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ORDFÖRANDENS RADER

Tack för förtroendet att leda klubben 
ytterligare ett år! Det känns väldigt 
stimulerande och tryggt att veta att 
den sittande styrelsen kan fortsätta att 
arbeta med de frågor vi påbörjat.

Som jag berättade lite om på årsmötet 
så har klubben träffat både SBK och 
SKK för att inleda ett arbete som 
kommer att bli ett pilotprojekt. Vi har 
påbörjat ett samarbete med SLU som 
går ut på att vända de senaste årens 
negativa trend som har eskalerat under 
senare tid. Vi måste, för den långhåriga 
collien, vända den neråtgående spiralen 
vad gäller mentaliteten. 

Nu har både SBK och SKK tillgång 
till all dokumentation som arbetats 
fram och det råder ingen tvekan om att 
man förstår problematiken. Problemen 
måste lyftas fram så att en förändring 
kan ske. En del uppskattar inte detta 
och delar inte klubbens synsätt, men i 
nuläget så finns det ingen återvändo. 
Klubbens viktigaste styrdokument 
som arbetades fram på den konferens 
som genomfördes i november 2003 
och antogs på det påföljande årsmötet, 
måste i större grad respekteras av både 
uppfödare och hanhundsägare. MH- 
spindeln för den långhåriga collien 
kan tyvärr inte vara acceptabel för en 
ras utan att åtgärder vidtas. Man skall 
komma ihåg att den visar de hundar 
som faktiskt har genomfört ett helt 
MH, men vi har ju även alla de hundar 
som brutit… 

Det kan inte vara godtagbart att upp-
födare, kull efter kull aldrig tar hänsyn 
till de rekommendationer som finns 
vare sig det gäller mentalitet, hälsa 
eller exteriör. När man punktstuderar 
uppfödare hittar man häpnads-
väckande information. Det är inte 
ovanligt att man sedan RAS fastställdes 
2004,  aldrig någonsin uppfyllt de men-
tala rekommendationerna. 
Om man har haft t ex 8 kullar så är 

det 8 kullar som inte uppfyller kraven, 
vilket betyder att man till 100 % brutit 
mot SCK:s rekommendationer. Om det 
är medvetet eller beror på okunnighet 
har jag ingen aning om, men det måste 
ske en förändring. Våra valpköpare ska 
få en ärlig chans att hitta valpar med de 
bästa förutsättningarna för att leva ett 
liv utan rädslor.

Klubben vill inte förbjuda avel på vissa 
individer utan arbetar mot att man 
väljer en parter till sin tik som har bät-
tre mentalitet.  
Om alla har den inställningen och tar 

sitt ansvar så är jag övertygad att detta 
kan leda till en förbättring för rasen. 
Avel är inte lätt när man skall ta hänsyn 
till många olika saker, mentatlitet, hälsa 
och exteriör!
Vi kommer att lyfta fram de uppfödare 
som har ambitionen att vara med på 
denna förändring. Självklart kommer 
arbetet att på något sätt synliggöras 
både i Colliebladet och på hemsidan. 
Mer information om projektet kommer 
löpande att redovisas på hemsidan.
Nu rullar bollen, ta du också ditt ansvar 
och hjälp till med en förändring! Varje 
genomtänkt kombination kommer på 
sikt att bidra.

Resultaten från den enkät och de dis-
kussionsmöten som genomförts under 
2009 leder alla till samma slutsats: man 
vill ha mer information och utbildning. 
Det kommer också att prioriteras under 
2010. 

Innan årsmötet kom jag fram till att det 
är över 100 personer som på något sätt 
är engagerade i klubbens verksamhet. 
De utgör ca 10 % av klubbens med-
lemmar. Stort tack till er alla för ert 
engagemang och vilken resurs ni alla är! 
Alla medlemmar är viktiga för klubben 
och med det får jag önska er alla Lycka 
till med era utmaningar inför 2010. 
Vissa av er kommer att ställa ut, en del 
tävla i olika grenar, en del tränar eller 
bara har kul med sin hund och det gör 
ni med den mest allrounda hunden av 
alla - nämligen den fantastiska collien!

Ut och njut av den nalkande våren!
Meta Carlsson

Exteriördomarkonferens hösten 2011

Konferensen anordnas tillsammans med SBK. På konfe-
rensen kommer Charlotte Høier, Danmark att vara pre-
sentatör av collie med Ulla Bergh-Persson som bisittare. 
Två välkända rasentusiaster.

Vårt uppdrag under 2010 är att samla in synpunkter som 
rör exteriöra frågor. Dessa kommer att tas upp på konfer-
ensen där även SRD-listan kommer att utvärderas. 

Du som medlem i SCK har möjlighet att skicka in dina 
synpunkter.
Maila dina synpunkter till: ordforande@svenskacolliek-
lubben.se
Ange om du är collieägare eller uppfödare.

NYTT SCK-SLU i samarbete med SBK-SKK
Projektet MENTALT SUND COLLIE
 “med Collie som pilotras utveckla ett mentalindex för 
vissa mentala egenskaper”
 
Index baseras på inte bara en hunds egenskaper, utan 
hela dess släkt.
Därmed får man en säkrare och mer lättolkad uppgift på 
vad den enskilda hunden kommer att nedärva gällande de 
egenskaper som ingår i indexet,  
än om man bara använder hundens egna resultat.

Under våren kommer en enkät som alla collieägare bör 
svara på.
Mer info kommer på hemsidan under hela projektets tid.

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

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

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

Tryckeri:
Lenanders Grafiska AB 
Box 4018 
Amerikavägen 6B 
390 04 Kalmar

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

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

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

Utställningar SCK 2010

Datum  Plats   Arrangör  Domare 

8 maj  Osby   Södra Lo Tuula Maja Tammelin, Danmark

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 Duffield

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 sep Uppsala   Norra Svealands Lo Johnny Anderssson

 
www.lenanders.se

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

Några ord från redaktionen

Vintern har hållit ett hårt grepp om hela Sverige. Snön har 
gett oss rena tassar och ljust i skogen. Men det har också 
varit väldigt kallt och svårt att träna hund. Promenaderna 
har fått bli lite kortare när kylan har gett hundarna kramp i 
tassarna. Nu hoppas vi ändå att våren är på väg! Små tecken 
såsom en ensam liten snödroppe i sluttningen har synts och 
snart kommer snön att ha smält undan och vi kan återigen 
träna hund i skog och mark.

I det här numret får vi en rapport från årsmötet och ser 
vilka som fått utmärkelser och priser tillsammans med sin 
collie. Vi har otroligt många duktiga hundar och förare i vår 
klubb! 

Kanske funderar du på att tävla lydnad i vårt grannland 
Danmark? Läs mer om skillnader och likheter mellan dans-
ka och svenska lydnadsmoment. Vi har en intressant artikel 
om att leka med hund, det finns många olika varianter av 
lek med hund och mellan hundar – här får du veta mer om 
vad de innebär för hunden och dig.

Missa inte Aktivitetskalendern – där finns många arrange-
mang att vara med på! Fler aktiviteter hittar du också på 
lokalområdessidorna.

Glöm inte att skriva till Colliebladet och berätta om allt 
spännande, roligt och intressant som du och din collie gör 
den här våren och sommaren! Skicka gärna med bilder och 
tänk på att de måste vara högupplösta för att bli bra i tryck. 
Du skickar materialet till colliebladet@svenskacollieklub-
ben.se.

Vi i redaktionen önskar er alla en trevlig vår fylld med 
aktiviteter!

Annette, Kirsten, Johan, Ingela och Angelica

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

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

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

Nästa Collieblad är en sommarspecial lagom till midsommar.
Nytt för i år är att vi säljer medlemsannonser i sommarspecial-
en. Bara ett format: 1/3 sida liggande och i färg som kostar  
500 kr. Manusstopp för annonser: 1 juni.
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SCK:s kommittéer 2010
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

SCK:s Valphänvisning 2010
Letar du Collievalp? SCK:s Valphänvisning 2010 hittar du på vår 
hemsida. Listan uppdateras ständigt och de kullar som finns där 
har föräldrar som uppfyller rasklubbens rekommendationer för 
val av avelsdjur. Kraven innefattar hälsa, mentalitet samt ex-
teriör, se mer på vår hemsida. Uppfödare som vill ha kull med på       
valphänvisningen anmäler detta till Anita Braxenholm.  Använd 
helst det formulär som finns på hemsidan. 

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.
     

Du som letar valp, kontakta någon av följande:  
Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24 
861 34 Timrå 
060-57 25 07, Anita.braxenholm@telia.com
 

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

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

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

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

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

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila till:

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

Gunilla Hagander  Lena Hjärtfors 
Ulvsvik 2490  Rullstensvägen 13 
047 92 Grödinge  360 50 Lessebo 
08-53 02 70 00  0478-108 25 

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

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

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

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

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

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

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

Maria Nyman, 070-204 72 21

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

Ansvarig för mentalfrågor
Stellan Tjärnström, 0300-201 87

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

Colliebladets redaktion
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10
Ingela Pettersson, 042-553 38
Annette Andersson, 0732-75 23 99
Johan Nilsson, 090-14 31 31
Angelica Lunding, 0708-84 90 27
Alla nås på samma e-post:
colliebladet@svenskacollieklubben.se

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

www.svenskacollieklubben.se
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STYRELSENS INFOSIDA

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

Vice Ordförande  
Elisabeth Landfors 
elisabeth@fornborgen.se

Kassör  
Jessica Richter 
jesric@tele2.se

Vice Kassör/Medlemsfrågor 
Ingela Pettersson 
ingela@zting.se

Sekreterare  
Kirsten Wretstrand 
sekreterare@svenskacollieklubben.se

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

Ledamot 
Jan Klerung  
jan.klerung@gmail.com 

Suppleant
Thomas Strand 
Thomas.abyggebygg@sverige.nu

Suppleant  
Monica Johansson  
mironik@anyware.nu 

Revisorer
Anders Mähler 
Britt Eliasson

Revisorsuppleanter 
Cecilia Bjersér 
Britt-Marie Elbe

Kallelse till medlemsmöte i Oskarshamn
Medlemsmöte kommer att hållas den 10 juli i samband med Collie-SM 
på Oskarshamns Bk 

Mötet börjar ca 17:30, innan banketten.
Välkommen!

Domarkonferensen 2011 
Konferensen blev flyttad från 2010 till 
2011. Därför har vi fått lite mer tid till 
att inventera eventuella problem med 
colliens exteriör. Vi vill ha synpunkter i 
frågan från er medlemmar. Läs mer på 
sidan 3.

UTMANING 2010 -  
Exteriörbeskrivning 
Vi vill utmana er alla ute i lokalområde-
na med att anordna exteriörbeskrivnin-
gar under 2010. Läs mer på sidan 13.

Ansökan om prov 2011 
Vi skall som rasklubb lämna våra an-
sökningar till respektive SBK-distrikt 
som sedan senast den 15 juni lämnar 
dem vidare till kansliet på SBK. Det 
finns en tidplan för respektive distrikt. 
Tillägg av lydnadsklass I och II kan 
göras löpande under året. 

SBK ber rasklubbarna och distrikten att 
föra en dialog så att kollisioner av prov 
kan undvikas.   

Kongressen 2010 8-9 maj  
genomförs i år på Scandic Star Sollen-
tuna Hotell i Stockholm. 

Jan Klerung representerar SCK. Den 
motion som togs på SCK:s årsmöte 
2009 om en ny titel FC (FullCertad) 
finns med på årets kongress. Vill ni veta 
vad som skall tas upp på kongressen? 
Alla handlingar finns på SBK:s hemsida.
 

Nytt medlemssystem – medlem 
online 
SBK administrerar även vårt medlem-
sregister och SBK har införskaffat ett 
ny system som heter - Medlem online. 
Det nya systemet bygger på att du som 
medlem själv kan gå in och ändra dina 
uppgifter.

Men den största skillnaden för dig som 
medlem är att du själv skall skriva ut 
ditt nya medlemskort. Men du kan inte 
skriva ut ditt nya förrän det börjar gälla 
(och är betalt). From nu behöver du 
som skall tävla eller ställa ut inte jaga 
kassören för en underskrift eftersom 
det inte går att skriva ut medlemsbeviset 
utan att det är giltigt. 

Etisk policy för prov och tävlingar 
Har varit ute på remiss. Alla ni som 
representerar SCK i olika sammanhang, 
tänk på hur ni uttrycker er. När det gäller 
valphänvisning så kan vi inte rekommen-
dera någon speciell kull eller uppfödare 
utan vi rekommenderar alla som uppf-
yller SCK:s krav för valphänvisning.

Rallylydnad på remiss 
Under våren har det gått ut rallylyd-
nadsregler för tävling samt moment-
beskrivning. Därmed blir förhoppnings-
vis rallylydnad en officiell tävlingsgren 
from 2011. Om så blir fallet kommer 
rallylydnaden att finnas med på Collie-
SM i Västerås 2011.

Medlemsmöte SCK i samband med 
Collie-SM  
Se kallelse nedan.

Uppfödareutbildning 
Arbetet är påbörjat och tanken är att ta 
fram ett koncept under 2010 som skall 
presenteras på Colliekonferenseni början 
av 2011.

På lokalområdeskonferensen togs det 
fram en grund som avels- och uppfödar-
kommittéen tillsammans med styrelsen 
skall arbeta vidare med.

STYRELSEN 2010

Glöm inte SCK:s utställningar  
i maj/juni: 
8 maj i Osby (som också har lydnad, 
rallylydnad och exteriörbeskrivning),  
13 maj i Tånga Hed 
5 juni på Mälarö.



7

8 maj  Södra LO - Utställning, lydnad, rallylydnad, exteriörbeskrivning Osby
13 maj  Västra LO - Utställning  Tånga hed
13-15 maj   Södra LO - Spårläger  Solhaga, Markaryd
22 maj   Södra Svealand LO Collieträff tema: sök  Västerås

1 juni manusstopp annonser collieblad nr 2 
5 juni Östra LO - Utställning  Mälarö
13 juni  Södra Svealand LO - Collieträff  Lilla Mon
17-20 juni  Sydöstra LO - Smålandslägret  Kosta
22-29 juni  Colliefestival med världsutställning, 20-årsjubileum  Herning, Jylland

9 juli  COLLIE-SM Invigning  Oskarshamn
10 juli  COLLIE-SM Agility och Bruks, Medlemsmöte  
11 juli  COLLIE-SM Lydnad och utställning
28 juli  Exteriörbeskrivning  Marma  

1 augusti Manusstopp CB nr 3  
1 augusti  Mellersta norra LO - Utställning  Timrå
4-8 augusti  Riksläger  Stigmansgården
21 augusti  Norrbottens LO - Utställning  Piteå
22 augusti  SCK Utställning  Piteå
20-22 augusti  Mellersta norra LO - Läger    Timrå  

5 september Sydöstra LO - Spår- och sökträff    Lessebo
5 september  Sydöstra LO - Exteriörbeskrivning  Lenhovda
11 september  Norra Svealand  LO - Utställning och exteriörbeskrivning Uppsala

2-3 oktober  Västra LO - Lydnadsläger  Tånga hed
15 oktober manusstopp Handboken

AKTIVITETSKALENDER   2010

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

Aktivitetskalendern finns också på hemsidan: www.svenskacollieklubben.se
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LOKALOMRÅDESKONFERENS 
23-24 januari 2010 
 
Meta Carlsson, SCK:s ordförande, häl-
sade alla deltagare välkommen till Sven-
ska Collieklubbens lokalområdeskonfe-
rens som i år genomfördes lite tidigare 
på året och blev som en kick off  inför 
årets aktiviteter. 
Vi började med en kort presentation av 
varandra, deltagare från lokalområden, 
korthårskommittén och huvudstyrel-
sen. Det var trevligt att även se några 
nya ansikten! 
Därefter startade vi med dagens första 
ämne: 

SBK:s nya stadgar
Det första ämnet för dagen var SBK:s 
nya stadgar. Dessa stadgar kan vi som 
rasklubb inte förändra utan endast 
fastställa, vilket ska göras under två 
separata möten. Det första tillfället 
var under höstens medlemsmöte i 
samband med Rasutvecklingskonfe-
rensen och nästa tillfälle blir årsmötet.  
Stadgarna kommer att börja gälla efter 
att FS har fastställt den.  
Lokalområdets organisation förändras 
enligt de nya stadgarna. Man behöver 
inte längre en komplett styrelse utan en 
arbetskommitté där man måste ha en 
kontaktperson gentemot SCK:s 
styrelse, en kassör och en revisor, samt 
en person som skriver minnesanteck-

ningar (istället för protokoll). Tanken 
är att man ska underlätta lokalområdets 
arbete för att de skall kunna fokusera 
på aktiviteterna istället för på före-
ningsarbete/styrelsearbete och därmed 
slippa en del av byråkratin.  Precis som 
idag är lokalområdena inte juridiskt 
egna personer, vilket betyder att det är 
SCK:s styrelse som är ytterst ansvariga 
för ekonomin i alla lokalområdena. 

Lokalområdesindelning
Jan Klerung från SCK:s styrelse 
presenterade det nya förslaget till 

lokalområdesindelning. Idag har vi 
ett flertal vilande lokalområden vilket 
medför att SCK:s medlemmar i dessa 
områden inte ”tillhör” något lokalom-
råde. Tanken är att alla medlemmar har 
rätt att tillhöra ett aktivt lokalområde 
inom rimligt avstånd samt att indelnin-
gen baseras på kommun istället för på 
postnummer. Därmed underlättar det 
även för nya medlemmar att enkelt få 
reda på vilket lokalområde de tillhör. 
När antalet lokalområden blir färre än 
idag blir automatiskt avstånden längre 
inom lokalområdena. För att lösa detta 
problem är tanken att de större lokal- 
områdena får ha två eller flera orter där 
det finns en kontaktperson.  
(Läs mer om detta på annan plats i Col-
liebladet.)

Studiefrämjandet
Kerstin Nilsson från Studiefrämjandet 
kom för att berätta om hur det går

till att ordna en studiecirkel. Förutom 
studiecirkel finns även möjlighet till 
bidrag till kulturevenemang. Grund-
tanken hos Studiefrämjandet är folk-
bildning; man kan få bidrag till en verk-
samhet där man är en grupp personer 
som lär sig något och att träffen har ett 
tema. Studiefrämjandet hjälper till att 
göra en studieplan för studiecirkeln och 
kan vara en resurs på flera sätt; kanske 
låna en lokal eller utrustning, köpa in 
litteratur eller annat material. 
Några regler som man måste följa är:
En studiecirkel måste bestå av minst 3 
deltagare. Deltagarna måste vara minst 
13 år. En studiecirkel måste omfatta 
minst 3 träffar. Varje studiecirkel måste 
ha en cirkelledare som introduceras till 
Studiefrämjandet genom en träff  hos 
dem.
Vi konstaterade att för många av SCK:s 
arrangemang skulle vi kunna samarbeta 
med Studiefrämjandet och därmed få 
bidrag. Det gäller t ex föreläsningar på 
medlemsmöten. 

Uppfödarutbildning
Många av SCK:s medlemmar efter-
frågade den här typen av utbildning i 
de medlemsenkäter och diskussioner 
man har haft inom lokalområdena. Vi 
genomförde ett grupparbete där vi 
diskuterade kring ett upplägg för en ut-
bildning; vilka ämnen, vilket grundma-
terial, hur utbildningen kan genomföras 
och vilken kunskapskontroll och bevis 
på genomförd utbildning vi ska ha.
Efter grupparbetet avslutades kvällen 
med en god middag med samkväm,  
tipsrunda och lotteri. 

Tidigt söndag morgon efter en härlig 
frukost samlades vi alla för att redovisa 
tankar och idéer från grupparbetet. 
Många föreslog SKK:s uppfödarut-
bildning som grund. Men även 
rasstandarden, RAS, MH, valphänvis-
ningskrav och vårt colliekompendium. 
Ämnen som särskilt togs upp var 
historik och användningsområde, gene-
tik, juridik, försäkring, uppfödaransvar 
och föreningsteknik/organisation samt 
att vara med på MH/korning/exte-
riörbedömning.
Utbildningen kan genomföras under 
fysiska träffar men också på distans via 
telefonmöten eller internet.
De flesta tyckte att genomförd utbild-
ning ska avslutas med ett skriftligt prov 
medan några tyckte att det skulle räcka 
med att man närvarat och deltagit ak-
tivt. Som bevis för genomförd utbildn-
ing tyckte många att det ska delas ut ett 
diplom men också att det ska finnas en 
markering i kennelregistret.
Tanken är också att alla ska känna sig 
välkomna till utbildningen, alltså inte 
bara en utbildning för blivande upp-
födare utan för alla som är intresserade 
av att lära sig mer.

LO-pärmen
Meta gick igenom lokalområdespärmen 
som nu är uppdaterad med alla länkar. 
Den kallas fortfarande pärmen trots att 
den nu endast finns på nätet och ej i 
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Uppföljning av SCK:S Avelspolicy

pappersform. Lokalområdes”pärmen” 
är en handbok för dem som ansvarar 
för verksamheten i lokalområdena.
Avslutningsvis så berättade Kirsten 
lite om hemsidan och hur vi hanterar 
uppdateringar. 
Vi pratade om colliekalendern som inte 
blev någon för 2010. Erica Svensson 
tog på sig att ansvara för att fixa en col-
liekalender till nästa år.
Kirsten berättade lite om Colliebladet 

och påminde alla om att tänka på att 
när LO-spalten skickas in måste den 
som gör det även skicka in uppgifter
om eventuell hemsida och kontakt-
personer – det vill säga de nya kon-
taktpersoner som blir i och med 
arbetskommittéändringen. Viktigt är 
också att döpa filen ni skickar med ert 
lokalområdesnamn, så underlättar det 
för redaktionen. Annars heter alla 10 
filer Lo-spalten...

En givande och trevlig lokalområdes-       
konferens avslutades och vi ser redan 
fram emot nästa konferens!

Annette Andersson

Uppföljningen av RAS 
finns i två upplagor; den kortsiktiga 
och den långsiktiga. Tabellen här 
nedan är den s.k. Måluppfyllelsen och 
det är den långsiktiga uppföljningen,  
På kommande sidor finns den kort-
siktiga där man kan följa utveklingen 
under innevarande år.

LÅNGSIKTIG UTVÄR-
DERING - LÅNGHÅR
Oroande är andelen höftledsröntgade 
i gruppen registrerade 2008. Just nu 
bara 34% och det är en rejäl bit upp till 
50%. Varför det ser ut så här kan man 
bara spekulera i.  Att många håller hårt 
i plånboken får man väl anta är en lo-

gisk slutsats. Lågkonjunkturen slår hårt 
mot människors fritidsintressen. Det 
man kanske kan avvara prioriteras sist... 

Medeltalet för MH-beskrivna ligger 
på 46% för åren 2002-2007. 22% av 
2008:orna är beskrivna och det blir 
intressant att följa denna siffra. 
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Antalet utställda ligger i medeltal på 
41% under perioden 2002-2007. Av 
2008 års registreringar är redan 31% 
utställda. Det är en jättefin siffra. 2006 
års registreringar har 44% officiellt ut-
ställda och är därmed den årskull som 
nått närmast måluppfyllelsen på minst 
50% utställda.

Brukstävlade långhår ligger i medel-
tal på 4% under perioden 2002-2007. 
Hundarna födda under 2008 är mycket 
unga och har därför inte hunnit ut på 
bruksplanen ännu.
 
KORTHÅR
Precis som tidigare år kommer kort-
håren upp i minst 50% höftledsrönt-
gade mycket snabbt. 2008:orna ligger i 
skrivande stund på 56%.
Mentalbeskrivna korthår har också 
relativt snabbt kommit upp i minst 
50% för de flesta av årskullarna. För 
registrerade 2008 ligger siffran just nu 
på 28%.
38% av 2008:orna är redan officiellt 
utställda. Flera årskullar har uppnått 
målet minst 50% utställda eller exte-
riörbeskrivna.

Endast en korthårscollie registrerad 
2008 har hunnit ut på bruksprov. 
Medeltalet för brukstävlade korthår 
mellan 2002-2007 ligger på 12%. Flest 
tävlande återfinns i årskullen 2006 med 
hela 22%!

KORTSIKTIG  
UTVÄRDERING 
 

LÅNGHÅR
Antalet registrerade långhåriga collies 
sjönk mellan åren 2006 och 2007 med 
exakt 100 individer. Mellan 2007 och 
2008 minskade registreringarna med 
ytterligare 46. Detta är något vi måste 
komma ihåg speciellt när höftleds-
siffrorna ska redovisas. Under 2009 är 
65 färre hundar i jämförelse med året 
innan höftledsröntgade. Det vanligaste 
är väl att man väntar med röntgen till 
hunden är mellan 15-18 månader och 
därför måste vi också titta på registre-
ringssiffrorna för två år bakåt.

Dysplasisiffran ligger på 14% och det 
är en förbättring med 3% från fjolåret.
Vi backar också när det gäller MH-
beskrivna collies under 2009. Gläd-

jande nog inte lika mycket som antalet 
höftledsröntgade. 40 färre långhår har 
blivit beskrivna under året.

Kvarstående rädslor har ökat  och 
ligger nu på 22%. Det är en oroande 
siffra! 10% av årets beskrivna tvin-
gades bryta innan skotten.  62% av de 
beskrivna fick 1,2 eller 3 på skotten. 
En förbättring med 4% sedan 2008, 
verkligen roligt!

Omlysningarna har i stort sett inte 
påverkats alls av att registreringarna 
sjunkit. Endast 9 färre har blivit om-
lysta efter 12 månaders ålder. Mellan 
åren 2002-2007 har i medeltal 25% av 
de vuxna långhåren ögonundersökts. 
Siffran för 2008 ligger redan nu på 
15%.
Valphänvisningssiffran har sjunkit 
under 2009. Detta går stick i stäv med 
vår avelspolicy. Uppfödarna i rasen bör 
i möjligaste mån i sin avel använda sig 

av det RAS-dokument som godkänts 
av SKK. 38% av kullarna registrerade 
2009 har valphänvisning. Detta är en 
minskning med 6%.

KORTHÅR
Registreringssiffran för korthåren har 
efter tre års ökning, 2009 sjunkit med 
18 individer. Intresset för att höftleds-
röntga, omlysa och mentalbeskriva sin 
hund har varit stort. En ökning med 23 
höftledsröntgade är glädjande. Dyspla-
sisiffran ligger på 3%. 
 
Omlysningen har ökat med 13 hundar. 

Den siffra som är absolut roligast 
att redovisa gäller MH. Här ser vi en 
ökning med 21 kortisar sedan förra 
året. Skotten ligger kvar på en siffra 
kring 80% skottfasta. De kvarstående 
rädslorna har ökar från 10 % till 17%.  
Lågkonjunkuren har kanske valt att inte 
drabba korthårsägarna?
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Andelen korthårskullar med valphän-
visning har backat från 79% till 50%.

Siffrorna blir självklart väldigt stora när 
det rör sig om en numerärt liten ras. 
Precis som för långhåren gäller det att 
uppfödarna i möjligaste mån följer vårt 
RAS. 

Anita Braxenholm  
RAS-utvärderingsansvarig

Per-Erik Sundgren
 

En av Sveriges, åtminstone för hundin-
tresserade människor, mest kända gene-
tiker är borta…ja, i kroppslig mening 
alltså. Han tillhör ju faktiskt de personer 
som kommer att leva kvar länge, länge 
genom den stora forskargärning han 
utförde som agronomie doktor inom 
husdjursgenetiken.

Ingen fråga var så oviktig att den inte 
skulle besvaras med intresse, stor kun-
skap och ett varmt sinne. Per-Erik hade 
ju den där avundsvärda förmågan att 
förklara så att det obegripliga plötsligt 
blev riktigt begripligt!
 
Han brann verkligen för sin fasta över-
tygelse om inavelns skadeverkningar i 
djurpopulationer,  om vikten att synlig-
göra och minska rädsleproblematiken i 
hundaveln samt den ständiga kamp han 
förde mot osunda skönhetsideal hos 
djur. Han publicerade flera omfattande 
forskningsrapporter i dessa ämnen 
och var under många år en efterfrågad 
föreläsare och inspiratör inom olika ty-
per av hundklubbar. Vi är många som 

samstämmigt kan skriva under på att 
Per-Eriks föreläsningar i flera avseenden 
betytt oerhört mycket för vårt framtida 
rasarbete och personliga övertygelse.
 
Ett annat av Per-Eriks viktiga arv till oss 
hundvänner är dataprogrammet LAT-
HUNDEN. I drygt 20 år arbetade han 
med ständiga förbättringar och utby-
ggnader av funktionerna i programmet. 
Han var heller aldrig längre bort än ett 
mail eller ett telefonsamtal när det stru-
lade för oss LATHUNDS-användare. 
Med lugn och saklig stämma fick han 
snart situationen klar för sig och kunde 
ge handfast rådgivning. 

Han uppskattade också att få respons på 
sitt arbete och gjorde ofta små justerin-
gar efter kontakt med användarna. 

Med hjälp av detta eminenta datapro-
gram har många rasklubbar nu byggt 
upp omfattande och användbar stati-
stik. Genom att få kännedom om rasens 
inavelsgrad, och dess hälsoläge kan av-
elsfunktionärerna på ett ändamålsen-

ligt och enkelt sätt bistå uppfödarna i 
deras arbete. Detta plus snabb åtkomst 
bl.a till exteriör och bruksresultat samt 
möjlighet till förenklade körningar av 
MH-statistik underlättar klubbarnas 
utvärderingar av sina rasspecifika avels-  
strategier.
 
Svårt märkt av sin sjukdom höll han 
ändå sitt inledningsanförande när rep-
resentanter från SBK:s rasklubbar träf-
fades i november 2009 för gemensam 
utbildning i LATHUNDEN. Denna 
konferens hoppas vi var startskottet för 
ytterligare utbildning och förkovran i 
det dataprogram som blivit ett så viktigt 
redskap för både uppfödare och hund-
ägare i Sverige.

Stort TACK för allt du gav Per-Erik.

Svenska collieklubben 
genom Anita Braxenholm
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Grattis Britta & Atlas! 
Mottagare av Guldljuspriset 2009 

Motivering:
“Epilepsihunden Atlas och 
matte Britta Blomqvist tilldelas 
2009 års Guldljuspris för att de 
tillsammans visat en alternativ 
väg till större trygghet och säk-
erhet för personer med epilepsi. 
Genom att använda hunden i 
människans tjänst på detta sätt 
ökar möjligheten för oberoende 
och en god livskvalité.”

Läs mer på vår hemsida under
Aktivitetskalender och 
SoS/Assistanshundar. 
Där finner du även artikeln om 
Europas första epilepsihund - At-
las.

C O L L I E K A L E N D E R
vi efterlyser era  bästa colliebilder! 

I år blev det ingen kalender men på 
Lokalområdeskonferensen tidigare i år 
tog Erica Svensson på sig ansvaret för 
nästa Colliekalender.

Därför efterlyser vi medlemmarnas egna 
colliebilder.  Har ni tagit en kanonbild 
som ni tycker skall vara med i kalendern,  
maila den då till e-post:      
sekreterare@svenskacollieklubben.se

Bilder ni skickar in kan komma att 
användas till både hemsidan, infomate-
rial för SCK, Colliebladet och givetvis 
Colliekalendern. Bemärk dock att vi 
inte kommer att uppge varken hundens 
namn eller fotograf...

Kom igen och skicka in era bilder!

Nyheter i vår WEBSHOP!
Bl a hattar, midjeväskor och pikétröjor

Se mer på www.svenskacollieklubben.se
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UTMANING - LOKALOMRÅDEN !
Exteriörbeskrivning är ett viktigt instrument för att utvärdera exteriöra detaljer.
Svenska Collieklubben har som ett prioriterat mål att öka exteriörbeskrivningar på våra hundar, vi har möj-
lighet att göra uppföljningar via dataprogrammet Lathunden, där alla uppgifter registreras.

Nu utmanar vi er ute i lokalområdena med att anordna  
exteriörbeskrivningar.

Exteriörbeskrivning kan anordnas i samband med utställning, eller tillsammans med mentaltest eller som ett 
enskilt arrangemang, exempel på tillfällen kan vara i samband med läger, MH eller som enskild aktivitet.

Du som vill exteriörbeskriva din hund kan kontakta närmaste lokalområde för att få hjälp. Din hund måste ha 
fyllt 18 månader för att få vara med.

Mer information vilka exteriörbeskrivare klubben har finns på HEMSIDAN flik Klubben.  
Hur man arrangerar samt ansöker om en exteriörbeskrivning finns i Lo-pärmen, som du numer hittar på 
hemsidan.  
Login finns på startsidan . Saknar du login, maila till: sekreterare@svenskacollieklubben.se.

I Handboken kommer vi att redovisa resultatet för 2010!

LYCKA TILL!

Collievalpar 
säljes den 30/4

Hanhundar, sobel och trefärgade 

Vi avlar på mentalt stabila hundar
Fredrik Boström
070-686 40 78
0510-919 51

www.mincollie.se

 
Planerar valpar efter

Rowan Height’s Grand Bark ”Indra”

Läs mer på 

www.rowanheights.se
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Årsmötesprotokoll Svenska Collieklubben 6 mars 2010
Bergeforsparken, Timrå

§1 Mötets öppnande. Ordförande Margareta Carlsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkommen.  
 

§2 Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till 69 stycken röstberättigade medlemmar.
 

§3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. Mötet valde Erica Svensson   
             samt Ann-Charlotte Sandelin Jonsson till protokolljusterare tillika rösträknare. Dessa skall jämte ordförande justera  
             protokollet.
 
 

§4 Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 

§5 Utdelning av utmärkelser och priser Ordförande Margaretha Carlsson tillsammans med Elisabeth Landfors och  
             Maria Pettersson delade ut utmärkelser och priser.

       

                           
               

§6 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av sekreterare. Tomas Knuutila  
             valdes till ordförande samt anmäldes styrelsens val av Maria Nyman till mötessekreterare samt Birgitta Forsberg till  
             bisittare.
 

§7 Fastställande av dagordning. Mötet fastställde dagordningen.
 

§8 Val av förberedande valberedning. Mötet valde Åsa Nordgren, Gunilla Nyberg samt Hans Jungenäs till för 
             beredande valberedning. 
 

§9 Styrelsens berättelse över 2009 års verksamhet, ekonomi samt Hollströms fond. Styrelsen berättelse för 2009  
            genomgicks och godkändes därefter. (bilaga 1)
 

§10 Revisorernas berättelse över detsamma. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret  samt revisionsberättelsen för  
            Holmströms fond lästes upp av revisor Kerstin Widmark och godkändes (bilaga 2).
 

§11 Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner. Resultat och balansräkning  
            föredrogs och godkändes.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§13 Genomgång av budget och verksamhetsmål för innevarande verksamhetsår (2010) Budget och verksamhetsmål för  
             2010 års verksamhet genomgicks av mötet.

§14 Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2011). Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning  
             2010 genomgicks.

§15 Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2011). Medlemsavgiften för 2011 genomgicks och styrelsens  
             förslag är att avgiften höjs med 15:- . Ordinarie medlem blir då 180:-, familjemedlem 120:-. utlandsmedlem 185:- .   
             Mötet godkände förslaget. 

§16 Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt styrelsens yttrande över dessa. 1 stycken  
             inkommen motion och av styrelsen framlagda förslag genomgicks (bilaga 3). 

Avtackning av avgående suppleant i styrelsen, Annette Andersson.
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§17 Antagande av nya stadgarna Den nya stadgan för rasklubb med nivå 1 antogs med klubbens namn Svenska Col 
             lieklubben, säte i Stockholm samt 7 ledamöter och 2 suppleanter av dessa 7 ledamöter är 4 personvalda (ord 
             förande, vice ordförande, sekreterare, kassör).    

§18 Fastställande av/beslut om: • verksamhetsmål och budget för 2010 • verksamhetsinriktning 2011 • medlemsavgifter  
             2011 • motioner och förslag enligt § 16 
 Styrelsens förslag till verksam-hetsplan och budget för 2010 fastställdes. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning  
 för 2011 fastställdes. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2011 fastställdes. Styrelsens förslag motion 1: avslås  
 Motion nr 1 gällande  
             ändrade krav för valphänvisning: avslås av årsmötet 

§19 Val av: Ordförande 1 år - omval: Margareta Carlsson enhälligt vald Sekreterare 2 år - omval: Kirsten Wretstrand  
             Protokollsekreterare 2 år - omval: Maria Nyman Vice kassör 2 år - omval: Ingela Pettersson Suppleant 2 år - nyval:  
             Monica Johansson Revisorer 1 år - nyval: Anders Mähler, Britt Eliasson Revisorsuppleanter 1 år - nyval: Cecilia  
             Bjärsér, Britt-Marie Elbe  Valberedning: Helene Eliasson(sammankallande), Mats Lööw, Marie-Louise Muhr, Sol 
             weig Hultman-Stegman (suppleant)  Ombud jämte suppleant på ett år till SBK:s kongress: Uppdrag till styrelsen att  
             utse dessa.  Kommittéer: Uppdrag till styrelsen att utse dessa.
 

§20 Fråga om omedelbar justering av paragraferna 17 och 18 och 19 Mötet beslutade att justera § 17, § 18 och § 19.
 

§21 Övriga ärenden Inga övriga ärenden har anmälts.
 

§22 Avslutning Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den nyvalda ordföranden som tackade Tomas  
             Knuutila och därefter förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare/ Maria Nyman   Ordförande/ Tomas Knuutila

Justeringsman/ Erica Svensson   Justeringsman/ Ann-Charlotte Sandelin Jonsson

Utdelning av förtjänsttecken vid SCK:s årsmöte
GULD
Anita Braxenholm
Elisabeth Landfors 

SILVER
Mia Fredriksson 
Jeanette Hansson 
Gunilla Hagander

BRONS
Dag Ganger
Helén Eliasson
Tony Hedenstedt  
Marie-Louise Muhr

FÖRTJÄNSTTECKEN
När man har varit aktiv inom SBK,  
t ex inom en lokalklubb eller ras-
klubb, så kan man tilldelas ett 
förtjänsttecken.
Första valören när man varit aktiv i 5 
år är brons, efter 10 år blir det silver 
och efter 15 år blir det guld.

Så här står det på SBK:s hemsida 
“Förtjänsttecken är den finaste ut-
märkelsen som vi har inom organisa-
tionen och är ämnat för de personer 
som under lång och trogen tjänst 
bidragit till klubben och organisatio-
nen.”

Det är styrelsen samt lokalområdena 
som ansöker om dessa hos SBK. 
Krav, förutom att man varit aktiv, är 
ett obrutet medlemskap under hela 
perioden. 
Ansökan skall skickas in på hösten.
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I vårt land finns idag uppskattnings-
vis cirka 600 korthåriga collie.  

Beräkningen gjord på de sista 12 årens 
registreringsstatistik. Under denna 
period har 726 nya hundar av rasen 
registrerats. Av dessa finns naturligtvis 
många inte längre i livet på grund av 
ålder eller sjukdom. En del hundar har 
också  exporterats under åren. 
Tyvärr tillkommer inte många nya 
medlemmar 
i Collieklub-
ben. De sen-
aste 10 åren 
har medlem-
stalet legat 
på cikra 
1100 med-
lemmar, 
med små 
variationer 
under åren. 
Antalet nya 
registrerade 
valpar är för 
långhåren 
drygt 500 
per år och 
för ko-
rthåren i medeltal 60 per år. Normalt 
borde detta sätta sina spår i fråga om 
nya medlemmar. Man kan anta att nya 
ägare inte får del av Collieklubbens 
nätsidor.
 

Här har uppfödarna en mycket 
viktig uppgift. Vi vet att många 

uppfödare har valpträffar och andra 
arrangemang för sina valpköpare, vilket 
är berömvärt och angeläget!

Det är nu 35 år sedan den allra första 
kullen av korthårig collie föddes i vårt 
land. Uppfödare var Birgit Jeneby, 
Glennfields kennel. Birgit flyttade 
till England och gifte sig med Trevor 
Hayward, Foxearth kennel. De är 
sedan många år välkända uppfödare av 
korthårig collie, tillika domare, anlitade 
runt om i världen.
Vi i korthårskommittén vill gärna samla 

nya och 
gamla ägare 
av kort-
hårig collie 
till gemen-
samma träf-
far. I landet 
finns säkert 
många nya 
ägare, som 
förhopp-
ningsvis 
efterlyser ett 
forum för 
att diskutera 
frågor som 
rör den 
korthåriga 
collien. 

I rasens hemland England är man 
bekymrad över den tillbakagång 

av antalet registrerade korthårscollie 
som där skett de senaste åren. Vi vill 
naturligtvis inte ha samma utveckling i 
Sverige.
Vi som älskar den korthåriga col-
lien är glada över dess många positiva 
egenskaper. En sund, frisk hund med 
mycket god mentalitet. De första 
dryga 25 åren sedan korthårscollien 

Upprop från Korthårskommittén
Hur når vi ut till alla ägare av korthårig collie?

introducerades i Sverige, fanns exem-
pelvis inga registrerade höftledsfel på 
de röntgade hundarna. Sedan några 
år har vi tyvärr kunnat konstatera att 
det förekommer, om än i mycket liten 
utsträckning hos korthårig collie. Det 
finns många frågor som kan vara av in-
tresse att diskutera.  Vi välkomnar nya 
medlemmar i Svenska Collieklubben!

Idag när det blivit enklare att resa 
utomlands med sina hundar och 

även importera nya hundar, finns alla 
möjligheter att öka avelsbasen för den    
korthåriga collien. Kan det då kanske 
vara intressant att åter stänga stam-
böckerna för inkorsning av långhårig 
collie?  Hos många finns ett genuint in-
tresse för den korthåriga collien och vi 
vill gärna skapa ett forum för alla som 
har intresse av en sund brukshund. Låt 
oss slå vakt om vår ras!

Vi vädjar alltså till er alla att höra av 
er till oss med nya fräscha idéer 

och förslag till ev. kommande träffar 
med våra älskade ”kortisar”, där vi kan 
diskutera rasens utveckling och fram-
tidsutsikter i vårt land.  

Vi önskar er alla en riktigt god fort-
sättning på det nya året och ett stort 
Lycka till med fortsatt uppfödning 
och deltagande i olika tävlingar. 

Margareta Andersson 
tel: 019-24 58 85 
manzig@bredband.net

Gunilla Hagander
tel: 08-530 270 00
ulvsvik.hagander@telia.com

 

International Collie Handbook 
finns 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
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RESULTATLISTA
Vinnare av vandringspris och heders-  
pris vid SCK:s Årsmöte 2010
 
SCK HP Bästa Agilityhund 2009
1: KORAD Springmist’s Walkabout 378p 
Förare Jennifer Schiller ägare Mats Lööv
2: LPI Mironiks Minos 360 p
Förare/ägare Angelica Eklund

SCK HP Bästa Appellhund 2009 
1: LPI Gemdales Unforgettable Uncle Zam 
279 p Äg Ingela Pettersson 
2: SE UCH DK UCH KBHV-09 Gemdales 
Smashing Steven 265,5 p Äg Annika Bovall
3: Fornborgens Häftiga Häxa 265 p
Äg Marianne Kvist
4: LPI Gemdales Unbelievable Urzula 260p
Äg Jeanette Hansson

SCK HP Bästa Brukshund 2009
1: Gemdales Very Viquorius Victor 
76,31%, Äg Marie Lindh
2: Gemdales Valiant Viking 72,71 %
Äg Jenny Marklund
3: Gemdales Tangible Tigerlily 69,81 %
Äg Eva Hogmalm

SCK HP Bästa Lydnadshund 2009
1: LPI Fornborgens Helylle Heidi 91,75%
Äg Britta Hammarström/Olle Landfors
2: LPI Gemdales Unbelievable Urzula 
91,50 % Äg Jeanette Hansson
3: KORAD LPI LPII Eurotop Toffie Rose 
91,33 % Äg IngBritt Alexandersson
4: LPI Gemdales Unforgettable Uncle Zam 
90,08 % Äg Ingela Pettersson
5: SE UCH DK UCH FIN UCH NORD 
UCH SV-08 KBHV-09 KORAD LPI 
Gemdales Tremendous Tintomara 88,67%, 
Äg Kristina Javue
6: SE UCH KORAD LPI Gemdales Twin-
kle Little Tindra 82,92 % Äg Kristina Javue

Bästa Brukscollie till minne av Elisa-
beth Persson kennel Folias 2009
1: Gemdales Very Viqorous Victor 12 p
Äg Marie Lindh
2: Gemdales Tangible Tigerlily 10 p
Äg Eva Hogmalm
2: Gemdales Valiant Viking 10 p
Äg Jenny Marklund
2:  KORAD LPI Damaianus Gnistra 10 p
Äg Yvonne Westberg
5: KORAD SE UCH Gemdales Teriffic 
Titus 7 p, Äg Britt Franzén
5: SE UCH DK UCH KBHV-09 Gemdales 
Smashing Steven 7 p, Äg Annika Bovall
7: SE UCH KORAD Eurotop Evita 4 p
Äg Gunnel Strömberg

Årets Allround Brukscollie 2009 
1: KORAD SE UCH DK UCH FI UCH 
NORD UCH SV-08 KBHV-09 LPI

Gemdales Tremendous Tintomara  16 p 
Äg Kristina Javue
1: SE UCH DK UCH KBHV-09 Gemdales 
Smashing Steven 16 p, Äg Annika Bovall                                                          
3: SE UCH KORAD LPI Eurotop Evita 
14p Äg Gunnel Strömberg
4:  LPI LPII KORAD TJH Mari-Mons 
Zuch A Night 13 p, Äg Ingela Pettersson
5: Lp1 Fornborgens Gamma 12 p                                
Äg Elisabeth Landfors
6:  LPI Gemdales Unforgettable Uncle 
Zam 11 p, Äg Ingela Pettersson
7: Gemdales Tangible Tigerlily 9 p                            
Äg Eva Hogmalm
7: KORAD LPI  Damaianus Gnistra 9p                       
Äg Yvonne Westberg
7:  KORAD SE UCH Gemdales Teriffic 
Titus 3 p, Äg Britt Franzén

Årets Bästa Appellhund 2009             
(Till minne av Kikki Anerland)  
1: SE UCH DK UCH KBHV-09 Gemdales 
Smashing Steven 265,5 p, Ägare A. Bovall
2: Fornborgens Häftiga Häxa 265 p
Ägare Marianne Kvist

Årets Utställningscollie 2009
Ingen ansökte om priset

KORNINGSPLAKETTER
S69141/2007 KORAD SE UCH Twin City  
Beyond The Sea,  Äg M. Hawkins
S60921/2005 KORAD LPI Brancirs Born 
Strong, Äg Marie Edlund
S10877/2006 KORAD Gemdales Running 
Ronald, Äg AC Johnsson
S26280/2006 KORAD Bronze Leaf   Inde-
pendent Isidor, Äg  A Randez
S13248/2006 KORAD Oneway´s Vito , 
Äg  Karin Carlsson
S22879/2005 KORAD SE UCH 
Angeleye´s Golden Fantasy 
Äg Marzena Gustafsson
S56239/2007 KORAD Brantastigs Patricia, 
Äg  Margaretha Carlsson
S45608/2006 KORAD Vilda-Meduza 
Anam Cara, Äg  Camilla Dandemar
S45610/2006 KORAD Vilda-Meduza 
Anam Amigo, Äg  Camilla Dandemar
S23635/2007 KORAD SE UCH Kari’ 
Dahls Nexa Nibb, Äg  AC Ekblom
S52348/2006 KORAD Cordyline´s Star 
Commander, Äg Harriet Öhlund
S30993/2006 KORAD LPI LPII Eurotop 
Toffie Rose, Äg Ingbritt Alexandersson
S52475/2005 KORAD Uniline´s Sam´s 
Jack Daniel´s, Äg Helena Hansdotter
S60927/2005 KORAD LPI Ullsåsas Svarta 
Blipp, Äg  Ann Isacsson
S63007/2006 KORAD SE UCH LPI Eu-
rotop Evita, Äg Gunnel Strömberg
S57285/2006 KORAD SE UCH DK UCH 
FI UCH NORD UCH SV08 KBHV-09  
LPI Gemdales Tremendous Tintomara.  
Äg Kristina Javue

S57284/2006 KORAD SE UCH Gemdales 
Terrific Titus, Äg Britt Franzén
S31737/2006 KORAD Mironiks Paola
Äg Erika Nilsson

VP Rolex minne
Kennel Gemdales, Yvonne Andersson
för kull född 2008

KORNINGSDIPLOM
Kennel Gemdales, Yvonne Andersson

CHAMPIONPLAKETTER
Svensk Utställnings Champion
S69141/2007  SE UCH KORAD  
Twin City  Beyond The Sea, Äg Margareta 
Hawkins
S38049/2005 SE UCH LPI  Fancymore 
Angel Of  Love. Äg Annica Nyström 
S23635/2007 SE UCH KORAD 
Kari’Dahls Nexa Nibb, Äg AC Ekblom
S63204/2004 SE UCH KORAD Shim´s 
Say It Again Blue, Äg Rosemarie Ståhl
S22879/2005 SE UCH KORAD 
Angeleye´s Golden Fantasy
Äg Marzena Gustafsson
S52001/2006 SE UCH DK UCH 
KBHV09 Gemdales Smashing Steven,  
Äg A Bovall
S51688/2004 SE UCH NO UCH  
KORAD Steadwyn Brazilian Blue, 
Äg A-K Thorin Sammens
S63007/2006 SE UCH KORAD LPI  
Eurotop Evita, Äg Gunnel Strömberg
S57285/2006 SEUCH DKUCH FINUCH 
NORDUCH SV-08 KBHV-09 KORAD 
LPI Gemdales Tremendous Tintomara
Äg Kristina Javue

Svensk Viltspårchampion 
S44196/2007 SE VCH Skylice A Plumeria 
Lei, Äg Gudrun Carlsson

Nordisk Utställningschampion
S14880/2003 NORDUCH DK UCH FI 
UCH SE UCH KORAD LPI Fancymore 
Double-O- Seven, Äg Annica Nyström

International Beauty Champion
S67938/2006 C.I.B NO UCH NORD  
JV-07 AMSDW-08 Sammen´s Blue Tombe,  
Äg Ann-Kristin Thorin Sammens
S45787/2001 C.I.B NO UCH BW´06  
AMSDW-08 Steadwyn Blissfully Blue
Äg Ann-Kristin Thorin Sammens
S67940/2006 C.I.B NO UCH DK UCH 
Sammen´s Blue Bell
Äg Ann-Kristin Thorin Sammens
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Årets Allround Collie och Årets 
Bästa Appellhund (minne till Kicki 
Anerland) 
Årets Allround Collie – 2 vinnare
1:a SE UCH DK UCH KBHV-09 Gem-
dales Smashing Steven 16 p Annika Bovall   

Boss som han kallas till vardags och jag 
har haft ett helt fantastiskt år. Vi har under 
året tävlat appellen och lägre klass spår 
med uppflytt som resultat.
Vi har även fått 1:a pris i Lydnadsklass I 
och II. Boss har dessutom blivit både Sven-
sk och Dansk utställningschampion under 
året.

Boss är en mycket nyfiken och social 
hund. När han var mindre så stack han 
i väg till allt och alla både på gott och 
ont. Detta har tack och lov gått över.  
Boss älskar att spåra och numera även 
att söka. I lydnadsträningen så har han en 
härlig attityd. Detta har framför allt kom-
mit senaste året. Svansen går i ett och han 
verkar ha kul.

Boss är min första collie och hund som 
jag tävlat med. Kan inte tänka mig en an-
nan ras.
Han är en fantastisk hund på alla sätt.

Under 2010 så planerar vi att tävla i högre 
klass spår samt även i lägre klass sök.
Att få det 4:de CACIB ét  vore kul också. 
Debut i lydnadsklass 3 dröjer nog ytterlig-
gare något år.

Annika Bovall 

SCK:s HP till 
Bästa Brukscollie 2009
Folias VPR
1:a Gemdales Very Viqorous Victor 12 p 
Marie Lind
SCK:s HP Bästa Brukscollie 
1:a Gemdales Very Viquorius Victor  
76,31 %, Marie Lindh

Hej jag heter Marie Lindh och bor i Göte-
borg. Victor är en korthårig collie på snart 
3 år från kennel Gemdales. Victor är min 
första collie, innan har jag tränat och tävlat 
med Rottis. Många höjde på ögonbrynen 
när jag sa att jag funderade på att köpa mig 
en collie. Du är inte klok var dom vanli-
gaste kommentarerna från dom flesta run-
tomkring. Ju mera folk sa att jag inte skulle 
köpa en collie ju mera ville jag ha en. Bruk-
set ligger mig varmast om hjärtat framför 
allt spår och rapport. Tycker att Victor är 
en jätteduktig brukshund, mycket noga i 
spåret ger aldrig upp. Det tog ett tag innan 
vi hittade varandra, men nu tycker jag det 
blir bättre och bättre! Victor är inte lika 
förarvek som min rottishane var, vilket jag 
upplevde svårt i början. Victor är en hund 
som kan jobba hur länge som helst, 
upplever aldrig att han skulle bli trött eller 
vika ner sig.

I nuläget är vi godkända i högre klass 
spår och har ett förstapris i lydnadsklass 
I. Målsättningen i år är att bli uppflyttade 
till elit spår och även att starta i klassen. 
Vi skall även försöka starta lydnadsklass 2 
och 3 under året. Även rapportträningen 
är påbörjad och skall tas upp så fort snön 
försvinner.

Marie

SCK:s HP till 
Bästa Appell Collie 2009
1:a LPI Gemdales Unforgettable Uncle 
Zam 279 p Ingela Pettersson

Zammy visade redan från början att han 
var som klippt och skuren för att bli min 
nästa träningskompis.
Redan som 1,5 år debuterade vi i lydnad-
sklass 1 med 183,5 poäng och en andra 
placering. Detta smakade mera och vi täv-
lade 2 tävlingar till och fick vår LP1 titel. 
Under denna tiden tränade vi också spår 
och brukslydnad och när våren kom 2009 
och Zammy fyllt 2 år,  kände vi oss färdiga 
att ge oss ut i appellklass. Skånevåren i 
början av april kan vara ganska blöt och på 
en leråker gjorde vi vår bruksdebut. Detta 
slutade mycket bra och vi vann tävlingen 
med 279 poäng trots att vi nollade bud-
föringen. 
En härlig känsla med dagens bästa lydnad 
och som grädde på moset, betyg 10/10 på 
apporteringen.

Zammy är tredje generationen collie som 
jag tävlar med och han är en mycket glad 
och snabb träningsentusiast. Belöningen är 
att få jobba och naturligtvis att få springa 
och hämta bollen i snöre eller externbelö-
ningen som oftast är en kampstock. Han 
har ett otroligt föremålsintresse vilket gör 
träningen så mycket enklare och skojigare.

Under 2009 tilldelades vi VPR i SCK södra 
lo till Bästa Lydnadscollie och så blev vi 
Bästa Appellhund, Bästa spårhund och 
Klubbmästare i Lydnad på Söderåsens BK.
Att sedan vara den collie som fått högst 
poäng på appellklasstävling under året och 
få SCK:s HP till Bästa Appellcollie, värmer 
hjärtat på mig som förare.

Ingela Pettersson
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SCK:s HP till 
Bästa Lydnadscollie 2009
LPI Fornborgens Helylle Heidi (Hippie) 
Ägare: Britta Hammarström

Min Hippie (Fornborgens Helylle Heidi) är 
nu drygt 3 år gammal.
Hippie är min första collie, jag har även två 
västgötaspetsar. Började med ”hunderiet” 
och blev medlem i SBK 1980. 
Blev snabbt intresserad av hundsporten 
och har tävlat i bruks- och lydnadsarbete 
med alla mina hundar (två golden, tre väst-
götar och nu en collie), höll på i 6 år med 
bevakningshund och har även ställt ut en 
hel del. 

Hippie är en glad och ”förig” hund, men 
kan också uppvisa rätt mycket envishet 
och jag har lärt mig att uttrycket ”listig 
som en räv” är ett epitet som också pas-
sar bra in på collie.
Hon älskar verkligen att aktiveras och att 
träna. Är väldigt rolig att jobba med, både 
i sök och lydnad. I söket är hon snabb, 
målmedveten och har nu fått ett riktigt 
bra skall. 

SCK:s HP till 
Bästa Agilityhund 2009
1:a KORAD Springmist’s Walkabout  
378 p Förare Jennifer Schiller  
ägare Mats Lööv 

Hej! 
Här kommer presentationen av oss:
Jag har alltid varit intresserad av hundar 
och började träna agility då Pixie var runt 
året. Detta var både nytt för mig och 
henne men med hjälp av duktiga instruk-
törer och uppsatta mål så blev vi mer och 
mer rutinerade och riktigt samkörda. År 
2007 knep vi våran första “hopp pinne” 
tillsammans och sedan dess har vi klättrat 
i klasserna. Under 2009 så plockade vi 7 
pinnar (hopp och agility), vann collie SM i 
Piteå, blev KM mästare på hemmaklubben 
Västerås BK samt blev årets agilityhund i 
lokalområdet för tredje året i rad! Just nu 
ligger Pixie i valplådan hemma hos sin upp-
födare i Örebro och jag ser fram emot att 
få börja träna igen!
 
Tack så hemskt mycket!
Mvh Jennifer Schiller

Det har tagit lite tid, men nu börjar hon 
både vilja och orka hålla i skallet bra. Män-
niskor är det bästa hon vet, att hitta fig-
uranterna är en verklig belöning – att dom 
sedan är laddade med köttbullar och korv 
gör ju inte saken sämre. :-)

Vi tävlade första gången i lydnadsklass I i 
september 2008 – verkligen ingen hit – 
men jag gjorde det mest som en test, för 
att se var vi stod – vi stod vid ett 3:e pris.

Vi jobbade med ”finslipet” och med bör-
jan i april 2009 tog Hippie 4 förstapris ”på 
raken” i klass I (192, 171,176,5,182 poäng). 
En appellklasstävling i sök 2008 blev heller 
inget att skriva hem om. Det var en test-
tävling för både mig och Hippie – jag hade 
inte tävlat sök på ett antal år och klantade 
mig förstås både här och där. 
Det som gladde mig väldigt mycket då var 
att Hippie fungerade väl på obekant mark 
och med obekanta figuranter, dessutom 
sköts det väldeliga på avstånd (Hemvär-
net), vilket inte bekom henne ett dugg.
I maj 2009 kom uppflyttningen till lägre 
klass sök, med 256 poäng.

I dag har Hippie ett förstapris i lydnadsk-
lass II och vi jobbar på för att förhopp-
ningsvis kunna starta i lkl sök till som-
maren. Hittills har hon inte visat tillstym-
melse till skottberördhet, ligger avslappnat 
på platsliggningen och springer glatt och 
obekymrat på budföringen.

Hippie tappar fokus (som många tikar) 
runt löpet – när hormonerna börjar spö-
ka så lägger vi ner tävlandet och ägnar 
oss bara åt ”träning på skoj”. Jag har haft 
förmånen att få fram två hundar till lyd-
nadschampionat, så jag vet vad det vill säga 
att tävla i elitlydnad. Jag ska ärligt säga att 
jag är inte så road av den…
Brukslydnaden tilltalar mig mycket mer. Jag 
tycker ändå att Hippie är värd ett LPII, 
men om och när vi bärgat det – då blir det 
bara sök för hela slanten. :-)

Britta Hammarström

Foto: Thomas Ahlberg

Prisbordet på Årsmötet 6 mars
Colliestatyn är VP Årets Bästa Appellhund
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VP Rolex Minne 
Kennel Gemdales för kull född 2007

 I år delades ett nyinstiftat vandringspris 
ut - Rolex Minne. 

Anette Nyström, som instiftat priset, 
gör det för att hennes familj fick ta bort 
sin älskade collie enbart 2,5 år gammal 
då han inte klarade av att leva ett nor-
malt liv eftersom hans rädslor tog över-
handen.
Annette Nyström, med sonen Mathias, 
vill med det här priset uppmuntra och 
lyfta fram uppfödare som aktivt arbetar 
för och vill förbättra colliens mentalitet. 
Priset kan delas ut till uppfödare av lång 
eller korthårig collie som är medlem 
i Svenska Collieklubben och bosatta i 
Sverige.
Priset som skall delas ut 8 gånger, är in-
get vanligt vandringspris eftersom det 
inte går att söka. 
Rolex lillhusse Mathias, 12 år gammal, 
höll ett gripande tal under årsmötet: 

” Jag skulle vilja berätta om min hund Rolex 
som levde 2 ½ år. Han finns inte längre och jag 
är jätteledsen för de. Jag älskade han och han 
älskade mig redan från första stund. Han var 
en jättefin collie som alltid var snäll. Men han 
hade jättestora problem, han var rädd för golv, 
trappor, is, hinder och massor av andra saker. 
Han levde på en matta i hallen fast än han all-
tid ville vara med oss. Han stod på sin matta 
och grät.  Jag vill inte att någon annan collie 
ska behöva ha det som han. Och det känns bra 
att ge pris till Rolex minne till en uppfödare 
som gör så att collierna inte ska må dåligt ”

Vinnaren utses av pris- och registerkom-
mittén i SCK enligt följande statuter:

Priset skall premiera en uppfödare 
som under aktuellt år har fött upp den 
kull som har högst medel på MH gäl-
lande nyfikenhet/orädsla. Detta sker 
genom MH statistik framtagen och 
uträknad via programmet Lathunden.
För att få delta på MH ska hunden ha 
fyllt ett år. För att få statistik som är 
säker och för att alla individer i en kull 
ska ha haft möjlighet att delta på MH 
räknas resultaten på individer som är 
födda två år innan utdelningsåret.

Dvs. Vinnaren av priset 2009 är den 
uppfödare vars kull föddes 2007 och 
genomförde sina MH under 2008 och 
2009.
För att en kull ska kunna erövra priset 
krävs att minst fyra individer i kullen har 
genomfört MH. Max en individ i kullen 

får ha uteblivit från MH. Detta för att 
främja att så många hundar som möjligt 
kommer till MH.
Av de kullar som uppfyller deltagande 
kraven sorteras sedan den kull fram som 
har högsta värdet på Nyfikenhet/Oräd-
sla. 

Priset i år tilldelas Yvonne Andersson, 
kennel Gemdales för kull med genom-
snitt på MH 3,9 att jämföra med rasens 
genomsnitt på 2,9.

Kennel Gemdales  -  Yvonne Andersson, Getinge
 
Kull född 07-03-18
E. KORAD LPI LPII TJH Mari-Mon’s  Zuch A Night
U. KORAD LPI LPII  Gemdales Nice Natalie
 
S30939/2007   -  Gemdales Unbelivable Urzula 
S30940/2007   -  Gemdales Unforgettable Uncle Zam 
S30941/2007   -  Gemdales Unbeaten Umberto Z 
S30942/2007   -  Gemdales Ultimate Ulzterman
 
Kullens värden:
Nyfikenhet/orädsla 3,9
Boldness 3,4
 
Rasmedelvärde fram till 091231
Nyfikenhet/orädsla 2,9
Boldness 2,6
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En rasklubb har en mängd olika upp-
drag och uppgifter, stort som smått. En 
del ganska välkänt och annat mindre 
känt. Ett uppdrag som förekommer lite 
då och då är att bygga och bemanna en 
rasmonter under större utställningar.
Hur många klubbar som har rasmontrar 
varierar såklart lite från utställning till 
utställning, under årets MyDog var det 
ca 60 olika raser representerade. Nedan 
kommer en liten beskrivning av vad det 
innebär med en rasmonter.
En rasmonters huvuduppgift är att 
presentera rasen, man skulle kunna 
säga att det är rasens ”ansikte utåt”. 

Så vad innebär det att hjälpa till 
med en rasmonter? 
Självfallet så ska den byggas, hur  
mycket arbete detta innebär varierar  
beroende på hur mycket design osv den 
består av. Använder man sig av tex foto, 
utsmyckningar, skriftlig information ger 
ju det betydligt mer förarbete.
 
Montern ska sen bemannas under ut-
ställningsdagarna, oftast av minst två 
personer åt gången samt hundar. När 
det är möjligt så försöker man se till att 
det är flera hundar med i montern åt 
gången.
Med en ras som vår där det finns två 
olika varianter varav den ena betydligt 
ovanligare är det också viktigt att försö-
ka se till att båda hårlagen finns repre-
senterade.
Hur bemanningen av montern ser ut 
beror lite på antalet funktionärer men 
det brukar delas upp på olika pass, 
tex ett förmiddagspass och ett på ef-
termiddagen. Eller fler om det finns 
tillräckligt många som vill stå där. Då 
det ofta är som så att montern beman-
nas av i alla fall två personer åt gån-

gen går det ofta bra att hjälpa till även 
om man själv är ”ny i verksamheten”. 

Under själva utställningsdagarna
Man skulle kunna säga att en stor del av 
poängen med en rasmonter är att göra 
PR för rasen, både i allmänhet men kan-
ske i synnerhet för dem som funderar 
på collie och är presumtiva valpköpare. 
Många som går i hundköpartankar blir 
rekommenderade att besöka just ut-
ställningar och titta runt på de olika ras-
er de funderar över. Inte minst därför är 
det väldigt viktigt att kunna möta dessa 
personers frågor, ge dem officiell och 
allmän information, presentera båda 
hårlagen osv, gärna informera lite om 
olika användningsområden för rasen 
osv. Ja helt enkelt sakligt informera om 
rasen och ibland ge lite hjälp att avgöra 
ifall just vår ras är den rätta.
Många rasklubbar gör ett fantastiskt 
jobb med att ta fram information om 
sina raser och SCK är inget undantag. 
Information såsom några nummer av 
Colliebladet, informationsfolder om 

Att montera en monter
rasen, raskompendium samt annat 
skrivet material brukar finnas antingen 
till att delas ut, till försäljning eller för 
att titta i på plats. Denna typ av infor-
mation brukar vara mycket uppskattat 
av de flesta besökare.
Att ha verkliga hundar med sig i 
montern är väldigt populärt hos många 
besökare som går runt för att titta och 
hälsa på alla olika rasrepresentanter oav-
sett om de går i hundköpartankar eller 
ej. Likaså kommer det en hel del som 
själva har rasen och hälsar på. Det blir 
en hel del hundsnack om man står i en 
rasmonter och det känns väldigt givande 
att träffa alla trevliga och entusiastiska 
människor och känna att man gör nytta 
genom att lyfta fram och visa rasen man 
själv brinner för.

Angelica Lunding
(foton från Västra Lo:s monter på MyDog)
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Largeklassen i agility domineras av 
Border Collie. Vårt lag består av hundar 
som är något mindre vanliga i agilit-
ysammanhang

Fakta om Agility-Lagklass
Agilitylag tävlas i två klasser, agilitylag-
klass och hopplagklass. Laget består av 
fyra ekipage i samma storleksklass men 
kan individuellt tävla i vilken klass som 
helst (alltså ekipage från klass 1, 2 och 
3 kan tävla i samma lag)
I lagklasserna jagar man SM-pinnar. 
Antalet SM pinnar som delas ut styrs av 
hur många deltagande lag det är i klas-
sen. Dom 20 % bäst placerade lagen 
får en SM-pinne. Är det 10 startande 
lag så delas 2 pinnar ut osv. Laget be-
höver inte vara helnollat för att kunna 
erövra pinnar utan det handlar om bäst 
resultat i klassen. Ett fullt lag består av 
fyra ekipage och lagets resultat räknas 
på de tre bästa resultaten. Ett resultat 
består av summan av både felpoäng 
och tid. Du kan alltså starta ditt lag på 
enbart tre ekipage med pinne som re-
sultat men då får ingen hund diska sig 
för sker det blir hela laget diskat. 

För att gå vidare till SM måste laget 
under året ha samlat ihop totalt fyra 
pinnar. SM-kvalningsperioden löper 
från april till april. Vidare måste laget 
ha minst en pinne i hopplagklass och 
en pinne i agilitylag klass.

Vårt lag 
Basse och brudarna består 
av:
• Mats Nelson och Basse  
(blandras)
• Yvonne Ahlin och Lifa  
(Berger des Pyrénées à 
Face Rase)
• Daniel Lindén med Ellen  
(Engelsk Springer Spaniel)
• Marie Åkerlund med 
Diva (Korthårig Collie, ‘‘Gemdales 
Maggie Mae”)

Vi gjorde vår första lagstart under 
hösten 2008 och lyckades under året 
2008- 2009 skrapa ihop totalt tre pin-
nar. Det hade vi inte räknat med och 
då insåg vi att vårt lag faktiskt hade 
potential att ta sig vidare till SM. Det 
här året 2009-2010 gick det bättre och 
vi fick vår fjärde och sista pinne redan i 
september 2009.

1:a pinnen Söderköping 2009-05-01 
Hopplagklass 2:a av 14 startande lag.
2:a pinnen  Österåker 2009-08-01 
Agilitylagklass 1:a av 8 startande lag.
3:e pinnen Mälarö BK 2009-08-30 
Agilitylagklass 1:a av 11 startande lag.
4:e pinnen Stockholm Södra BK 

2009-09-20 
Agilitylagklass 1:a av 10 
startande lag.

I och med det var vi alltså 
klara för att få starta på 
Agility SM 2010 som går i 
Karlstad 18-20 juni 2010.    
http://www.sbk-sm.se/
lydnad-agilty.2010

Att tävla i lagklass
När man tävlar i lagklass 
gäller det att komma i mål. 
När man tävlar individuellt 
så är det mer vinna eller 
försvinna. Svårigheten i 
lag är att minst tre per-
soner måste komma i mål 

med resultat. Vilket kan vara nog så 
svårt. Vårt lags styrka är att alla hundar 
är hyfsat kontaktfältssäkra. Basse är 
lagets säkraste hund som mycket säl-
lan diskar sig. Ellen är också tämligen 
säker. Lifa och Diva är inte lika säkra 
hundar eller kanske snarare har de min-
dre säkra förare. Men, kommer vi i mål 
har vi oftast bättre tider. När vi bildade 
laget så gjorde vi det för att kunna 
starta fler gånger på tävlingar och det 
var mest en ”kul grej”.
 
Vartefter som pinnarna kom så 
blev motivationen för lagtävlingen 
naturligtvis större. Det ska bli fantas-
tiskt roligt att få vara med om och delta 
i ett Svenskt Mästerskap. Vi har ännu 
inte lagt upp någon speciell trän-
ingsstrategi för SM men personligen så 
kommer jag att försöka lägga en hel del 
träning på min egen del i loppet.

Nerver spelar en stor roll i agility och 
jag ska försöka träna upp min egen 
förmåga att kunna hålla full fokus 
på hund och bana under hela loppet. 
Låter enkelt eftersom loppet bara är ca 
30-50 sekunder men allt går fort i ett 
agilitylopp och det kan räcka med att 
jag tittar på nästa hinder för att tappa 
kontakten med hunden med disk som 
resultat. Så träningen kommer att ligga 
mest på den mentala biten för oss. 
Fokus på hund och lopp och stänga av 
alla utomstående faktorer som jag i alla 
fall inte kan påverka.

Marie Åkerlund

Basse & Brudarna
Agilitylaget med lite annorlunda raser!

‘‘Nerver spelar en 
stor roll i agility’’

Vi önskar Marie & Diva Lycka till!
under Lag SM i Agility, som går av  
stapeln i Karlstad den 18-20 juni.
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Att kunna leka med sin hund, så
att hunden verkligen tycker att
det är KUL är inte alltid helt 
lätt, men övning ger färdighet. 

Denna artikel är främst skriven för att 
Du som hundägare ska börja tänka på 
vad Du förmedlar till din hund… och 
förhoppningsvis göra ditt hundägare
lite roligare och lättsammare ;-)  
Allt i artikeln har jag lärt mej av mina 
fyrfota vänner och min sambo, Stefan 
Mattsson. Stefan började vårt gemen-
samma hundträningssamarbete med att 
tala om att undertecknad var den
tråkigaste hundförare som gick i ett par 
kängor! Därefter avslutade han haran-
gen något i stil med ”om jag varit din 
hund hade jag checkat ut från appell-
planen för länge sedan”.
Jag hoppas och önskar att mina erfar-
enheter och reflektioner om lekens be-
tydelse för samarbetet hund-människa 
åtminstone kan göra någon hund
eller hundägare gladare! Trots en svår 
början för mej så tror jag att jag inte 
längre är den tråkigaste hundägaren i 
ett par kängor, och kunde jag lära mej 
leka med mina hundar kan väl du?!?

Hund som VILL den GÖR 
och KAN
Det är ofta med rätt typ av lek /för 
hundindividen/som man kan lösa 
många knutar i relationen med sin
hund och andra problem. Jag har varit 
verksam som instruktör på många 
SBK-kurser och hundläger och
nästan alltid är det LEK som de flesta 
ekipage behöver läras och öva mer på, 
oavsett om de tävlar på elitnivå
eller bara har hunden som sällskap.
Kan man motivera sin hund på ett 
bra sätt så finns det bara möjligheter 
–därför att det är så enkelt att ”en hund 
som VILL den GÖR och KAN!”

Analysera lite först
Vad har du för typ av hund? 
Hur är just din hund som individ? Det 
är inte ovanligt att olika typer av hun-

dar leker på olika sätt. Hur föredrar din 
hund att leka med andra hundar?
Det är i hundens lekstil med artfränder 
du kan hitta många svar till hur du bör 
anpassa lekarna när du sen ska bli en 
minst lika rolig lekkamrat. Vallhunds-
raser brukar gilla att jaga varandra, 
stoppa varandra och ibland till och 
med tacklas lite under lek. 

Hur leker din hund med andra hundar?

Studera din hund med dens hund-
kompisar. Kolla även om din hund 
anpassar sig efter olika lekvänner?
Startar din hund lek eller är det den 
andre hunden som får dra igång din 
hund? Vill hunden inte leka med
vissa hundar, i såna fall VAD kan det 
bero på?
Om du studerar din hund vid ett par 
tillfällen då den leker med andra hun-
dar så har du säkert fått många svar på 
de frågor jag nyss ställt. Nu är det bara 
att omvandla hundens naturliga leksätt 
till att fungera mellan er!

Olika Leksätt/Lekstilar
Tänk på att ni är två som ska leka med 
varandra. Båda ska ha kul och båda i 
ekipaget ska respekteras. 
Att kunna leka på ett bra sätt innebär
också att kunna leka på ett sunt sätt, att 

som hundägare våga sätta gränser och 
faktiskt även kunna kräva att vara lek-
ledare! Hunden ska inte tillåtas att ta 
över lekledarrollen, utan du skall alltid 
ha kontroll. Att hunden ibland tillåts 
vara den dominerande i leken är en helt
annan sak, det kan hunden få vara om 
du har givit den det tillståndet.
Men du skall alltid kunna bryta leken 
och hunden skall alltid respektera bry-
tet, oavsett anledning. Glöm inte den 
andra viktiga delen, att vara tydlig med 
när leken startar! Här har jag sett myc- 
ket förbättringspotential hos många 
hundförare. De flesta hundägare
jag studerat tar bara fram en sak och 
håller framför hunden, varpå hunden i 
bästa fall startar en lek och i andra fall 
ser lite skeptiskt frågande ut…Var tyd-
lig, säg ”varsågod”, ”döda ankan” eller 
vad du nu vill MEN se till att ha ett 
kommando för när ”lek börjar” likväl 
som du ska ha ett för ”lek slutar”!!!

Träna på att vara fysisk
De flesta hundar är fysiska med andra 
hundar i lek. Försök att vara det du 
också. Drar sig hunden undan om du 
klappar och bufflar på den så försök 
lära den att det är positivt. Vi tänker 
som så att all fysisk kontakt med
hundarna är positivt och i den mån 
det går är korrigeringar inte fysiska. 
Då får man en hund som blir trygg 
med hantering från sin ägare och andra 
människor, för de flesta vill väl inte ha 
en hund som drar sig undan då den ska 
bli klappad/gullad med? En enkel test, 
och i vissa fall kanske en väckarklocka, 
på vilken bild din hund har av dej och 
dina händer är följande. Ha hunden sit-
tande intill dej i fotposition om den kan 

Lyckligare jyckar?
-om konsten att kunna 
göra sin hund glad!
av Louise Abrahamsson
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det. Titta på hunden och gör en snabb 
rörelse ner med handen och klappa 
hunden. Vad hände? Drar sig hunden 
undan så säger det en hel del om vad 
den trodde du skulle göra…
En annan sak jag upptäckt genom att 
studera andra hundägare som leker 
med sina hundar är att de är långtråki-
ga!
Lek hellre många korta, intensiva, ro-
liga lekar där hunden är 100% med, än 
några långa där hunden hinner tröttna 
långt innan leken är slut! Jätteviktigt
är att sluta leka då hunden är på topp. 
Då vill hunden ha MER lek och är lät-
tare att få igång nästa lekstund!
Dessutom är en hund som väntar på 
mer lek mycket benägen att utföra 
något man ber den om, för att få det
roligaste som finns igen!

Sociala kamplekar
Tycker din hund att det är kul att slita 
och dra i trasor så använd denna lust! 
En hund med mycket social kamplust
bör man från första början styra upp

 

ordentligt så att den lyssnar och re-
spekterar ett brytkommando, de
flesta har ”loss”. Många som har hun-
dar med mycket social kamplust tycker 
att det blir jobbigt att leka genom
att kampa, eftersom dessa hundar 
ibland inte vill släppa trasan eller är 
buffliga och ”för mycket”. Då blir det 
en fight då leken ska sluta och ägaren 
får kämpa för att få trasan. Vissa hun-
dar till och med ”gamar” och biter
efter trasan då hundägaren tagit den. 
Detta är varken respektfullt, trevligt 
eller acceptabelt. Vet du med dej att 
din hund förmodligen är en hund som 
tjafsar om när leken egentligen är slut 
så använder du ditt kommando för ”lek 
slutar ”.

Att kunna förstärka och tydlig-
göra
Här är vi redan på högskolenivå i 
hundträning, kan hunden inte ens 
respektera ditt nej när du har den kop-
plad och så nära så var det ändå hög 
tid att lära den det!!! Nu kommer säkert 
många som läser detta tycka att det är
elakt att göra så mot en hund som inte 
förstått och som alltid tillåtits ta sin 
trasa tidigare då den hållits fram. Min
undran till dessa människor då, är det 
bättre att hunden inte får leka alls på 
det sätt som den tycker är roligast?
Om nu föraren blir helt överkörd av 
sin hund i lek, så blir den det säkert i 
andra situationer också. Att kunna
förstärka och tydliggöra nejet i sam-
band med lekövningar är enligt mej 
optimalt. Då kan du som hundägare
nämligen sätta ”dominans” och få 
respekt av din hund under trevliga 
former samtidigt som du förstärker 
upp vad som är rätt och er relation!
Håll fram trasan och se till att hunden 
lärt sig och gör rätt, det vill säga - inte 
tar trasan när hunden själv har lust. När 
hunden kan sitta och ha trasan framför 
sig så vill jag gärna att den tar kontakt 
med sin förare. Belöna kontakt genom 
ett ”varsågod” och starta en rolig men 
kort lek. Bli passiv och säg ”loss”. 
Skulle hunden inte välja att släppa så 
tala om att det är fel genom att säga 
”NEJ, loss”. Då hunden släppt så gör 
du om allt från början, trasan framför 
nosen utan att hunden får ta. Vänta på 
kontakt och belöna rätt med kort lek, 
efter ett ”varsågod”. Det allra vikti-
gaste är att du måste vara konsekvent! 
Fördelen med denna enkla övning är 
att du på ett tydligt sätt talar om vad 
som är rätt respektive fel.

Om hunden verkligen vill leka så ac-
cepterar den snabbt de nya tuffare 
spelreglerna. Du belönar ju även att 
den varit duktig och lyssnat på ”loss” 
med en ny lekuppstart.

När du leker kamplekar så försök att 
inte hänga över hunden, då lägger du 
också dominans på den fast på sämre 
sätt. Försök att leka i höjd med din 
hund, ner till den och busa MED den. 
Det finns bra tvättmedel till kläderna! 
Var fysisk med din hund. Buffla, härja 
och ha kul. Kräv dock alltid att hunden 
är trevlig och visar respekt mot dej, 
precis som du självklart ger samma 
tillbaka.
Att hundar skulle ha svårt med pre-
cisionen och ibland missa trasan till 
förmån för att bita i ägarens finger är
något jag inte tror på. Då är det bara att 
lära hunden att bli bättre på att sikta, 
för det kan dom ;-)

Jaktkamplekar
Har du en hund som är lite svår att få 
igång i lek kan det vara lättare att börja 
med ”jaktkamplekar”. Då binder du en 
bra, bitvänlig trasa i ett snöre och leker 
genom att dra trasan längs backen i 
snabba, knyckiga rörelser.
Vill du kan du hetsa hunden genom 
att hålla den i halsband eller sele och 
släppa den på trasan med ett
”varsågod” då den är riktigt tänd. Du 
kan också använda en medhjälpare att 
hålla hunden och retas med trasan
framför hunden. Fördelen med att ha 
trasa i snöre är att du kan variera leken. 
Hunden kan få vinna genom att dra 
åt sig och du kan samla in snöret och 
växla mellan att dra i trasan och ”tappa 
den”. Tillåt inte att hunden själv drar 
iväg med sin trasa. Då leker den bara 
med sig själv och det var ju inte tanken!
Har du en hund som är måttligt 
intresserad så kan man få igång den 
genom att kasta trasan mellan sig själv
och en medhjälpare. Tjoa, stimma och 
ha kul ni två. Vill hunden vara med så 
låtsas låta hunden stjäla trasan när
någon av er ”missar”. Bjud in hunden 
och försök få den till att leka med nån 
av er. Vill den inte leka med dej så ge 
inte upp. Det går att få nästan alla hun-
dar till att leka – mer eller mindre!

Att springa efter bollar
Är också en form av ”jaktlek”. Då man 

Lek många korta och intensiva lekar.

När leken är slut -   
byt leksak/trasa mot godis.

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!
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leker med bollar som kastas så belönar 
man utåt, ifrån sig själv som förare.
Fundera på om det är lämpligt med 
just din hund. Har du en väldigt själv- 
ständig hund som inte vill återlämna 
”bytet” bör du lära den att komma in 
igen.

Du kan även med en självständig hund 
leka bollekar med så kallade ”snörbol-
lar” och förlänga snöret med en rem el-
ler ett koppel så att du är med i match-
en. Vill du lära hunden att komma in 

med bollar du kastat är det lättast att 
sätta en långlina i hundens halsband 
eller i sele. Då begränsar man hundens 
möjligheter. Öva på att kasta bollar 
nära er och håll i linan. Direkt hunden 
tagit sin boll så ropar du på den och 
försöker jobba in hunden. Kommer 
den inte så säg åt den att den gör fel 
genom ett ”nej” och sen kan du välja 
om du vill påminna den med vad som 
är rätt genom ett litet knyck i linan eller 
genom att hala in hunden. Du kan även 
gå mot hunden samtidigt som du sam-
lar ihop linan och hämta bollen på så 
sätt. Pröva igen och belöna i mängder 
då hunden gör rätt. När du känner att 
hunden lyssnar och kommer in och du 
bara har linan som hänglast så pröva 
att ta av den. Börja med bollövningar 
på nära håll och skulle hunden mot 
förmodan inte komma in när den är lös
så säg ”nej” och sen ”kom”.
Du behöver antagligen öva mer på er 
inkallning och jag föreslår att du tar tag 
i detta innan du leker mer med bollar.

Sprättlekar
En annan form av jaktlekar är ”sprätt-

lekar”. Då har jag hunden mittemot 
mej och lägger ner en grej i handflatan
mot marken. Hunden får bara titta 
på saken, inte ta den. Skulle hunden 
försöka tjuva grejen så är det ”nej” och
konsekvensbeskrivning om ”nejet” inte 
respekteras! Jag väntar tills hunden är 
fullkomligt koncentrerad på saken sen 
sprättar jag iväg den en kort bit och 
hunden får fånga bytet och sen ska den 
in och lämna av igen.
Lagom kan vara att göra 3-4 stycken 
sprättelekar per gång, som i allt annan 
lek - hunden skall vilja ha mer då man 
slutar ;-)

Tabulekar
Vissa hundar älskar ”tabulekar” och det 
är precis vad det låter som. En har en
sak som den talar om för den andre är 
”tabu”. Jag brukar använda mej av
 tabulekar på hundar som är måttligt 
roade att leka men som ändå är ny-
fikna. Jag visar hunden att jag har något 
väldigt, väldigt dyrbart som den absolut 
inte får röra. Kommer hunden för nära 
så vänder jag mej ifrån den och grejar 
med leksaken själv. Man kan också 

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!

Att springa efter bollar är också en form 
av jaktlek.
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LEK MED DIN HUND!

förstärka genom att retas lite, ”haha du 
kan inte ta den”. När hunden nästan 
steppar för att ta saken så håller man 
fram den och håller emot. Förhopp-
ningsvis är saken så pass intressant att 
hunden börjar kämpa om att få den. 
Annars är det bara att kämpa vidare 
och försöka bli ännu roligare

att leka med…

Godislekar
Är din hund en “sån” som är väldigt, 
väldigt svår att få igång i lek så finns 
det en utväg om den är godisintresse-
rad! Du kan pröva att sätta ett snöre i 
ett grisöra eller i en torkad korv. Lek 
lite med godissaken innan hunden 

får komma in, ända in till dej och bli 
belönad – med en pytteliten bit av  
”leksaken”. Försök jobba upp ett 
intresse för leken och ha som mål att 
kunna byta ut godsaken mot en leksak i
framtiden… Även vanligt godis kan 
man busa lite med innan hunden får 
det, för ärligt talad hur kul är det att
bara trycka in en godis i hundtruten?
Att fastna i godisträsket och bli kallad 
godisautomat av ärliga träningsvänner 
är det nog många fler än jag som fått 
uppleva? Busa och putta på hunden 
om den uppskattar det, eller klappa om 
den innan du belönar med godis. Lägg 
godiset på kluriga ställen så hunden får
kämpa lite innan den får sin belöning. 
Kör en sprättelek med en köttbulle, 
våga vara lite roligare! Du lär snart
upptäcka skillnad (till det bättre) i er 
relation…

Lek utan hjälpmedel
Bland det roligaste man kan uppleva 
med sin hund är att den blir glad över 
att föraren belönar, utan några hjälp-
medel. Har man ambitioner att tävla så 
är detta en enorm fördel, därför att det 
inte är tillåtet att belöna med
något annat än just sig själv på tävlings- 
planen. Ibland när jag tränar så tar jag 
inte med mej några belöningar alls i 
fickorna. Då är jag tvungen att vara så
kul i mig själv att hunden blir glad, 
annars är det lika bra att checka ut från 
appellplanen innan hunden gör det!

Lektips /framtagna i Stefan Mattssons 
Hund-Lekskoleverksamhet/
•  Var tydlig när leken startar re- 
 spektive slutar! Kräv respekt och  
 ge respekt.

•  Våga sätta tydliga spelregler.

•  Lek på sånt sätt som din hund  
 uppskattar!

•  Variera lekarna, men tänk på att  
 leka IHOP med hunden.

•  Våga leka på hundars vis, var  fysisk  
 med hunden.

•  Lek korta, intensiva, roliga lekar  
 hellre än långtråkiga!

•  Sluta leken då hunden är som  
 mest intensiv, då det är som roli- 
 gast

Lycka till, ett hundliv är för kort att 
ha tråkigt i.

Louise Abrahamsson
Kennel Krokasmeden
www.krokasmeden.com

Ha ha – du kan inte ta den…

...annars gör någon annan det!
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Den 5:e december var vi några 
hundälskande personer som 

samlades i Osby Bk:s klubbstuga. Av 
de samlade var vi två colliefantaster. 
Där skulle vi under ledning av Mo-
nique Wrambeck 
och Jytte Sigsgaard 
genomgå en rally-
lydnadsinstruktörs-
utbildning (kul 
ord). Förmiddagen 
ägnades åt teori. 
Våra lärare gick 
igenom Regelverk, 
domarprotokoll 
och de 50 skyltar 
vi skulle lära oss. 
Monique och Jytte 
ritade en nybör-
jarbana och efter 
lunch gick vi ut på 
plan, som var täckt 
av snö, och byggde 
banan. Därefter 
fick vi gå den med 
våra egna hundar 
med våra lärare 
som instruktörer. Inte helt enkelt, men 
roligt. Dagen avslutades inomhus med 
diskussioner. Vi bestämde att vår exam-
ineringshelg skulle bli den första helgen 
i februari. Då skulle vi kunna alla 
skyltar, coacha nybörjarekipage och ha 
ritat banor, en av varje sort (nybörjar, 
fortsättning och avancerad) och skickat 
in till Monique och Jytte. 

Vi elever bestämde att träffas några 
dagar senare och börja träna. De 

första gångerna tränade vi ute i snön 
men sedan fick vi möjlighet att hyra ett 
ridhus och där träffades vi sen varje 
lördag och tränade. Till och med under 
jul- och nyårshelgerna! Vi har ritat 
banor hemma på våra datorer och vi 
lärde oss behärska programmet efter 
lite övning och mycket tålamod. Det 
blev faktiskt riktigt roligt att rita banor. 
Sen byggde vi banorna och coachade 
varandra genom dem. 

Vi har också haft ett flertal vänner 
med hundar som ställt upp som 

våra elever (offer?). Efterhand har vi 
ökat på svårigheterna. Jytte kom upp 

till oss en lördag och var med oss hela 
dagen. Hon byggde en avancerad bana 
som vi tränade på och hon var nöjd 
med vad hon såg. Tack Jytte! 
Tiden rusade iväg och det blev den 6:e 
februari och det var dax!! Vi hade allt 
lite fjärilar i magen då vi inte riktigt 
visste vad som skulle hända. Vi elever 
fick börja med att välja ut två av våra 
egenhändigt ritade nybörjarbanor och 

sen begav vi oss till ridhuset för att 
bygga dem. Vi hade fixat vänner med 
hundar som ställde upp som våra elever. 
Tack alla! 

När alla var samlade började vi 
med en banvandring. Då berättar 

man vad skyltarna står för och hur man 
utför momenten. Vi fick turas om att 
göra detta under Jyttes och Moniques 
vakande ögon. Sen var det dax att 
coacha ekipagen genom banan. Först 
ena banan under Jyttes övervaknade 
och sen den andra under Moniques. Det 
gäller att få förarna att jobba med hun-
den hela tiden. Det kändes som allt gått 
bra och att våra lärare var nöjda med 
oss men än var det ju inte klart. 
Efter lunch byggde vi både en fort-
sättningsbana och en avancerad. Där 
coachade Monique och Jytte istället oss 

Instruktörsutbildning i 

Rallylydnad

“Det blev faktiskt 
riktigt roligt att rita 

banor!”

elever och våra hundar. De ville se att 
vi förstått skyltarna och utförandet och 
hur vi genomförde banan. Och det gick 
också bra.

Söndag kl 9 var det samling på klub-
ben. Jytte och Monique hade ägnat 

lördagskvällen åt att gå igenom våra 
inskickade banor och de var nöjda. Vi 
fortsatte med teori. Mycket frågor och 

många svar. Vi fick 
fylla i domarprotokoll 
samt agera skrivare 
när Monique läste. 
Det gick undan och 
var inte helt lätt, men 
det gick! Det pratades 
kursupplägg och vi 
fick en del tips och vi 
hade även en hel del 
att komma med själva! 
Det informerades även 
om en del nyheter som 
är på gång. Som en ny 
klass och lite nya skyl-
tar mm. Slutligen fick 
vi lära oss vad som be-
hövs för att arrangera 
tävlingar i rallylydnad. 

 
Vi blev alla godkända och dagen avs-
lutades med utdelning av våra instruk-
törsbevis och vi firade med en skvätt 
champagne.

Tack Monique och Jytte för att ni 
varit så underbara att gå kurs för. 

Jag personligen visste inte riktigt vad jag 
gav mig in på, men det har varit väldigt 
mycket roligare än jag kunde tro. Och 
nu har collieklubben två nya rallylyd-
nadsinstruktörer i Jeanette Hansson och 
undertecknad. 
Och den 11 mars drar vi igång två full-
tecknade kurser!!

Eva Skarp

Läs mer om rallylydnad på vår 
hemsida!

www.svenskacollieklubben.se
under Aktivitetskalendern
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Lydnad med gemyt

Lydnad på danska? Räcker det inte 
med att bli kommenderad på svenska 
kan man ju undra? Det är ju nog så 
svårt bara det... Vi i södra lo hade 
bjudit in Tina och Laila från Danmark 
för att vi var lite nyfikna på hur de 
danska lydnadsklasserna går till. Så, 
Tina och Laila tog en tur över bron 
tillsammans med Tinas två vovvar. 

Det var ett gäng förväntansfulla mattar 
med tillhörande långnosar som träffades 
en lördag i februari i ett ridhus uppe 
i Vedby, en bit ifrån Klippan. Dagen 
inleddes med att alla fick presentera sig 
och berätta lite om sina hundar. Sedan 
berättade Tina och Laila ingående om 
skillnaderna mellan den svenska lyd- 
nadsklass 1 och den danska (se nästa 
sida). Detta var mycket intressant. Det 
visade sig att den danska lydnaden 
utan tvekan verkar vara betydligt mer 
“gemytlig” än den svenska . Det är alltså 
ingen myt att gemytet bor på andra 
sidan sundet. :-)

Något som jag tyckte lät väldigt sunt var 
att man i Danmark är lite mer human 
i sin bedömning av nybörjarekipagen. 
Man tittar inte lika mycket på alla de-
taljer som positioner m.m. i ettan som 
man gör i de högre klasserna. Mycket 
bra tycker jag. Då blir det ju lite mer 
uppmuntrande och roligt att tävla de 
första gångerna. Vi måste betänka att 
vi i Sverige faktiskt tappar tävlande. 
Kanske är det dags att tänka till i frågan 
om vi vill ha fler som tävlar i lydnad och 
bruks.

Momenten är ganska lika men en av de 
största skillnaderna är att den danske 
domaren faktiskt uppmuntrar att man 
berömmer och belönar sin hund. Ja, 
du hörde rätt! Man får belöna sin hund 
under tävlingen. Det finns en speciell 
belöningsruta som man får gå till mellan 
momenten, medan domaren berättar 
för skrivaren vad hon/han ska skriva 
i protokollet. Domaren sköter annars 
hela ruljangsen själv, ingen tävlingsled-
are i sikte här inte.

En annan skillnad är att mellan varje 
moment så ska kopplet på och detta in-
nan man kan räkna momentet som slut, 
så det är till att ha flinka fingrar, det vill 
jag lova. Vi var flera som hade lite prob-
lem med detta. Man vill ju att det ska gå 
undan så att man kan få berömma sin 
ögonsten efter utfört moment. :-)

Ett moment som inte är med i vår 
lydnadsklass 1 är vittringsapporterin-
gen. Den är dock med i den danska 
motsvarigheten. Yran överraskade mig 
genom att glatt springa ut och noggrant 
nosa igenom alla pinnarna för att sedan 
markera den rätta som om det vore det 
mest naturliga i hela världen. Detta trots 
att jag inte har tränat lydnad på flera 
månader och vittringsapporteringen har 
vi inte sysslat med på säkert ett halvår. 
Gissa om matte var stolt över det lilla 
yrvädret då *ler*!

Avslutningsvis vill jag verkligen passa 
på att tacka alla som var med och gjorde 
vår dag så inspirerande och trivsam! 
Tack till Tina och Laila som kom med 
många värdefulla tips och tankar denna 

LYDIGHED = lydnad på danska
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dag. Vi hade jättekul och detta var 
precis vad jag behövde för att komma 
igång med lydnaden igen. Till somma-
ren kanske vi blir ett gäng som med tar 
oss över sundet för att slåss om plat-
serna på ”pallen”. 
Here we come Denmark!

Vid datorn,
Camilla med Yran 
(LP 1 Springmist´s Miss-Take)

FAKTA: 
LYDNADSREGLER I DANMARK

Lydnadsreglerna i Danmark kan vid en 
första anblick te sig ganska lika, men 
när man granskar dem närmare finns en 
del intressanta skillnader. Klassindelning 
från lydnadsklass I via II:an och III:an 
till elit är som här, men det är bara elit- 
klassen som är exakt likadan. Det 
danska lydnadschampionatet delas ut i 
lydnadsklass III och inte i elit som här i 
landet. För er som varit med ett tag vet 
att det var så här förr också.

Den stora skillnaden mellan Sverige 
och Danmark består i hur tävlingen går 
till, vad du som tävlande får göra samt 
hur du bedöms. Danskarnas inställning 
är att alla moment skall vara med från 
början men i mycket enklare versioner 
till att börja med. T ex ingår vittringsap-
portering redan i I:an. Sedan krävs inte 
lika stor exakthet i de lägre klasserna. 
Man har till och med olika avdragssys-
tem beroende på klass. Men den allra 
största skillnaden är att du som förare 
får lov till att belöna din hund med 
leksak/godis mellan varje moment. 
Efter att momentet är slut måste du 
koppla din hund och så får du gå till en 
utpekad plats utmed ringside där du får 

belöna din hund. Vän av ordning kan 
tycka att det här måste ju ta lång tid och 
det gör det ju givetvis. Men, det finns 
ingen tävlingsledare utan domaren är 
både domare och tävlingsledare. Till 
sin hjälp finns en sekreterare som sitter 
i ett tält. Medan du belönar din hund 
går domaren till tältet och avger sin 
bedömning till sekreteraren. Mer likt en 
utställnings-ring. Det visas inga poäng 
utan det blir en överraskning.
Med de danska lydnadsproven tillåter 
i högre grad att du tävlar med både 
unga hundar samt att du som förare är 
ganska oerfaren. I och med att du får 
belöna mellan momenten så blir inte 
steget så långt från träning till tävling 
samt att eventuella mentala blockerin-
gar får möjlighet till upplösning när 
du går till sidan med din hund och 
leker lite eller ger lite godis. Det blir en 
stund där du kan pusta ut och ta nya 
krafter. Tävlingen upplevs vara mer på 
de tävlandens villkor än att det slaviskt 
skall följas någon bestämd mall med 
militärisk precision. Bara det faktum att 
hunden tillåts skälla till och gnälla gör 

att anspänningen som många får för att 
de vill/önskar att hunden skall vara tyst, 
gör att det faktiskt skälls och gnälls min-
dre… Givetvis, skall du ha framgångar i 
elitklass måste hunden lära sig vara helt 
tyst, men dit är det ju långt och varför 
börja din karriär med att ständigt  
uppmana din hund att vara tyst när 
både du och hunden är spända och 
nervösa. Många unga och/eller oru-
tinerade hundar skäller och gnäller pga 
stress inför en uppgift de inte är riktigt 
vana vid samtidigt som matte/husse 
är väldigt spända och konstiga. Med 
det danska systemet så får både hund 
och förare en positiv upplevelse av att 
tävla och då kommer ekipaget med 

tiden att bli mer erfarna och därmed 
även tystare. I Sverige säger vi ofta att 
det är avdressyr att tävla och det gäller 
framförallt för unga hundar. I Danmark 
upplever man det inte så, och fram-
förallt vill man inte ha det så, utan här 
tävlar man för att det är roligt. Man kan 
ju undra vem som lyckas bäst i längden? 
De Danska Mästerskapen avgörs t ex i 
alla klasser, dvs från lydnadsklass I till 
elit. Man har kval och de 20 bästa får 
ställa upp på DM, vilket är en heders-
sak. Tänk vilken morot även för yngre 
förmågor.

Tandvisning 10 p 
Den stora skillnaden här är att det 
är du själv som visar hundens tänder 
för domaren men då menar jag 
ALLA tänderna. Först ena sidan inkl. 
kindtänderna, sedan framtänderna och 
till sist andra sidan. Det kräver en del 
träning för att få in rätt grepp eftersom 
du får avdrag om du har handen fram-
för ögonen.

Linförighet 20 p
Den danska kommenderingen är inte 
lika militärisk som den svenska. Alla 
moment avslutas med att domaren 
säger Ja tack! Under momentet lin-
förighet får du vid väl valda tillfällen 
med rösten berömma din hund. Det 
måste finnas 15 sekunder sammanhän-
gande tid utan belöning. Rörelser som 
ingår är vanlig marsch, höger om och 
vänster om, raka halter samt språng-
marsch med höger om och vänster om. 
Övningen avslutas med stegförflyt-
tningar, 2 steg fram och 2 steg bak. Lite 
vingel och lite sneda sitt accepteras utan 
man bedömer i högre grad hundens 
glädje och arbetsvilja. OCH för col-
liefolk lite revolutionerande, INGET 
AVDRAG FÖR LJUD!!!! Ja, hunden får 
inte stormskälla hela momentet igenom 
men lite smågläfs och ett par skall är 
inget som oroar danskarna. 

Ställande under gång 20 p
Här kan du välja att köra med eller utan 
koppel. Kör du med koppel så säger du 
ditt kommando till hunden och då stan-
nar du med, kopplar loss hunden och 
ger kommando för att stanna kvar och 
går sedan ut de ca 10 meterna. Där skall 
du stå i 15 sekunder, vilket är ganska 
länge. Därefter återgår du till hunden 
och på kommando sätter du hunden. 

Lydnadsklass I DK Lydnadsklass I S
Maxpoäng är 180 p  Maxpoäng är 200 p
Tandvisning 10 p 6 % Tandvisning 10 p 5 %
Linförighet 20 p 11 % Linförighet 40 p 20 %
Ställande under gång 20 p 11 % Ställande under gång 30 p 15 %
Hopp 20 p 11 % Hopp 20 p 10 %
Fjärrdirigering 30 p 17 % Läggande under gång 20 p 10 %
Inkallning 30 p 17 % Inkallning 30 p 15 %
Vittringsapportering 20 p 11 % Apportering 10 p 5 % 
Platsliggning 20 p 11 % Platsliggning 30 p 15 %
Helhetsintryck 10 p 6 % Helhetsintryck 10 p 5 %
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Är hunden utan koppel blir momentet 
mer likt det svenska förutom att du får 
lov att använda både röst och händer 
för att 
få stopp på hunden. Det här momentet 
tränar egentligen mer att hunden står 
helt still länge på avstånd ifrån dig än att 
stanna snabbt. 

Hopp 20 p
Hoppet är identiskt med det svenska 
hoppet i lydnadsklass I och appellklass 
innan 2007. Hund och förare står på 
lagom avstånd ifrån hindret, föraren 
kommenderar hopp och springer 
därefter efter hunden och upp vid sidan 
för att avsluta med fot ca 5 meter efter 
hindret.

Fjärrdirigering 30 p
Här skall hunden läggas ner vid sidan, 
föraren avlägsnar sig ca 3 steg och skall 
därefter sätta upp hunden och sedan 
lägga den ner. Domaren står i stort 
sett snett bakom hunden och ganska 
nära för att kunna se om hunden flyttar 
bakdelen. Hunden skall läggas med 
ändan på en linje.

Inkallning 30 p
Inkallningen har fokuserat på att hun-
den skall komma till föraren och göra 
en ingång men det finns inget krav på 
att hunden skall kunna stanna kvar. Du 
ber helt enkelt domaren hålla din hund i 
halsbandet och hunden står upp. Sedan 
går du iväg 10 meter och kallar in din 
hund. Du får lov att sätta din hund och 
göra hela momentet som i Sverige men 
kan inte hunden sitta still så blir det noll 
poäng.

Vittringsapportering 20 p
Momentet är likt det vi har i lydnads-
klass III. Samma upplägg men avstån-
det är bara ca 5 meter. Efter att du har 
skickat hunden får du lov att ge fler 
kommandon utan neddrag, men du vet 
inte vilken pinne som är den rätta men 
tvekar hunden kan du hjälpa den. Hun-
den skall apportera in rätt pinne men 
det krävs ingen korrekt ingång med av-
lämning utan det räcker med att hunden 
lägger pinnen i handen på föraren.

Platsliggning 20 p
Momentet får utföras med maximalt 6 
hundar. De skall ligga i 1 minut på 15 
meters avstånd. Det görs inget avdrag 
för ljud men hunden skall inte lämna sin 
plats.

Helhetsintryck 10 p
Bedöms likt Sverige.
Första pris får man med 150 p. 
Ett förstapris=LPI. 
I lydnadsklass II, 1 första pris=LPII.
I lydnadsklass III,  3 förstapris =
Lydnadschampion.

I Danmark måste du ha en tävlingsbok 
där sekreteraren och domaren skall fylla 
i ditt resultat. Boken skall följa hunden 
under hela tävlingskarriären. Samma sak 
gäller för Rallylydnaden som i Danmark 
redan är officiell.
I Danmark arrangeras lydnadstävlingar 
av antingen Dansk Kennelklub eller 
rasklubbar. Vår Brukshundklubb finns 
inte.Lydnadstävlingar arrangeras ofta  
i samband med utställningar.  För att 
tävla i Danmark behöver du ha vaccin-
erat din hund mot rabies, vara medlem 
i SKK eller SBK men du behöver inte 
vara medlem i någon dansk klubb. Om 
du har tävlat i elit lydnad i Sverige måste 
du i Danmark tävla i samma klass. I 
övrigt måste du börja i lydnadsklass I 
även om du i Sverige har tävlat i III:an.
Det är ganska dyrt att tävla i Danmark, 
startavfgiften är 350 DKR. Till detta 
skall läggas broavgiften, så en tusenlapp 
kostar en utflykt till vårt grannland.

Kirsten Wretstrand
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Lokalområden i förändring...
I Handboken 2009 presenterades ett  
förslag till en ny indelning av lokal-
områdena. Efter det har vi haft en 
lokalområdeskonferens, helgen 23-24 
januari, där just detta ämne var en av de 
viktigare frågorna på konferensen.

Varför skall vi ha nya lokal- 
områden?
Målet för SCK bör vara att inte ha 
några vilande lokalområden utan att 
alla medlemmar faktiskt tillhör ett 
fungerande och aktivt lo. Svenska Col-
lieklubben har en central styrelse men 
denna ÄR inte klubben utan det är 
genom lokalområdena som SCK 
finns på riktigt.

Lokalområden från och 
med NU
Efter lite stötande och 
blötande har vi kommit 
fram till följande:
Nio lokalområden från 
norr till söder enligt föl-
jande (några nya namn):

1. Norrbotten 
2. Mellersta Norra
3. Norra Svealand 
4. Östra 
5. Södra Svealand
6. Västra 
7. Östra Götaland 
8. Sydöstra 
9. Södra 

För mer noggrann genomgång av varje 
lokalområde så hänvisar vi till hemsi-
dan där det finns en tabell där du per 
kommun kan se vilket lokalområde du 
tillhör. 

Östra Götaland?
Alla lokalområden ovan är aktiva och 
fungerande, förutom Östra Götaland. 
Vi efterlyser därför personer som vill 
vara med och starta upp detta nya lokal-   
område.
Vid intresse: hör av dig till vår ord-
förande.

SCK får NY STADGA
Alla rasklubbar inom SBK skall få ny 
stadga. Stadgan blev antagen av FS 
(SBK:s FörbundsStyrelse) i maj 2009 
och SCK antog den nya stadgan på 
medlemsmötet den 31 oktober samt 
nu på årsmötet den 6 mars. När FS har 
fastställt den nya stadgan för oss börjar 
den gälla.

Blir det någon skillnad?
Ja, för just lokalområd-

ena blir det faktiskt det.

SCK har valt att 
införa stadgan 
enligt nivå ett med 
lokalområden som 
kommittéer, dvs att 

de inte är egna juridiska 
personer. Det är den 

varianten som är allra 
mest lik dagens situation 

eftersom dagens lokalom-
råden inte heller är egna juridis-

ka personer. Om man är en egen 
juridisk person ansvarar man 
fullt ut för sin egen ekonomi. 
Så har det aldrig fungerat i 
SCK utan lokalområdenas 
ekonomi ingår i den centrala 
och ytterst är därmed styrelsen 
ansvarig.

Största skillnaden blir dock att 
organisationen i lokalområdena inte 

blir lika formell då man inte behöver 
ha en vald styrelse. Men man måste ha 
några ansvariga personer; en kontakt-
person mot styrelsen (kan förslagsvis 
vara tidigare ordföranden), en kassör 
och en revisor som skall underlätta för 
styrelsens kassör, samt en som skriver 
minnesanteckningar, men därutöver får 
man göra som man vill. Man kan alltså 
vara tre personer eller fler, beroende på 
hur man vill jobba i lokalområdet. Så 
den största skillnaden är på det formella 
planet.  
T ex behöver man inte skriva protokoll 
utan istället minnesanteckningar.  
Vidare behöver man inte ha ett officiellt 
årsmöte, även om många nog kommer 
att fortsätta kalla till årliga avslut, då 
man har Vandringspriser att dela ut, 
man går igenom hur verksamheten 

har fungerat tidigare under året inkl. 
ekonomin, se över vilka som skall jobba 
nästkommande år osv.
Organisatoriskt fungerar det så att styr- 
elsen ger ett delegerat ansvar till varje 
lokalområde att sköta aktiviteterna, så-
som utställningar och MH & MT mm.

Kontaktpersoner
När några av lokalområdena blir större 
rent geografiskt blir också avstånden 
mellan medlemmarna större. Därför 
måste lokalområdena börja arbeta med 
att ha kontaktpersoner i olika delar av 
sitt område. Den biten av organisatio-
nen har kommit olika långt i våra nya 
lokalområden. Det nya Norra Svealand, 
dom består av gamla Uppland och 
Dalarna, har valt att kalla sig för en 
arbetskommitté och har redan utsett ett 
antal kontaktpersoner i sitt område. 

Tanken med kontaktpersoner på olika 
geografiska platser inom varje lokal-
område är inte att de helt ensamma 
skall driva sin del av lokalområdet utan 
snarare att de är kontakten mot de 
medlemmar som bor inom området och 
kan därför arrangera lite lättare aktivi- 
teter som t ex en Colliepromenad. Men 
de ingår som en del av lokalområdets 
organisation och därmed även i den 
gemensamma ekonomin.

På kommande sidor återfinner de tradi-
tionella Lo-spalterna men som pga den 
nya organisationen till viss del har fått 
annat utseende. 

Alla lokalområden har egna hemsidor så 
för ni som är nyfikna på ert nya lokal-
område, gå in på  
www.svenskacollieklubben.se 
och välj lokalområden och läs mer där. 
Här hittar du även länkar till alla lokal-
områdena.  

Styrelsen 
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SÖDRA
Kontaktperson:
Ingela Pettersson, 042-553 38 
ingela@zting.se
www.scksodra-lo.se  
 
Hej alla collievänner!
Så var det dags för ett nytt år, fullspäckat 
med collieaktiviteter i syd :-) 

Vi har redan tjuvstartat med en dansk lyd-
nadsdag i februari. Eftersom snön har vräkt 
ner även i denna delen av landet så hyrde vi 
ett ridhus och bjöd in Tina Thomasson från 
Danmark som visade hur lydnadsklass 1 går 
till i Danmark. Tanken är att vi skall åka till 
vårt grannland och tävla. Du kan läsa mer 

om detta arrangemang i separat artikel i tidningen.

Härnäst står ett anlagstest i vallning den 10/4 hos Calle på Eke-
bergs gård i Mörrum. Vi är några stycken som tyckte att höstens 
prova på vallning gav mersmak så därför har vi bokat in oss igen.

Den 8/5 går vår officiella utställning av stapeln i Osby. Samtidigt 
arrangerar vi officiellt lydnadsprov i alla klasserna och inofficiell  
rallylydnadstävling.och officiell exteriörbeskrivning. 
Den här dagen ser vi verkligen fram emot. Du kan fortfarande 
anmäla dig till alla atkiviteterna.
Helgen efter , 13-15 maj, det har vi vårt spårläger på Solhaga i 
Markaryd. 

Du kan läsa mer om vårens aktiviteter på vår hemsida. Den uppdat-
eras kontinuerligt med både aktiviteter och annan bra information.

Vi ses i syd! /Ingela Pettersson

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

Inför 2010 har vi gjort några justeringar i 
styrelsen. Nina Svedegård är ny ordförande 
och Ingela Fridlund är vice ordförande. Vi 
har två stora evenemang i Sydöstra loka-
lområdet under 2010, 20-års jubileum för 
Smålandslägret, i år tillbaka på den ”riktiga” 
helgen 17-20/6 och Collie-SM i Oskars-
hamn den 9-11/7.

Aktivitetsprogrammet för 2010 ut så här:
1 april - Spår- och sökträff  i Lessebo. Anmälan senast 5 april till 
Lena Hjärtfors 0478-108 25.
18 april - Vallning prova-på Ekeberg Gård utanför Mörrum. 
Anmäl senast 7 april till: Cissi Olin cissi.olin@tripora.se
Kostnad 750:-/ekipage inkl. lunch. 150:-/medföljande. 200:- för en 

anlagstest. Max 8 deltagare. OBS!! Anmälan är bindande
25 april - MH i Mönsterås - För närmare information kontakta 
Ingela Fridlund 0480-273 87
15  maj - MH i Kalmar - För närmare information kontakta Ingela 
Fridlund 0480-273 87.
17-20 juni - Smålandslägret - se även annons sid 43
För information om lediga platser, instruktörer mm se hemsidan. 
Anmälan till Susanna Engelhilm via epost; modo21@hotmail.com
9-11 juli - Collie-SM  www.collie2010.jackpine.se
Agility (inofficiell tävling), spår och sök samtliga klasser, lydnad 
samtliga klasser och officiell utställning. Se annons sid 43.
Mer information hittar du på vår SM-sida.

Augusti - MH i Kalmar - För närmare information kontakta 
Ingela Fridlund.
5 september - Spår- och sökträning. Se hemsidan.
5 september - Exteriörbeskrivning i Lenhovda på Tassa Inn
21 november - Årsmöte i Lessebo kl. 13.00  OBS ingen separat 
kallelse skickas ut!

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till våra aktiviteter. 

Vid tangentbordet Susanna Engelholm/Åsa Thölén Svensson

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

Hej! God fortsättning på 2010 och  
en Glad Vår!
När detta skrivs snöar det ymnigt och 
naturen är makalöst vacker! Som hundägare 
gläds man åt att slippa gruset i sängarna och 
ständigt rena tassar. Det är härligt att se på 
när hundarna flänger runt i snön!
2009 års höjdpunkt här i Västra var förstås 
vårt Lydnadsläger på Tångahed i Vårgårda i 
september. Det är som vanligt så trevligt att 
umgås med dessa entusiastiska instruktörer, 
hundförare och härliga hundar! Vi firade 

dessutom 10-årsjubileum och det märktes inte minst på det välfyllda 
lotteriprisbordet. Vi får se till att trenden håller i sig i höst på vårt 
nästa Lydnadsläger!
I december vidtog förberedelserna inför My Dog-Mässan som 
gick av stapeln 4 dager under Trettonhelgen. När vi var klara med 
uppbyggnaden av Colliemontern på Rasklubbtorget, kunde vi kon-
statera att så här bra har den aldrig tidigare sett ut. Vi var jättenöjda 
presentationen av vår underbara hundras och vi hade fullt upp med 
besökare i montern. Våra hundar klappades och kelades med och 
fick verkligen chans att visa vilken härlig hund collien är! Gå in på 
vår hemsida och titta på hur montern såg ut!
Västra LO:s sista officiella aktivitet på verksamhetsåret 2009 blev 
vårt årsmöte på Kungsbacka BHK i november.

Så här ser Västras styrelse år 2010 ut:
Ordförande: Margareta Hawkins
0340-65 19 64 lolo.hawkins@telia.com
Sekreterare: Lisbeth Hägg 
0300- 192 16 hagg.l@telia.com
Kassör: Stellan Tjärnström 
0300-201 87   classtellan@hotmail.com

Våra lokalområden
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Ledamot: Ingela Anséhn
0300-645 86 ingela.ansehn@telia.com
Ledamot: Fiona Campbell 
0300-610 79 info@narnaturen.se
Suppleant: Gunilla Thelin Ingela Anséhn
031-87 30 43 carminelle@telia.com
Suppleant: Inger Nilsson
0300- 61009 nilssoninger@telia.com 
Revisor: Alf  Oskarsson 
Suppleant: Gudrun Carlsson
Valberedning: Marie Eriksson, Lillemor Stridh, Ionie Oskarson och 
Britt Tjernström

PROGRAM  2010
Våren:
Tipspromenad utefter Kungsbackafjorden. Vi träffas på parker-
ingen kl.11.00 och välkomnar särskilt nyblivna collieägare. Möjlighet 
finns att ställa frågor till erfarna collieägare och collieuppfödare. 
Tag också med fika, korv och något varmt att sitta på för Dig och 
hunden. För ytterligare information: Ring Margaretha & Lennart, 
0300-54 09 59, 0707-76 18 64
Maj 13 - Officiell utställning på Tånga Hed, Vårgårda Se annons 
i Colliebladet. För mer information: Ring Gunilla, 031-87 30 43

Hösten:
Okt 2-3 Lydnadsläger på Tånga Hed , Vårgårda
Se annons i Colliebladet och Västras hemsida. För information: 
Ring Margaretha, 0300-54 09 59, 0707-76 18 64
Nov 23 Årsmöte på Kungsbacka BK
Innan årsmötet, som börjar kl. 12.00, finns möjlighet från kl. 11.00 
till lydnadsträning för den som önskar. För information: Margaretha 
& Lennart, 0300-54 09 59, 0707-76 18 64

Utöver ovanstående kommer två MH:n att anordnas under våren 
och ett under hösten 2010, samt, vid förfrågan, de extra MH:n 
som erfordras. Västra kommer också att utbilda nya M1 och M2 
figuranter i vår.
Samtliga vägbeskrivningar till de olika aktiviteterna kommer att läg-
gas ut på vår hemsida i god tid före! 
MH och utställning – se Västras hemsida/annons/PM

Vi hälsar alla välkomna till våra aktiviteter och önskar alla collievän-
ner en Härlig vår!

Hälsningar, Lisbeth (Mimmi) Hägg

SÖDRA SVEALAND
Kontaktperson:
Marie-Louise Muhr, 019-13 34 93 
muhr.jungenas@comhem.se
www.hem.passagen.se/orebrolo

Nu är vi inne på ett nytt år med många nya 
aktiviteter och utmaningar.

För vår del har vi fått några nya namn i 
vår styrelse.
Ordförande; Marie Edlund, 0220-43364, 
marieed@telia.com
V. Ordförande; Mats Lööv, 021-353546
mats.loov@comhem.se
Sekreterare;  Marie-Louise Muhr, 
019-133493,
muhr.jungenas@comhem.se

Kassör;  Anna-Carin Nyqvist, 019-299089 
info@annacarin.com 
Ledamot;  Elli Hammarström, 019-281472 
Elli.019-281472@telia.com
Suppleanter; Elisabeth Petterson, 019-235280,
springmist@telia.com
Erica Svensson, 0581-631112, 070-3131689,    
erica.anna.svensson@telia.com

Erica är dessutom vår webbansvariga. Till henne sänder DU resultat 
från tävlingar och utställningar om DU vill vara med och tävla om 
våra priser; Bästa utställningshund, Bästa Brukshund, Bästa Lyd-
nadshund, Bästa Agility hund och Årets Allroundhund.

Vi har även Ann till hjälp som fixar våra collieträffar.
Det finns inga krav på vad NI ska komma för att kunna vara med 
på våra träffar. Alla är hjärtligt välkomna, även om ni bor utanför 
lokalområdet. Ju fler vi är ju roligare är det.

Planerade träffar för våren är;
Vi har redan haft följande aktiviteter: 13/3 kick-off  Collie-SM och 
10/4 Tema Utställning med Peter Nilsson på Rudängen. 
22/5 Tema SÖK
13/6 Collieträff
För tider och plats gå in på vår hemsida eller ring Ann, 
070-603 56 58

För MH och MT planering ansvarar Marie-Louise Muhr, Marie 
Edlund och Elisabeth Petersson. I den mån vi kan och det finns 
platser på våra Brukshundsklubbar hjälper vi till med kull-MH.
För anmäla till våra MH görs till Marie-Louise Muhr.

Planerade MH för våren är;
17 april i Västerås, 2 platser finns kvar, Uppfödar MH
28/29/30/6 har vi kvälls MH på Örebro BK, Vi kör 5 hundar per 
kväll med början 16.15

Har du intresse att hjälpa till inom ditt Lokalområde? Vi har alltid 
behov av personer som vill hjälpa till eller du kanske har en kun-
skap du vill dela med dig av. För er som har intresse av att utbilda 
er till olika funktioner inom tävling, mentalitet eller utställning hör 
av er.

Tjing / Marie-Louise Muhr

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

Hej på er!
Då är det ett nytt år och nya tag med allt vad 
man har lovat att man skall göra bättre det 
nya året! 
En nyhet är att vi har en mailinglista och vi 
hoppas att så många som möjligt vill vara 
med i den (vill du vara med maila till vulken.
karlsson@telia.com) så att vi kan få ut till så 
många som möjligt när det blir nya aktiv-
iteter med kort varsel eller om det har blivit 
sjukdom och det blir inställt!

Vi behöver hjälp att få mer aktiviteter på så många platser i loka-
lområdet som möjligt då lokalområdet är stort, så jag hoppas att 
det finns någon som kan hjälpa oss med att ha t.ex. collieträff  med 
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fika, lydnadsträff, spårdag, agility, freestyle, rallylydnad, viltspår etc. 
Vi har den bästa möjligheten att bli än ännu bättre klubb nämligen 
dess medlemmar. 

Vi har en kalender med följande aktiviteter inbokade:
Vi har redan haft vallning den 27/3 och en collieträff  den 18/4 i 
Rudan. Framöver har vi bokat in följande:
Collieträff  i Rudan 18/4 kl 11,00 ta med fika korg Kontakta Helena 
Bergman 08-771 37 70
Collieträff  Vid Bro-Håbo BK den 25/4 kl 10,00 Vi går en prom-
enad och avslutar med fika, så ta med fika korg! kontakta Kristina 
Åhlfeldt  070-712 46 99
Sista anmälningsdagen för utställningen den 7/5, se hemsidan för 
mer information - Utställningen 5/6

Vid pennan Kristina Åhlfeldt

NORRA SVEALAND  
( fd Uppland och Dalarna)
Kontaktpersoner: 
Gävle: Cathrine Broeng
cathiline@hotmail.com  
Enköping: Camilla Dandemar 
vilda.meduza@gmail.com 
www.sckuppland.com

I skrivande stund  lyser snön fortfarande vit 
på taken men solen har börjat göra sitt bästa 
för att åtgärda problemet så det finns hopp 
om vår och sommar!
Vi har hela 4 stycken MH inplanerade under 
sommmar/höst och ibland kan det finnas 
platser kvar,så läs gärna på vår hemsida 
vem du ska kontakta. Vi planerar även en 

B-figurantutbildning till senhösten. 

Glöm inte bort vår utställning 11 september med domare Johnny 
Andersson.Exteriörbeskrivning kommer också att anordnas!Annons 
kommer i senare nummer av CB,mer info om detta på hemsidan
Vi behöver fler kontaktpersoner till vårt lokalområde så känner du 
dig manad,ta kontakt med någon av oss i arbetskommitten så berät-
tar vi mer.
 
Arbetskommittéen i Norra Svealand

Kontaktpersoner Dalarna:
Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com
Maria Johansson, maria.johansson46@comhem.se

Våren kommer med allt raskare steg! Trots kyla och massor med 
snö, så är den på väg. Det innebär väl för de flesta att det blir fler 
aktiviteter tillsammans med den fyrbenta kompisen. Vi ska under 
året försöka ha lite olika saker i vår del av Lo och har Du förslag/
önskemål, så hör av dig till mig. Håll utkik på vår hemsida efter 
datum och plats för träffar.

Ha det bra. / Hälsningar Yvonne

MELLERSTA NORRA 
Kontaktperson:
Helen Eliasson, 060-58 04 48, heliason@
telia.com
www.web.telia.com/~u15217600/index.htm

Ja se det snöar, ja se det snöar, det är ju 
roligt hurra´. . . .  eller? Till och med vi här 
i vårt lokalområde börjar tycka att det här 
snöandet (och den hemska kylan) borde ge 
sig snart. Känns som om det inte gått en 
endast dag sedan i början av december utan 
att man fått skotta, å om det räckte med en 
gång om dagen, nähä, det kan bli både två 
och tre gånger per dag. Men vi ska väl inte 
klaga, det finns värre saker än ”lite” snö eller 
hur? 
Sedan sist har vi haft Årsmöte och de 

ledamöter och suppleanter som stod för omval valde att fortsätta 
engagera sig i vårt lokalområde (tack för det) så vi har inga nyheter 
att presentera i styrelsen. Vill du komma i kontakt med oss hittar du 
kontaktuppgifter på vår hemsida. 
Lokalområdets Vandringspriser som delas ut på Årsmötet tillde-
lades följande ekipage:
Bruks/Agility VP 2009 till Yvonne Westberg, Härnösand med 
Damaianus Gnistra, 
Lydnads VP 2009 till Yvonne Öberg, Kramfors med Fancymore 
Special Edition 
Utställnings VP 2009 till Åsa Nordgren, Sundsvall med Fancymore 
Special Performance. 
Efter Årsmötet hade vi en trevlig Julträff  med julgröt, skinkmackor, 
julklappsbyte mm. I år skulle man ha med en julklapp som började 
på bokstaven P och det var många roliga paket med klappar som 
började på P, vad sägs om en pepparkaksform som var utformad 
som en Collie . . . tänk vad fina pepparkakor de ska ha haft till jul i 
Härnösand? 

En del av vårens och sommarens aktiviteter har planerats in och här 
kommer info om dessa:
Den 20/3 kl 12.00 är alla medlemmar välkommen till Medlemsmöte 
på Timrå Brukshundklubb. 
Två Mentalbeskrivningar (kvällstid) kommer att arrangeras den 4 & 
5 maj på Timrå Brukshundklubb, vill du anmäla till dessa, maila din 
anmälan till fancymore@swipnet.se senast 3 veckor innan aktuellt 
datum, samtidigt skall startavgiften på 350 kr betalas in till vårt pg 
nr: 410 72 49-7. 
Vi kommer också att ha två kvällsbeskrivningar i augusti/september 
samt ett MT under hösten, men dessa datum presenteras lite senare 
i år. 
Den 1 augusti har vi officiell utställning i Timrå för både lh och kh, 
inbjuden domare i år är Piia Enlund. Anmälan skickas till: Heléne 
Eliasson, Lilla Bandsjön 110, 861 91 Timrå, senast den 10 juli. 
Avgifter enligt SBK, se även annons i detta CB.
Den 20-22 augusti tänkte vi åter igen dra iväg till Albacken och ha 
ett helgläger, samma upplägg som tidigare år. Annons för detta 
kommer i nästa CB eller läs mer på hemsidan. 
Sist men inte minst kommer vi även i år att ta på oss städning på 
SKKs utställningar här i Sundsvall, helgen den 22-23/5 samt den 
9-10/10. Ta kontakt med Dag Gagner, tfn 060-318 53 eller dag.
gagner@telia.com och anmäl ditt intresse för visst vill du hjälpa till 
några timmar?  
 
Mellersta Norra Lo´s hemsida hittar du via SCK´s hemsida www.
svenskacollieklubben.se och vidare via Lokalområden, där hittar du 
information om vårt lokalområde, telefonnummer, mailadresser, 
aktiviteter mm, tveka inte utan ta gärna kontakt med oss om du har 

Du hittar login till LO-pärmen på hemsidan, direkt 
på startsidan.
Här hittar du det mesta som behövs för lokal-
områdena. Nu uppdaterad med nya stadgan.
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funderingar eller rent av en önskan om ett arrangemang, vi försöker 
i den mån vi kan fixa det du som medlem önskar. 

Ha nu en fortsatt härlig vinter och vår tills vi hörs igen!

/Styrelsen MNLo genom Heléne Eliasson

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

Hej alla!

Hoppas att ni alla har överlevet den kalla 
vintern som vi har haft plus all snö, nu när-
mar sig våren och sommaren som tur är. 
I Norrbottens Lokalområde så har vi haft 
årsmöte.

Styrelsen för Norrbottens Lokalområde 2010:
Ordförande  Gunilla Nyberg, 0911-30217
Sekreterare Siv-Marie Wallenius, 0920-265077
Kassör  Ann-Charlotte Backlund, 0911-70146
Ledamot  Tony Hedenstedt, 0911-245160
Ledamot  Mia Fredriksson, 070-5876426
Suppleant  Maria Nyman, 070-2047221
Suppleant  Ann-Louise Oskarsson, 0911-245160
Revisor  Erica Jonsson  

2/4 har vi en Inofficiell utställning i Piteå för alla raser.
22/8 har vi vår Officiella utställning i Piteå, domare: Helle 
Viitkar Estland. Denna helg så har ni chansen att ta två CERT på 
utställning då Svenska Collieklubben håller Officiella utställnin-
gen den 21/8 i Piteå, domare: Dina Korna Estland.
Annons om utställningarna kommer att finns med i detta Collie-
blad. Mer info om utställningar kan ni hitta på vår hemsida http://
www.sckbd.se/ där du även hittar mer om våra andra aktivteter.

På vårt årsmöte så delade vi ut våra vandringspriser, här är 
vinnarna för 2009:

Årets Bästa Utställningscollie I Norr VP
Fancymore Special Addiction, Äg: Gunilla Nyberg Hortlax

 

Top-Trade VP
A’Diors Sparkling Diamond, Äg: Lise-Lotte Österlund Piteå

Lolitas VP
Limetree Sweetest Taboo, Äg: Siv-Marie Wallenius Luleå

Cordylines VP & Sobellyckans VP
SUCH KORAD Lp1 Eurotop Evita, Äg: Gunnel Strömberg  
Gällivare
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Korade hundar 

S 60921/2005 Född: 20050923 
e: Mirabackens Show Off u: Lp 1 Dantos Elektra 
Ägare: Marie Edlund 
Mentaltest: av B Kamleitner & Mi Keskinen 081025
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 3, Gripa ta tag 5 m: 2, Gripa ta tag 40 m: 1, Gripa hålla 5 m: 
1, Gripa hålla 40 m: 1, Gripa slita dra 5 m: 1, Gripa slita dra 40 m: 1,Förföljande: 5, För- 
föjlande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 3, Socialt sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 3, Avreaktion: 2, Minnes-
bilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3, Skott: 5 ; Totalt 312 poäng

Exteriörbeskrivning: av Margaretha Carlsson 090418
Höjd 61, Längd 68, Bröstdjup 24 
Helhetsintryck: helhet, könsprägel & benstomme ua, Huvud: skalle m. korrekt längd, ngt 
djup, nosparti ua, ngt svagt markerat stop m felaktig plac. ngt svag underkäke, korrekt bett, 
ngt djupt liggande, små ögon. Framparti: korr hals, bröstkorg, skuldra, ngt brant över-
armsvinkel, ngt kort överarmslängd, benställning, armbågar, mellanhänder och tassar ua. Rygg: korrekt manke, överlinje & ländparti, 
Bakparti: Ngt brant kors, korrekt svansansättning, ngt kort svans, korrekt svanshållning, knävinkel, hasvinkel, benställning ua, ngt 
hög has, sporrar & tassar ua. Rörelser: korrekt bak, ngt flätande fram, ngt lösa armbågar, korr rörelser, kroppshållning, rygg, ngt kort 
steglängd fram, steglängd bak ua, svanshållning ua. Päls & Färg: korrekt färg,  längd, kvalité, struktur Mentalitet: ua

KORAD LP I BRANCIRS BORN STRONG

KORAD SHIM´S SAY IT AGAIN IN BLUE LIGHT
S 63204/2004 Född: 20041004 
e: Nightairy’s Ray Of Light u: Shim’s Magic Of My Blue Shadow 
Ägare: RoseMarie Ståhl 
Mentaltest: av Marti Kessinen & Sven-Einar Holmsten 080518
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m: 1, Gripa ta tag 40 m: 1, Gripa 
hålla 5 m: 1, Gripa hålla 40 m: 1, Gripa slita dra 5 m: 1, Gripa slita dra 40 m: 1,För-
följande: 4, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social 
nyfikenhet: 4, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 3, Kon-
centration: 3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 4, Rädsla: 4, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 
3, Skott: 5;  
Totalt 310 poäng

Exteriörbeskrivning - av Roland Fors 080518
Höjd 61, Längd 68, Bröstdjup 24 
Helhetsintryck: helhet, könsprägel & benstomme ua, Huvud: skalle m. korrekt längd, ngt djup, nosparti ua, ngt svagt markerat stop 
m felaktig plac. ngt svag underkäke, korrekt bett, ngt djupt liggande, små ögon. Framparti: korr hals, bröstkorg, skuldra, ngt brant 
överarmsvinkel, ngt kort överarmslängd, benställning, armbågar, mellanhänder och tassar ua. Rygg: korrekt manke, överlinje & länd-
parti, Bakparti: Ngt brant kors, korrekt svansansättning, ngt kort svans, korrekt svanshållning, knävinkel, hasvinkel, benställning ua, ngt 
hög has, sporrar & tassar ua. Rörelser: korrekt bak, ngt flätande fram, ngt lösa armbågar, korr rörelser, kroppshållning, rygg, ngt kort 
steglängd fram, steglängd bak ua, svanshållning ua. Päls & Färg: korrekt färg,  längd, kvalité, struktur Mentalitet: ua

KORAD LP1 ULLSÅSAS SVARTA BLIPP
S 60927/2005 Född: 20050908 
e: Nightairy´s True Blue u: Shim´s Talk About Black Magic Woman 
Ägare: Ann Isacsson 
Mentaltest: av Gunnler ferm & Lena Ferm 081102
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m: 1, Gripa ta tag 40 m: 3, Gripa 
hålla 5 m: 1, Gripa hålla 40 m: 2, Gripa slita dra 5 m: 1, Gripa slita dra 40 m: 3,För-
följande: 1, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 4, Social 
nyfikenhet: 4, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 3, Kon-
centration: 4, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 4, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, 
Skott: 5 , Totalt 316 poäng

Exteriörbeskrivning: av Margaretha Carlsson 090418
Höjd 56, Längd 64, Bröstdjup 23,5 
Helhetsintryck: helhet, könsprägel & benstomme ua, Huvud: skalle m. ngt kort längd, ngt djup och ngt välvd, nosparti ua, ngt felak-
tigt placerad stop. ngt svag underkäke, korrekt bett, ngt djupt liggande och ljusa ögon, korrekt placerade men ngt tunga öron. Fram-
parti: ngt kort hals, bröstkorg ua, ngt framskjuten skuldra, ngt brant skuldervinkel, överarmsvinkel korrekt, ngt kort överarmslängd, 
benställning, armbågar, mellanhänder och tassar ua. Rygg: korrekt manke, överlinje & ländparti, Bakparti: korrekt kors och svan-
sansättning, ngt kort svans, korrekt svanshållning, knävinkel, hasvinkel, benställning ua, has, sporrar & tassar ua. Rörelser: hastrång 
bakifrån med ngt trång  spårvidd bak, spårvidd fram fram korrekt, ngt flätande fram, ngt lösa armbågar, korrekta rörelser, kroppshålln-
ing, rygg, ngt kort steglängd fram, steglängd bak ua, svanshållning ua. Päls & Färg: korrekt färg, längd, kvalité, struktur Mentalitet: ua
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Korade hundar 

S52475/2005 Född: 20050718 
e: Vonny-Hills Golden Sammy u: Damaianus May Samantha To Uniline’s 
Ägare: Helena Hansdotter 
Mentaltest: av Gunnel ferm & Thomas Lindgren 080524
Samarbete Fö: 2, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m: 2, Gripa ta tag 40 m: 2, Gripa 
hålla 5 m: 5, Gripa hålla 40 m: 4, Gripa slita dra 5 m: 3, Gripa slita dra 40 m: 4, 
Förföljande: 1, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 5, Social 
nyfikenhet: 5, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 2, Anpassningsförmåga: 4, Kon-
centration: 3, Avreaktion: 2, Minnesbilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 2, 
Skott: 5  
Totalt 309 poäng

Exteriörbeskrivning: av Ulla Tjus 080419
Höjd 61, Längd 68, Bröstdjup 24 
Helhetsintryck: helhet, könsprägel & benstomme ua, Huvud: skalle och nosparti 
ua, mkt svagt markerat stop m mkt felaktig plac. underkäke ua, korrekt bett, djupt 
liggande ögon, små ögon. Framparti: korr hals, bröstkorg, skuldra, ngt brant överarmsvinkel, ngt kort överarmslängd, benställning, 
armbågar, mellanhänder och tassar ua. Rygg: korrekt manke, överlinje & ländparti. Bakparti: Korrekt kors, korrekt svansansät-
tning, ngt kort svans, korrekt svanshållning, ngt knapp knävinkel, ngt knapp hasvinkel, benställning ua, ngt hög has, sporrar & tassar ua. 
Rörelser: korrekt bak och fram, ngt lösa hasleder, korr rörelser, kroppshållning och rygg ua, ngt kort steglängd fram, steglängd bak ua, 
svanshållning ua. Päls & Färg: korrekt färg, längd, kvalité, struktur Mentalitet: ua

KORAD UNILINE´S SAM´S JACK DANIEL´S

MISSAR I HANDBOKEN 2009

S-52348-2006 Född: 20060714  
e. Cordylines High Commander  
u:  Corylines Lace Of Gold 
Ägare: Harriet Öhlund

Fel i meriter samt felstavat namn 
SVCH SKYELICE A PLUMERIA LEI
e. INTCH NCH DCH USCH Twin Acres Patrick Henry 
u. SUCH Angeleye’s Unique Pride A 
Uppfödare/ägare: Gudrun och Per Carlsson. Källby

Meriter:
090617: Skaraborgs Taxklubb rörligt prov. 1:a pris ökl, gk skottprov 
090808: Skaraborgs Taxklubb fast/ordinarie prov. 1:a pris ökl, gk skottprov 
090813: Skaraborgs Taxklubb rörligt prov. 1:a pris ökl, gk skottprov

Fel stamtavla på 

KORAD CORDYLINES STAR COMMANDERER 
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Förväxlat bilder till två champions
C.I.B NUCH SAMMEN´S BLUE TOMBE  

C.I.B NUCH DKUCH SAMMEN´S  BLUE-BELL

e. Number-One  u. C.I.B NUCH BW’06 AMSTDW-08 Steadwyn Blissfully Blue 
Uppf/Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens  
 
NORD JW-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  
 
080906 Högbo CACIB  
090104 Göteborg CACIB 
090913 Stavanger, Norge CACIB 
090926 Åland CACIB 

COLLIE-SM 2010COLLIE-SM 2010
Prisexempel för annonsering: 
Helsida A4-format i färg 300:-.

solo.sck@gmail.com senast den 1 juni 

det åt dig, tel. 0491-412 187

det finns annonsplatser kvar.

www.collie2010.jackpine.se

Även försäljning av:
SM dekaler, 20:-/st
+ porto 6:- 
T-shirt, svart med 

Stl. small-XXXL,
100:-/st.
Sista beställningsdag 20 maj.
Tröjorna hämtas på Collie-SM.

emballage. 

w.forsberg@telia.com
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Eurotop Art Master  ”Hero”

                       

e. Walk on Top´s Atlas                 u. Lp 1 Eurotop the Wild Rose

-

 
 

Gunnel Strömberg 

 

                   Tel 0970-144 22,  Mobil 070-393 75 99 
g.stromberg@telia.com                     hemsida:  www.kenneleurotop.se

Ögon: l crd valp/Ua vuxen        Höfter: A/B        Armbågar:  Ua
Genomgånget Mh  –  inga kvarstående rädslor  –  1:a på skott

Hero återvände till kenneln vid nästan 6 års ålder. Målsättningen är att starta Hero 
på tävlingsbanan, likt sina systrar, som båda är  upp�yttade till  högre  klass  spår:

SUCH  Lp 1  Eurotop Amazon &  Korad Lp 1 Lp II Eurotop To�e Rose ”Jessie”
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LYDNADSLÄGER Tånga Hed 2-3 okt 2010 
 SCK Västra lokalområdet 

Lägret startar lördagen den 2 okt, kl 09.00, med gemensam frukostbuffé och information.  
Vill man komma redan på fredag den 1 oktober går det bra.

Avgifter: 1.400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande
I priset ingår: Instruktör, frukost (lör o sön), lunch (lör o sön), middag (lör) och fika (lör o sön) 
Logi: OBS – Rum/campingplats bokar Du själv per tel 0322-62 43 11. 200 kr per bädd och dygn i 2-bäddsrum, viss tillgång till 4-bäddsrum finns. 
Hund får naturligtvis medtagas på rummet. Tom bädd kostar 65 kr per dygn om Du vill ha eget 2-bäddsrum. Städning kostar 25 kr per person. Vill 
Du dela rum med en speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats kostar 200 kr per dygn inkl el och dusch. Kostnaden 
för logi betalas enl följande: Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget namn och ”Collieläger Tånga Hed”.

Information/anmälan:
Var vänlig RING in Din kursanmälan till Margaretha Karlinder på 0300-54 09 59
OBS! - begränsat deltagarantal
Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo (Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser)
Sista anmälningsdag/betalningsdag är måndagen den 6 sept 2010  

För mer information besök även vår hemsida:  http://www.sck-vastralo.se

     Valpar   Valpar    Valpar    Valpar   Valpar   Valpar    Valpar    Valpar   Valpar   Valpar   Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar

Trevlig sommar och lycka till mer era valpar & hundar önskar vi på Kennel Fancymore!

Fancymore Guardian Angel ”Signe”    Korad SE UCH Fancymore Golden Ace Is High
2007-03-31, HD: A, Öga: CRD, tävlad lydnad & bruks   2005-05-18, HD: B, Öga: CRD

 

 

        Fancymore Love Explosion
         4 veckor

        Patricias valp ”Charlotte” 
        u. Korad Brantastigs Patricia  
        e. Danfrebek Dazed With Lust  
        kommer att stanna kvar på kenneln.

Margaretha Carlsson
070-6510034

www.fancymore.se 

     Valpar   Valpar    Valpar    Valpar   Valpar   Valpar    Valpar    Valpar   Valpar   Valpar   Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar  Valpar

Signe fick den 25 mars 7 små valpar, 6 tikar och 
1 hane.
Eventuellt kan någon valp finnas till salu i 
denna kombination.
Mer information finns på hemsidan.

Grupp för de som tävlat appell med inriktning på att tävla 
lägre och med möjlighet till litet spårträning: 
Eeva Liisanantti och Angelica Lunding (hjälpinstruktör), 
Elfsborgs BK

(Tävlat bl a SM och NM i sök med två malinois, som dessutom är SBCH)

Allmänlydnad, tävlingslydnad tom klass II & brukslydnad 
appell- lägre
Marie Johansson, Elfsborgs BK 
(Tävlat elit sök, spår o lydnad; duktig pedagog och problemlösare)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare:
Lars-Olof Stridh, SCK Västra LO
(Populär lägerinstruktör sedan många år med positiva inlärningsmetoder)

Rallylydnad: Jytte Sigsgaard (Rallylydnadsinstruktör samt domare).

Tävlingslydnad klass III-elit & brukslydnad högre-elit:
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i resp klass 
eller, om plats finns, vara redo att tävla i resp. klass)
Diana Ljungström, Mullsjö BK 
(Tävlat SM i lydnad med border collie, tidigare tränat 
o tävlat med hovawart som är LCH och blev Årets Lydnadshovawart och 
Årets Brukshovawart 05)
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SCK Centrala & 
SCK Norrbottens LO 

Inbjuder till officiella utställningar för 
kort- & långhårig collie 

Lördag 21 samt Söndag 22 augusti 
På Piteå Brukshundklubb 

 

Passa på att tävla om 2 cert denna helg. 
 

Anmälan och betalning tillhanda arrangörerna senast 31 juli 2010 
 

OBS PÅ SÖNDAG ARRANGERAR NORRBOTTENS LO 
LYDNADSTÄVLINGAR  KLASS I - ELIT 

SCK CENTRALA 
Lördag 21 aug 

 

Domare: Dina Korna, Estland 
 

Anmälningsavgiften inbetalas till: 
Svenska Collieklubben 
Plusgiro  71 67 45-5 

 

Info: 
Margaretha Carlsson 070-6510034 

Maria Nyman 070-2047221 

SCK Norrbottens LO 
Söndag 22 Aug 

 

Domare: Helle Vitkar, Estland 
 

Anmälningsavgiften inbetalas till: 
SCK Norrbottesn LO 
Plusgiro  58 03 85-3 

 

Info: 
Tony Hedenstedt 0768-406871 

Gunilla Nyberg 0911-30217 
Anmälan (gäller för bägge utställningarna) 

SKK’s 3-sidiga (första sidan räcker) till 
Tony Hedenstedt, Lillpitevägen 630, 94692 Lillpite 

Eller via internet  www.ehund.net/colliepitea 

Med post räcker det med en anmälan ange bara att du vill anmäla till bägge utställningarna 
 

Anmälan Lydnadstävlingarna till MIA  arra@ludd.ltu.se. Anm.avg enl SBK 
Betalning till SCK Norrbottens LO  Plusgiro 58 03 85-3. Ange att det är lydnadstävling 

 

Information om tider, karta m.m. får du i ditt PM 
Anmälningsavgifter:  Valpar 140:-, Vuxna 240:-, Veteran 190:- 

 

På lördag kväll har vi grillafton anmäl dig till Gunilla 
 0911-30217  senast 10 aug. Avgift 150:- / person 

 

På Piteå Brukshundklubb finns även boende i Rum, Stugor samt 
Husvagnsplats med och utan el. Kontakta Gunilla  0911-30217 
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Mellersta Norra Lo, SCK inbjuder till

Officiell Utställning
för lång- & korthårig Collie, valpar & vuxna.

Söndagen den 1 augusti 2010 i Timrå
Domare: Piia Enlund, Finland

Anm. avgifter/klasser enl. SBK.

Anmälan oss tillhanda senast 10/7 -2010, likaså anmälningsavgiften som sätts in på postgiro nr: 410 72 49-7.

Du kan även skriva ut våra egna anm. blanketter från vår hemsida: 
www.svenskacollieklubben.se > Lokalområden > Mellersta Norra Lo

Servering finns, Hjärtligt Välkomna!

Anmälan skickas till: 
Heléne Eliasson 
Lilla Bandsjön 110
861 91 Timrå

Info, förfrågningar mm:
Meta tel: 0692-10080
Anita tel: 060-572507
Heléne tel: 060-580448

Grupper:
Sök 1 (nybörjare):   vakant
Sök 2 (minst uppflyttade till lägre):  Dick Lindfors
Spår 1 (nybörjare):  vakant
Spår 2 (minst uppflyttade till lägre):  Marie Angleby
Lydnads-lydnad, tävlat lkl 2:   Angelica Lunding
Rallylydnad:   Ann Karlsson
Prova på/unghundsgrupp:   Agneta Fast-Karlberg
Agility:   Jennifer Schiller
Fri grupp

Välkommen till årets collieläger som vi för andra 
gången kör från Stigmansgården: 

http://www.tiveden.com/   
http://www.tiveden.com/hundlager/

Pris i dubbelrum: 2 800 kr.  Vill man ha eget rum tillkommer en avgift på 850 kr. 
Husvagn: 2 800 kr.  Medföljande i husvagn: 1 900/instruktörsledd grupp. Medföljande i husvagn: 850 kr.
Fria gruppen: 1 900 kr.  Tänker du tälta: 1 900 kr

I priset ingår instruktör, mat och boende, frukost ingår men vi får fixa den själv i stugorna. Gruppindelningen kan 
komma att ändras något beroende på antal anmälda i varje grupp.  Endast en hund per förare i alla grupper!  Tala 
gärna om du har önskemål vem du vill dela rum med. 

Sista anmälningsdag 1 juli.  Anmälan till: elisabeth.bauer@ystad.nu
Frågor: 
Bettan Pettersson: 019/23 52 80, springmist@telia.com
Bettan Bauer: 0411/30059, elisabeth.bauer@ystad.nu

Mer utförlig information och presentation av instruktörerna 
kommer att finnas efterhand på Collieklubbens hemsida 
www..svenskacollieklubben.se

INBJUDAN TILL

COLLIELÄGER 
STIGMANSGÅRDEN 4-8 AUGUSTI

Smålandslägret firar 20 år

17-20 juni 2010

Nu är det äntligen dags igen för läger i Kosta, och vi är 

illbaka ”på vår gamla sändningsid”.

Lägret firar i år 20 år och vi lovar at det kommer at 

märkas!

I år erbjuder vi följande grupper:

Prova-på-grupp

Spår 1 ....................................................Nybörjare ill gk. appellklass

Spår 2 ..............................Uppfl. lkl med den hund du deltar med

Spår 3 ............................Uppfl. hkl med den hund du deltar med

Sök 1 ....................................................................................................FULLT

Sök 2, lkl-elit ....................................................................................FULLT

Rallylydnad

Fri grupp, max 10 ekipage ......................................Utan instruktör

Lägeravgiter

Samtliga grupper utom Spår 3................................................1400:-

Medföljande ......................................................................................700:-

Barn under 12 år ............................................................................400:-

Pris per nat för boende

Del i 2-bäddsrum ..............................................................................70:-

Eget rum, i mån av plats ........................................................280:-

Kan ej bokas!

Husvagnsplats......................................................................................80:-

Till gång ill WC och dusch finns. 

Sista anmälningsdag är 1 maj och görs ill 

Susanna Engelholm via mail: modo21@hotmail 

eller mobil: 070- 691 20 73

Betalning säts in Bankgiro: 5616-8644 senast den 1 maj

Besök gärna vår hemsida för mer inforamion:

www.sydostra.jackpine.se

Smålandslägret firar 20 år

17-20 juni 2010

9-11 juli i Småländska Oskarshamn

Fredag

Invigning av Collie-SM på Oskarshamns Brukshundklubb.

Vi lovar er en invigning ni aldrig idigare har set!

Kamraträff i Havlsläts Loge

Lördag

Brukstävlingar i sök och spår, samt Agilitytävling

Prisutdelning

SM-banket med 3-rätersmiddag i Havsläts Loge

Söndag

Lydnadstävling

Utställning för 

kort- & långhårig collie

Domare: LH Brian Hawkins

KH Geoff Duffield

Pristutdelning

Avslutning

Mer informaion och onlineanmälan ill samtliga tävlingar

hitar du på www.collie2010.jackpine.se eller ring 

0491- 41 21 87 så svarar Nina på dina fågor.

Agility

Spår

Lydnad

SökUtställning

Sydö
stra

 L
oka

lom
råd

et 

av 
Sv. 

Colli
ekl

ubb
en

annons till cb1_2010:Layout 1  2010-02-21  20:11  Sida 1
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Smålandslägret firar 20 år

17-20 juni 2010

Nu är det äntligen dags igen för läger i Kosta, och vi är 

illbaka ”på vår gamla sändningsid”.

Lägret firar i år 20 år och vi lovar at det kommer at 

märkas!

I år erbjuder vi följande grupper:

Prova-på-grupp

Spår 1 ....................................................Nybörjare ill gk. appellklass

Spår 2 ..............................Uppfl. lkl med den hund du deltar med

Spår 3 ............................Uppfl. hkl med den hund du deltar med

Sök 1 ....................................................................................................FULLT

Sök 2, lkl-elit ....................................................................................FULLT

Rallylydnad

Fri grupp, max 10 ekipage ......................................Utan instruktör

Lägeravgiter

Samtliga grupper utom Spår 3................................................1400:-

Medföljande ......................................................................................700:-

Barn under 12 år ............................................................................400:-

Pris per nat för boende

Del i 2-bäddsrum ..............................................................................70:-

Eget rum, i mån av plats ........................................................280:-

Kan ej bokas!

Husvagnsplats......................................................................................80:-

Till gång ill WC och dusch finns. 

Sista anmälningsdag är 1 maj och görs ill 

Susanna Engelholm via mail: modo21@hotmail 

eller mobil: 070- 691 20 73

Betalning säts in Bankgiro: 5616-8644 senast den 1 maj

Besök gärna vår hemsida för mer inforamion:

www.sydostra.jackpine.se

Smålandslägret firar 20 år

17-20 juni 2010

9-11 juli i Småländska Oskarshamn

Fredag

Invigning av Collie-SM på Oskarshamns Brukshundklubb.

Vi lovar er en invigning ni aldrig idigare har set!

Kamraträff i Havlsläts Loge

Lördag

Brukstävlingar i sök och spår, samt Agilitytävling

Prisutdelning

SM-banket med 3-rätersmiddag i Havsläts Loge

Söndag

Lydnadstävling

Utställning för 

kort- & långhårig collie

Domare: LH Brian Hawkins

KH Geoff Duffield

Pristutdelning

Avslutning

Mer informaion och onlineanmälan ill samtliga tävlingar

hitar du på www.collie2010.jackpine.se eller ring 

0491- 41 21 87 så svarar Nina på dina fågor.
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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.  
 
 

Tröjor & jackor!

BReturadress:
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41Liden

Porto betalt

RASKOMPENDIUM
Rasspecialisten Charlotte Høier går igenom 
colliens rasstandard med många fina bilder som 
illustrerar. 
Du kan beställa den genom att betala in 
224 kr (inkluderar porto) på PG 716745-5 och 
ange:
”komp”, ditt namn, adress och det antal du vill 
köpa. 
När vi har registrerat din betalning skickar vi din 
beställning.

Välkommen att beställa! 

Se alla produkter och priser på webshopen!
www.svenskacollieklubben.se

- Fleecetröjor (tjej– eller unisexmodell) 
- Fleecejacka (fodrad)
- Skaljacka
- Allvädersjacka
Du kan få brodyr med colliehuvud 
på fleecetröjor samt jackor. Hattar, väskor mm!


