västerås      228,5 p Uppfl yttad, 1:a placering

Oneway’s Vito / äg Karin Carlson
090927  Torsås     256p uppfl .

Appellklass sök
Mironik´s Kajenn / äg Marie Eriksson
091024  Mullsjö BK  232,5 poäng Uppfl yttad 3:placering

Lägre klass Spår
Gemdales Very Viqorous Victor / äg Marie Lindh
090405   Bollebygd  427,75 p Godkänd
090426   Mark     482,75 p   Uppfl yttad

Tävlingsresultat från SCK:s medlemmar 
Skick in dina resultat till colliebladets redaktion på colliebladet@sck.cc. 

Gemdales Tangible Tigerlily / äg Eva Hogmalm
090418    Vara/Grästorp    363 p Godkänd
090830    Uddevalla  446,74 p   Godkänd
090906    Lilla Edet   426,75 p Uppfl yttad

SUCH Korad Gemdales Terrifi c Titus / äg Britt Franzén
090509    Mullsjö     367 p    Godkänd
090920    Mariestad    527,75 p  Uppfl yttad

SUCH DKUCH Sv-08 KBHV 2009 Lp 1 Gemdales Tremendous Tinto-
mara / äg Kristina Javue
090927    Skurup     542,75 p   Uppfl yttad   1:a placering

Angeleye’s Zingle Attraction / äg Susanna Engelholm
090906 Ronneby      495,5 poäng, uppfl yttad

Echuca Cheeky Tova the Real Rebell  / äg Carin Karlsson
090906 Ronneby      494 poäng, uppfl yttad 

Gemdales Valiant Viking / äg Jenny Marklund
090607   Umeå     449,25 p   Godkänd
090614   Skellefteå    340,25 p   Godkänd
090703   Collie SM    519,25 p   Uppfl yttad   SM-Bruks

Gemdales Retired Remington / äg Susanna Åström
090516   Hagfors     440,75 p   Uppfl yttad

SUCH DKUCH KBHV-2009 Gemdales Smashing Steven / äg A.Bovall
090809   Sävsjö     421,5 p    Uppfl yttad

Gemdales Mr Moonlight / äg Cathrine Jönsson
090509   Holmsund    408 p    Godkänd
090815   Nordmaling    381,5 p    Godkänd

Lp 1 Gemdales Unforgettable Uncle Zam / äg Ingela Petersson
091018    Landskrona    442 p Uppfl yttad 

Gemdales Retired Remington / äg Susanna Åström
090516   Hagfors     440,75 p   Uppfl yttad

Våra lokalområden
Sydöstra lo
Ingela Fridlund
0480-273 87
ingelafridlund@tele2.se

Hemsida: www.sydostra.jackpine.se

Aktivitetsåret 2009 lider mot sitt slut. 
I Sydöstra lokal området kan vi se 
tillbaka på ett år där vi har erbjudit 
våra medlemmar två nya aktiviteter: 
vallning och rallylydnad.  Båda dessa 
aktiviteter har erbjudits 3 gånger 
under året. Vallningen genomfördes 
alla tre gånger men på grund av 
bristande intresse kunde rallylydnaden 
bara genomföras vid ett tillfälle. De 

som inte tog chansen att pröva på rallylydnad gick verkligen 
miste om något. Det är en väldigt roligt träningsform som 
passar både hundar och förare i alla åldrar.  

Smålandslägret genomfördes i år under valborgshelgen. 
Fördelen med att ha ett tidigt läger är att det fungerar som 
en kick inför tävlingssäsongen. Vilken helg det blir under 
2010 vet vi först runt årsskiftet.  Lena och Sonny har som 

vanligt tagit hand om oss på bruksträningarna i Lessebo. 
Under året har vi också genomfört 4 MH på Kalmar bruks-
hundklubb. 

Den  11 juli genomförde vi för andra året i rad en inoffi cell 
utställning i Oskarshamn för alla raser och special för Col-
lie. Utställningen fungerade som en generalrepetition för 
kommande SM. Tyvärr lockade inte utställningen så många 
collies som vi hade hoppats. 

Vi har även haft en agilitykurs i augusti men inte heller 
denna locka många medlemmar. 

I skrivande stund har vi bara Årsmötet i Lessebo den 
22 november kvar. Då kommer vi att presentera 2010 års 
aktiviteter.  

Fokus kommer så klart att vara SM 2010 i Oskarshamn 
i juli och  Smålandslägret  som har 20-års jubileum. 

Mer information om 2010 års aktiviteter kommer ut på 
hemsidan samt i informationsbladet som kommer i din 
brevlåda i januari/februari.

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA AKTIVITETER 2010! 

Syd östra lokalområdet genom 
Susanna Engelholm och Åsa Thölén Svensson 
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Tävlingsresultat från SCK:s medlemmar 
Skick in dina resultat till colliebladets redaktion på colliebladet@sck.cc. 

SUCH DKUCH KBHV-2009 Gemdales Smashing Steven / äg A.Bovall
090809   Sävsjö     421,5 p    Uppfl yttad

Gemdales Mr Moonlight / äg Cathrine Jönsson
090509   Holmsund    408 p    Godkänd
090815   Nordmaling    381,5 p    Godkänd

Lp 1 Gemdales Unforgettable Uncle Zam / äg Ingela Petersson
091018    Landskrona    442 p Uppfl yttad

Högre klass Spår
Springmist’s Hot Night Crash / äg Marie Angleby
090419  Östeåkers     415,50 poäng  Godkänd
090815  Ockelbo        518 poäng Uppfl yttad

Gemdales Very Viqorous Victor / äg Marie Lindh
090913    Göteborg/Mölndal    463,5 p    Godkänd

Elit klass spår
Convocos Balalajka / äg Karin Carlsson
090521  Karlskrona      486p godkänd

Anlagsklass Viltspår
Korad Gemdales Running Ronald  / äg Anki Johnsson
090518   Godkänd 

Lydnadsklass 1
Gemdales Tilja Treasure Of Mine / äg Marie Rosengren
090510 Svedala  173,5 p    1:a pris    3:e placering
090329    Veberöd    173 p    1:a pris

SUCH Korad Lp 1 Gemdales Twinkle Little Tindra / äg Kristina Javue
090124   Oskarström    177 p   1:a pris    LP 1   3:e plac.

Mironik´s Kajenn / äg Marie Eriksson
090913  Skara       169 poäng 1:a pris

Gemdales Unbeaten Umberto Z / äg Camilla Leandersson
090913   Mora      180 p    1:a pris    1:a placering

Lp 1 Gemdales Unbelievable Urzula / äg Jeanette Hansson
090419   Osby     176,5 p    1:a pris    2:a placering
090503   Osby     170 p    1:a pris    LP 1
090704   Osby     182 p    1:a pris    2:a placering
090726   Osby     172 p    1:a pris    1:a placering
091018   Osby     190,5 p 1:a pris    2:a placering

Lp 1 Gemdales Unforgettable Uncle Zam / Ingela Petersson
090124   Oskarström     161 p   1:a pris
090412   Kristianstad      177,5 p   1:a pris   LP 1
090503   Osby       183,5 p   1:a pris   1:a placering
090704   Osby        179,5 p   1:a pris   3:e placering

SUCH DKUCH Sv-08 KBHV 2009 Lp 1 Gemdales Tremendous Tinto-
mara / äg Kristina Javue
090521   Hörby     175 p    1:a pris    2:a placering
090621   Simrishamn    182,5 p    1:a pris    1:a placering
090731   Skurup     171 p    1:a pris    LP 1

SUCH DKUCH KBHV-2009 Gemdales Smashing Steven / äg A.Bovall
090413   Mullsjö     166 p    1:a pris

Lydnadsklass 2
SUCH DKUCH KBHV-2009 Gemdales Smashing Steven / äg A. Bovall
090814   Forserum    160 p    1:a pris    1:a placering

Lp 1 Gemdales Obedient Odette / äg Lena Johansson
090531   Mark      164 p    1:a pris

Gemdales Noble Nancy / äg Monika Johansson
090222   Östhammar    163,5 p    1:a pris

SUCH Korad Gemdales Twinkle Little Tindra / äg Kristina Javue
090606   Landskrona    176 p    1:a pris    1:a placering

Elit Lydnad
LP 1 LP2 Korad Tjh Mari-Mon’s Zuch A Night / äg Ingela Pettersson
090605   Ängelholm        263 poäng 1:a pris
091018   Helsingborg       272,5 poäng 1:a pris

Agility
Gemdales Maggie Mae / äg Marie Åkerberg
090314   Agilityklass 2    Pinne   1:a placering
090503   Agilityklass 2    Pinne (Uppfl yttad)
090920   Agility Lag    Inkvalad till Agility SM 2010 med laget 
   ”Basse och brudarna”

Lp 1 Gemdales Open-Hearted Ofelia / äg Melanie Nilsson
090502   Agilityklass 1   Pinne    1:a placering
090502   Hoppklass 1    Pinne
090522   Hoppklass 1    Pinne
090606   Agilityklass 1    Pinne
090822   Agilityklass 1    Pinne   (Uppfl yttad)
090822   Hoppklass 1    Pinne   (Uppfl yttad)

Lp 1 Gemdales Polythene Pam / äg Frida Olsson
090502   Agilityklass 1    Pinne
090502   Agilityklass 1    Pinne
090724   Agilityklass 1    Pinne   (Uppfl yttad)

Gemdales Optimistic Oscar / äg Helen Andersson
090822   Hoppklass 1    Pinne

Korad Springmist´s Walkabout  / förare Jennifer Schiller
090620 Ludvika BK Ag1 0 fel 41,68 s
090704 Piteå BK  Ag 2 0 fel 41,60 s
090704 Piteå BK  Hopp 2 0 fel 36,64 s
090705 Piteå BK  Ag 2 0 fel 44,38 s
090808 Gagnef Floda Hopp 2 0 fel 36,56 s
090808 Gaget Floda Ag2 0 fel 40,03 s
090809 Gagnef Floda Hopp2 0 fel 30,02 s
090815 Frövi BK   Ag2 0 fel 43,03 s

Rallylydnad
SUCH SVCH Korad TjH Bev Gemdales Easeful Eliza / äg A.Johnsson
090820   Nybörjarklass    Pinne

Utställning
Dustless A Golden Delicious / äg Jeanette Andersson  
090927  Lindesberg, Ökl 1, Ökk 3, CK, Bhkl oplacerad. 
Domare Ulla Bergh-Persson

Dustless A Black Beauty LH/Jeanette Andersson
090816  Norrköping, Ukl 1, Ukk 2, CK, Bhkl 3. Dom  Jeffrey Horswell
090913  Eskilstuna , Ökl 1, Ökk 2, CK, CERT, Bhkl 3. Dom A Lindroos

SLCH JackPine’s Love In Flames/ äg Nina Svedegård
090829  Saxnäs BK    CK, CERT, BIM, BIR-veteran, BIS-2 veteran 
(10,5 år gammal)
091101  Smökk INT    CK, r-btkl, BIR-veteran
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EN prillig HISORIA
Vi var så glada där vi satt i bilen på väg hem med vår nya 
valp. Ett litet underverk på 10 veckor. Vi var sonen och jag, 
husse väntade hemma med gammelhunden. När vi kom 
hem bestämde vi att det är bäst att hundarna får träffas ute 
först vilket avlöpte väl och den gamla tiken tog emot den 
nya virvelvinden med stort lugn. 

Sen var det ju så praktiskt att vi hade en liten egen tomt och 
då menar jag liten men tillräckligt stor för en liten valp att 
slå ner rumpan på. Så där släpptes valpen ut ganska många 
gånger under kvällen. På natten var hon lite lös i magen 
men det var ju inte så konstigt efter en lång bilresa samt 
omställning till sitt nya hem. Vi var evigt tacksamma för vår 
lilla tomt eftersom den lilla blev sämre i magen ju längre 
dagen gick men hon var fortfarande väldigt pigg och for 
omkring som en skållad råtta. 

Ringde till uppfödaren som vi lovat och lämnade rapport. 
Det var ingen av hennes hundar som var dåliga och hon 
var också lite fundersam eftersom den lilla var så otroligt 
pigg men vi beslöt att dra in på all mat och enbart ge henne 
vätska. 

Nu hade även magen börjat låta och vi funderade allvarligt 
på om hon skulle fl yga till väders eftersom hon lät som en 
tryckkokare men hon var fortfarande jättepigg och visade 
inga tendenser på att vara sjuk. 

Sen var hon ju väldigt duktig på att visa när hon skulle ut. 
Hon stod för det mesta vid altandörren och visade att hon 
gärna ville vara på den lilla tomten. Att gräva i rabatter var 
också en favorit sysselsättning. Så hennes liv bestod av att 
fara omkring på den lilla tomten gräva i rabatter samt göra 
ner gräsmattan med diarré. Det stod som en kaskad har 
aldrig sett något liknande under mina 20 år som hundägare. 

Vi började nu verkligen att fundera vad det är som orsakar 
allt detta kan hon ha ätit hade vi någon giftig växt. Nej, det 
fanns inget som skulle kunna orsaka detta tills husse säger 
“men titta det ser nästa ut som en portionspåse med snus i, 
det som kommit ur den lilla” 

Självklart!

Det var ju därför som hon var galen i rabatten för husse 
brukar nämligen slänga snuset där. Han påstår att blom-
morna växer mer av det men jag vet att han är för lat för att 
gå in och slänga det helt enkelt. 

Husse fi ck storstäda tomten med kratta. Alla små snuspåsar 
skulle bort så han var glad att tomten var liten. Det var 
värre med tomten på landet men det är en annan historia. 

Redan dagen efter var hon pigg och magen normal så vi 
kunde lämna rapport på att den lilla damen bara snusat lite 
för mycket till uppfödaren 

Vår lilla tjej är nu 5 1/2 år och har en mage av stål men hon 
älskar fortfarande snus. Hon plockar gärna upp dem hon 
hittar på gatan men är nu ganska duktig på att spotta ut. 
Att vi missar någon ibland upptäcker vi det på det klassiska 
tryckokarljudet från hennes mage, då vet vi att hon lyckats 
smyga till sig en liten prilla.

Vid datorn Maria Pettersson, matte till Tilda



Program för Collie-SM 9-11 juli 2010

Fredag 9/7

Invigning av Collie-SM på 

Oskarshamns Brukshundklubb

Kamratträff i Havslätts Loge 

Lördag 10/7

Brukstävlingar i sök och spår

Agilitytävling

Prisutdelning

Supé i Havslätts Loge

Sydöstra Lokalområdet hälsar er varmt 

välkomna till Småländska Oskarshamn!

Söndag 11/7

Lydnadstävling

Utställning för kort   & 

långhårig collie

Domare långhår: 

Mr Brian Hawkins, Brilyn

Domare korthår: 

Mr Geoff Duffield, Angelfield

Prisutdelning och avslutning

För mer information om Collie-SM 2010 

besök vår officiella  SM-sida 

www.collie2010.jackpine.se
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SCK:S WEBSHOP
Välkommen till vår webshop! 
Här kan du shoppa collieprylar till förmånliga priser, t ex funktionella kläder med SCK:s logga på.
Alla priser inkluderar moms medan porto och frakt tillkommer.  
Vi har även ett samarbete med Ahloriginal som håller med COLLIESHOPPEN. 
 

Du kan nu få brodyr med colliehuvud 
på �eecetröjor samt jackor.

- Fleecetröjor (tjej– eller unisexmodell) 
- Fleecejacka (fodrad)
- Skaljacka
- Allvädersjacka
Finns i �era olika färger.

NYHET!

Exempel på brodyr

Vi säljer också ryggsäckar, pannlampor, 
tjänstetecken, re�extäcken, 
nummerlappshållare, dekaler m.m. 

Se alla produkter och priser
på webshopen!

www.sck.cc

BReturadress:
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41Liden

Porto betalt




