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ORDFÖRANDENS RADER

Just nu när jag sitter och skriver så 
tänker jag att det inte är möjligt - det 
är i slutet av februari och det fullkomli-
gen rinner av taken! Är verkligen våren 
här, eller luras den bara och inger falska 
förhoppningar? Nåväl, man får passa på 
och njuta så länge det varar.

Vi står inför årsmötestider. Kom gärna 
och delta! Jag hoppas att få träffa många 
av er. På konferensen, som var för några 
veckor sedan, fick jag möta många nya 
ansikten och det är så kul och stimul-
erande när nya intresserade collieägare 
kommer till våra möten och konfer-
enser. Läs mer om konferensen i detta 
nummer.

Klubben behöver ständigt nya män-
niskor som kan engageras i olika kom-
mittéer, projekt och arrangemang i loka-
lområdena. Många gånger hör man och 
läser man ”rasklubben borde göra”… 
Vi som redan är engagerade har även 
vi egna hundar, familjer och arbeten… 
Svenska Collieklubben ligger ofta i 
framkant när det gäller att utvecklas 
och det kräver både tid och kraft. Vi ser 
gärna att fler kommer med, så tveka inte 
att höra av dig! Det finns alltid plats för 
fler!

Projekt ”Mentalt sund collie” är ett pi-
lotprojekt som vi är oerhört stolta över. 
Just ordet pilot betyder att det finns 
ingen fix och färdig mall för hur man 
skall göra! Det är ju det som vi håller 
på och arbetar fram. Roligt att det är så 
många som är otåliga och det pratas en 
hel del om mentalindex, men ni får ha 
lite tålamod! Under 2013 kommer SLU 
att ytterligare optimera och göra djupare 
analyser. Vår förhoppning och slutmål 
är att mentalindexet skall implemente-
ras i SKK:s avelsdata. Visionen ser ut så 
här: så fort ett MH-resultat har registre-
rats så skall den hunden få ett menta-
lindex och eventuellt kommer man även 
att kunna göra provparningar med berä-
kning av kullens skattade mentalindex. 
Det kan man kalla för en vision!
Certifieringen av mentalindex är inte 
heller klart, men som sagt vissa saker 
måste få ta lite tid.

Vår förhoppning i styrelsen är att fler 
lokalområden tar tag i de utbildningspa-
ket som finns i Collieägarutbildningen. 
Med större kunskap så hjälps vi åt med 
att utveckla vår ras i en sund inriktning. 
Det går alltid bra att ta kontakt med oss 
i styrelsen för att få hjälp med att kom-
ma igång. 

Redan nu så fylls aktivitetskalendern 
på hemsidan på med olika aktiviteter. 
Klubbens facebooksida är också ett yp-
perligt verktyg för lokalområdena att 
snabbt kunna nå ut med information till 
collieintresserade!

På tal om facebook, så hoppas jag dis-
kussionerna på colliekonferensen sprid-
er sig som ringar på vattnet, dvs att ge 
respekt åt varandra och ge tillåtelse till 
acceptans till varandras tankar kring 
avel.

Framför oss har vi nu alla medlemmar 
i SCK en fullspäckad kalender med 
många olika arrangemang att välja på. 
Årets största händelse blir som vanligt 
Collie-SM som i år samarrangeras med 
Laholms BK den 5-7 juli. Tyvärr kom-
mer jag själv inte att kunna närvara men 
jag önskar er alla stort Lycka till!

Meta Carlsson

DEMENTI
Ett	rykte	har	nått	styrelsen	som	går	ut	på	att	”styrelsen”	skall	ansöka	om	att	man	måste	ha	ett	visst	
mentalindex	på	föräldradjuren/kullen	för	att	kunna	registrera	valpar	i	SKK.	Det	är	absolut	inte	sty-
relsens	avsikt.	Mentalindex	är	fortfarande	på	pilotstadie	och	skall	ses	och	användas	som	det	ypperliga	
hjälpmedel	för	både	uppfödare	och	valpköpare,	som	det	är.
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NY HEMSIDA

Ifall ni inte har sett det så har SBK modern-
iserat sin hemsida och gjort den betydligt mer 

lättnavigerad. Och en hel del saknad info finns nu 
med! FIDO finns inte längre utan på numera hittar du 
motsvarande information under Funktionär.

SBK:s Kongress 2013,	18-19 maj i Örebro
Collieklubben har 3 röster och får skicka en delegat.

Agilityns framtid
Agilityns vara eller icke vara under Brukshund-klubbens 
paraply har varit en fråga som delat grenens anhängare i 
två läger. Beslut kommer att fattas på kongressen 2013. 
Vill du vara ned och påverka så gå in på SBK:s hemsida 
och fyll i en enkät om agilityn.
	
Möte för SBK-rasernas framtid
Utskottet för avel- och hälsa arrangerade första gången ett 
helgmöte för rasklubbarna sedan SBK:s omorganisation, 
då RASK gick i graven. Fram tills nu har rasklubbarna en-
bart träffats kvällen innan organisationskonferensen samt 
kongressen, dvs. två gånger per år. 
Mötet i Västerås var samorganiserat med AG SBK-raser. 
Dessa arbetsgrupper bildades under 2012 och är i högsta 
grad kopplade till våra raser, våra rasers plats i samhället 
samt ägare och uppfödare till dessa.
Upplägget på helgen bestod i några gemensamma pass 
med diskussioner men i övrigt så hade varje del sina egna 
möten. Totalt så kom närmare 50 personer till mötet och 
16 bruksraser fanns representerade.

AG SBK-raser
De fyra arbetsgrupperna är följande:

Delprojekt 1
Skall ta fram ett informationsmaterial som skall kunna an-
vändas för publicering i tidskrifter, distribuering till klub-
bar, djursjukhus, kommuner m.m. En diskussion om fos-
tran kontra dressyr skall föras. 

Delprojekt 2
Ta fram ett utbildningsmaterial för uppfödarutbild-ning 
vilket med fördel skall kunna administreras som en inter-
aktiv utbildning.

Delprojekt 3
Ta fram riktlinjer och innehåll för en eller flera moduler 
som skall implementeras i alla utbildningar för våra funk-
tionärer, alla kategorier. 

Delprojekt 4
Ta fram förslag på hur bruksproven skulle kunna förän-
dras för att på ett annat sätt prova våra rasers bruksbar-
het och även titta på ett förändrat synsätt på hur man kan 
bedöma hunden utifrån rasens förutsättningar. 

NYHETER

SCK:sÅrsmöte, 16 mars
Förhoppningsvis får du denna tidn-
ing i veckan innan vi har vårt årsmöte. I 

nästa nummer kommer ett reportage om 
årsmötet med bl.a. vinnare av SCK:s Heder-

spriser samt alla Vandringspriser. 
Inför årsmötet hittar du alla handlingar på hemsidan.

Arbetsgrupp för projekt Lo-Pärmen 2013
Collieklubben har en Lo-pärm för funktionärerna inom 
klubben. Denna är i stort behov av en uppdatering och 
modernisering.
Styrelsen efterlyser personer som under 2013 vill ingå i 
en sådan grupp. Är du intresserad, maila till Jan Klerung 
så berättar han mer:
kennel(at)svenskacollieklubben.se

Redovisning av SRD för 2012
Vi har nu fått alla SRD-blanketter från 2012 och skall 
göra en sammanställning av dessa, för vår egen skull 
samt att SKK även vill ha den. 
SRD står för Ras Specifika Domaranvisningar och ex-
teriördomarna på alla SBK, SKK samt SCK-utställnin-
gar skall för collie fylla i en speciell blankett som sedan 
skickas till SCK. 
För collie gäller:
 - trångt bett
 - djupt liggande ögon
 - mentaliteten
Läs mer om SRD på SCK:s hemsida under Om Collie.
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KONTAKTPERSONER - Lokalområden

Norrbotten
Piteå:	Gunilla	Nyberg,	0911-302	17	
Umeå:	Johan	Nilsson,	karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå:	Jenny	Marklund,	jeymad73@yahoo.se	
Gällivare:	Helen	Rantapää,	076-142	14	72

Mellersta Norra
Dag	Gagner,	dag.gagner@telia.com
Heléne	Eliasson,	heliasson@telia.com
Meta	Carlsson,	fancymore@swipnet.se	
Yvonne	Westberg,	yvonne.westberg@harnosand.org
Anita	Braxenholm,	anita.braxenholm@telia.com
AnnCharlotte	Sandelin	Jonsson
Ann-Charlotte.SandelinJonsson@svenskakyrkan.se

Norra Svealand
Dalarna:	Emma	Hult,	emmahult@msn.com
Dalarna:	Maria	Johansson,		
maria.johansson46@comhem.se
Dalarna:	Yvonne	Ericsson,	yericsson@telia.com
Enköping:	Karin	Dahlbom,	khdahlbom@telia.com
Uppsala:	Frida	Öhlund,	frida_ohlund@hotmail.com
Älvkarleby:	Tarja	Hejda,	tarjaheijda@hotmail.com
Skutskär:	Cathrine	Broeng,	cathiline@hotmail.com

Östra
Sören	Stolt,	soren.stolt@bredband.net
Elisabeth	Landfors,	elisabeth@fornborgen.se
Mia	Pettersson,	mar_pet@telia.com	
Elisabeth	Lindström,	lindstrom.elisabeth@tele2.se
Gotland:	Lena	Sandström,		
lenasandstrom59@hotmail.com	

Södra Svealand 
Kontaktperson	till	styrelsen:	Erica	Svensson	
erica.anna.svensson@telia.com
Kontaktpersoner	till	medlemmarna:
Närke:	Ann	Karlsson,	ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:	Jennifer	Schiller,	jenniferschiller@live.se
Värmland:	Mona	Johansson,	skorphusett@hotmail.com	
Kontaktperson	MH/MT:
Marie-Louise	Muhr,	muhr.jungenas@comhem.se

Västra
Västra:	Margareta	Hawkins,
Tel	0340-65	19	64,	lolo.hawkins@telia.com
Nordvästra:	Carina	Näslund	Persson,	tel	0737-314076
carina.pn@hotmail.com

Sydöstra
Västra	delen:	Britt-Marie	Elbe,	unilines@gislaved.net
Östra	delen:	Wanda	Forsberg,	w.forsberg@telia.com
Norra	delen:	Jenny	Jonsson,	antiloop8@hotmail.com

Södra
Ingela	Pettersson,	ingela@zting.se	
Halland:	Ann-Christin	Johnsson,		
ann-christin.johnsson@scksodra-lo.se
Nordväst:	Camilla	Nilsson,	vimsanyran@gmail.com
Nordöst:	Jeanette	Hansson,	bizzan1999@yahoo.se
Söder:	Bettan	Bauer,	elisabeth.bauer@ystad.nu	
	
För hemsideadresser till lokalområdena, gå in  
på www.svenskacollieklubben.se och välj  
lokalområden. Om	du	undrar	om	något	i	ditt	lokalområde,	
önskar	någon	aktivitet	eller	bara	vill	träffa	lite	colliefolk,	tveka	
inte	att	ta	kontakt!

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

Vice Ordförande	
Jan	Klerung	
jan.klerung@gmail.com

Kassör  
Stellan	Tjernström	
kassor@svenskacollieklubben.se

Sekreterare  
Kirsten	Wretstrand
sekreterare@svenskacollieklubben.se

Suppleant
Anne-Julie	Lidström
nightairys@gmail.com

Suppleant 
Anita	Braxenholm
anita.braxenholm@telia.com

Revisorer
Anders	Mähler
Britt	Eliasson

Revisorssuppleanter
Cecilia	Bjärsér
Britt-Marie	Elbe

Följande e-postadresser finns:
valp@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se

Ledamot/medlemsfrågor	
Jenny	Jonsson
medlem@svenskacollieklubben.se

Ledamot/protokollsekreterare
Carolina	Kax
carolina@smygens.se

Ledamot	
Elisabeth	Bauer
elisabeth.bauer59@gmail.com	

STYRELSE 
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Norrbotten

Mellersta Norra

Maj
3:e	maj:	Officiell	utställning	på	Timrå	BK.	
Domare	är	Susanne	Nilsson.	Anmälningsblan-
kett	finns	på	hemsidan:		www.mellerstanor-
ralo.se		Sista	anmälningsdatum	är	15:e	April.	
Ansv:	Anita	Braxenholm,	anita.braxenholm@
telia.com	eller	070-3476620.

MH planeras	någon	gång	i	Maj	på	Timrå	BK.	
Kontakata	Margaretha	Carlsson,	
fancymore@swipnet.se

Mars
29:e	mars:	Inofficiell	utställning	för	alla	raser.	
Anmälan	görs	på	hemsidan	www.scknorralo.
hundpoolen.nu

Juli
5:e	juli:	Officiell	utställning	för	Collie	
Ansv:	Gunilla	Nyberg	073-183	49	83
Domare	ej	klar	vid	skrivandets	stund.

Södra Svealand

Norra Svealand

MH och MT 
Lokalområdet	anordnar	MH	och	MT	efter	behov.	
Anmäl	ditt	intresse	hos	Monica	Johansson,	mironik@
anyware.nu

September
14:e	september:	Officiell	utställning	på	Olandstrak-
tens	BK	i	Alunda.	Domare	är	Susanne	Nilsson,	kennel	
Limebrooks.

Vi	 planerar	 för	 fullt	 inför	 nästa	 etapp	 av	 collieä-
gareutbildningen.	Då	blir	det	anatomi,	och	hands-on.	
Vi	hoppas	kunna	genomföra	detta	i	maj	-	datum	är	
ännu	inte	spikat.	Mer	info	kommer	på	hemsidan.

Följande	datum	för	våra	aktiviteter	är	mer	eller	
mindre	spikade:

April 
7	april:	Collieträff,	prova	på	vallning	i	Blexberg.
20-21	april:	Uppfödarbeställt	MH	i	Kolbäck.

Maj
4-5	maj	:	Vallning.
18	maj:	Collieträff	med	tema	lydnad/agility
26	maj: Collieträff	med	tema	ringträning.

Aktiviteter i ditt LO
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Västra

April
27:e	april	klockan	10:00:	Prova	på	dag	i	Boråstrakten.	
Denna	dag	har	du	möjlighet	att	prova	på	lydnads-	
rapport-	spår	och	sökträning	samt	uppletande	av	
föremål	med	din	hund.	Har	du	spårlina,	spårsele	
och	SBK-skynke	så	ta	med	dessa	samt	några	roliga	
leksaker	och	godis	till	hunden.	Glöm	inte	heller	att	
ta	med	fika	och	något	varmt	för	hunden	att	ligga	på.	
Vi	träffas	på	Elfsborgs	BK.	Vägbeskrivning	kommer	
att	finnas	på	vår	hemsida.	För	ytterligare	information	
ring	Angelica	0733-722	944,	eller	maila	angelicalund-
ing@hotmail.com.

September
14-15	september:	Lydnadsläger	på	Tånga	Hed	i	
Vårgårda.	I	år	har	vi	även	en	agilitygrupp!	Se	annons	i	
Colliebladet	och	på	Västras	hemsida.	För	information	
ring	Margaretha,	0300-54	09	59	eller	0707-76	18	64.

November
24:e	november:		Årsmöte	på	Kungsbacka	BK.	Innan	
årsmötet	som	börjar	klockan	12:00	finns	möjlighet	
för	lydnadsträning	för	den	som	önskar	kl	11:00.	För	
information	ring	Margaretha,	0300-54	09	59	eller	
0707-76	18	64.

Östra

När	ni	läser	det	här	hoppas	vi	att	våren	kommit.	En	
del	av	våra	aktiviteter	har	redan	hunnit	vara.	Vi	har	
haft	ett	block	till	i	collieägarutbildningen	RAS-blocket.	
Detta	gör	att	vi	nu	har	haft	följande	block	i	Östras	
regi,	juridik,	anatomi,	beteende	och	RAS.	Om	intresse	
finns	kommer	vi	att	köra	de	blocken	igen,	så	om	ni	
är	intresserade	av	att	gå	någon	av	de	blocken	skicka	
gärna	ett	mail	till	lindstrom.elisabeth@tele2.se.	

23	februari	anordnade	vi	en	halvdag	i	hälsans	tecken	
med	stretching	och	simning	för	våra	hundar.	

April
6,	20	april		 Colliepromenad	i	Nacka
27	april		 MH,	Waxholm	BK

Maj
11	maj	 	 Colliepromenad	i	Nacka

Juni
1	juni	är	det	dags	för	vår	årliga	utställning.	Den	kom-
mer	att	vara	på	Mälarö	brukshundklubb.	Domare	är	
Sonny	Ström.	

För	mer	info	om	de	olika	aktiviteterna	gå	in	på	vår	
hemsida	www.sck-ostralo.se		
Vill	ni	komma	med	på	vår	mailinglista	där	vi	skickar	
ut	om	aktiviteter	m.m.	till	våra	medlemmar	så	skicka	
ett	mail	till	Elisabeth	Lindström	så	kommer	ni	med	på	
listan	lindstrom.elisabeth@tele2.se	

Mia Pettersson 
mar_pet@telia.com	
08-500	289	83
076-260	94	74
	



8

För	mer	info	om	aktiviteter:		
www.svenskacollieklubben.se	

Södra

Maj
5:e	maj:		Officiell	lydnadstävling	i	klass	1-Elit	på	Osby	
BK.	Domare	är	Leif	Prahl.	Anmäl	dig	genom	SBK	
tävling	precis	som	vanligt.	
Ansvarig:	Ingela	Pettersson	på	mail	ingela@zting.se

25:e	maj:		Officiell	Rallylydnadstävling	i	alla	klasser	
på	Osby	BK.	Anmäl	dig	genom	SBK	tävling	precis	
som	vanligt.	
Ansvarig:	Jeanette	Hansson	0761-13	61	01

Vi	kommer	också	att	anordna	träffar	lite	runt	om	
i	Skåne.	Håll	ögonen	öppna	på	vår	hemsida	där	vi	
återkommer	med	datum	och	plats.	www.scksodra-
lo.se

Sydöstra

Mars
17:e	mars	kl	10.00:	Spårträff	i	(Jönköping),	du	bör	
anmäla	dig	senast	14/3	för	mer	detaljerad	informa-
tion	se	almanackan.	Ansvarig:	Annika	Bovall

21:e	mars kl	18.00:		Vi	gör	ett	studiebesök	på	
Kalmar	Djursjukhus	och	får	en	guidad	tur	genom	
hela	djursjukhuset	som	är	nu	dubbelt	så	stort.	Du	
bör	anmäla	dig	senast	19/3.	För	mer	detaljerad	in-
formation	se	almanackan.	Ansvarig:	Kenneth	Niklas-
son
 
April
14:e	april	kl	10.00:	Bruksträff	i	(Lessebo)	på	Lesse-
boortens	Brukshundklubb.	Du	bör	anmäla	dig	senast	
10/4	till	Lena	&	Sonny	tel:	0478-108	25.	För	mer	
detaljerad	information	se	almanackan	på	hemsidan.

Maj
4:e	maj	kl	10.00:	Sök	&	uppletande	träff	i	(Växjö)	
med	grillning.	Du	bör	anmäla	dig	senast	2/5.	Ansvarig:	
Ellenor	Westin	Jonsson	&	Birgitta	Waldén	Grusell.	
För	mer	detaljerad	information	se	almanackan.
	
9:e	maj	kl	10.00:	Utställningsträning	på	Jönköpings	
Brukshundklubb	Du	bör	anmäla	dig	senast	6/5.
För	mer	detaljerad	information	se	almanackan.	Ans-
varig:	Annika	Bovall

Juni
1:e	juni:		MT	Mönsterås	BK

Augusti
8:e	-	11:e	augusti:	Smålandslägret	för	mer	informa-
tion	se	rubriken	läger	här	på	hemsidan.

September
3	el	4	helgen	preliminärt	Bruksträff	i	(Lessebo)	på	
Lesseboortens	Brukshundklubb.	Vi	återkommer	med	
datum.
14	september:	MH	Mönsterås	BK	(Kennel)	reserv-
platser	tas	emot
21	september:	MT	Mönsterås	BK	(Kennel)	reserv-
platser	tas	emot

Oktober
13:e	oktober:	Rallylydnad	i	Tingsryd.	Mer	informa-
tion	kommer…
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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.	
220	kr	per	bädd	och	dygn	i	2-bäddsrum,	viss	tillgång	till	4-bäddsrum	finns.	Hund	får	naturligtvis	medtagas	på	rum-
met.	Tom	bädd	kostar	65	kr	per	dygn	om	Du	vill	ha	eget	2-bäddsrum.	Städning	kostar	35	kr	per	person.	Vill	Du	
dela	rum	med	en	speciell	person,	var	vänlig	ange	detta	vid	rumsbokningen.	Husvagnsplats	kostar	240	kr	per	dygn	
inkl	el	och	dusch.		
Kostnaden	för	logi	betalas	enl	följande:	Bg	5812-6202,	Tånga	Fritid	AB,	ange	Ditt	eget	namn	och	även		
”Collieläger	Tånga	Hed”.	

Information/anmälan: 
Var	vänlig	RING	in	Din	kursanmälan	till	Margaretha	Karlinder	på	0300-540959.	
OBS!		-		begränsat	deltagarantal	
Avgiften	betalas	in	på	pg	889026-1	SCK	Västra	Lo	
Sista	anmälningsdag/betalningsdag	är	tisdagen den 20 aug 2013 	
Var	vänlig	skriv	på	inbetalningskortet	vad	betalningen	avser	
För	mer	information	besök	även	vår	hemsida:		http://www.sck-vastralo.se	

LYDNADSLÄGER!
Arrangeras av SCK - Västra Lokalområde på Tånga Hed, Vårgårda. 14-15 september 2013

Lägret	startar	lördagen	den	14	sept,	kl	08.00,	med	gemensam	frukostbuffé	och	information.	Vill	man	komma	
redan	på	fredag	den	13	sept	går	det	bra.

Tävlingslydnad klass III och elit samt 
brukslydnad högre och elit
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i resp klass el-
ler, om plats finns, vara redo att tävla i resp klass) 
Magnus Svensson, Götene BK 
(Bruksprovsdomare med positiva inlärningsmetoder, 
utbildat en räddn hund, tre egna SBCH:s i spår och 
sök, tävlat SM med två egna hundar) 

Tävlingslydnad klass I till elit och brukslydnad 
appell till elit  
Eeva Liisanantti, Elfsborgs BK  
(Tävlat SM och NM i sök med två 
malinois, som dessutom är SBCH)

Allmänlydnad, tävlingslydnad 
t o m klass II samt brukslyd-
nad appell och lägre
Angelica Lunding, Elfsborgs 
BK  
(Tävlat lydn III med collie, SBK-instruktör, kurser 
i tävl.lydn, valp- o allmänlydn, positiva inlärningsme-
toder)

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
Stellan Tjärnström, Kungsbacka BK 
(Lydnadsinstruktör sedan många år med positiva in-
lärningsmetoder) 

Rallylydnad
Camilla Kaneflo 
(Rallylydnads- och klickerinstruktör, hundterapeut, täv-
lat rallylydn upp till avancerad klass,  jobbar helt efter 
mjuka metoder)

Agility
Angelica Eklund, Varbergs 
BK 
(Utbildad agilityinstruktör, 
sysslat med agility sedan 
1993, tävlat SM med 
korthårscollie, f  n klass 2 
med två långhårscollies) 
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Smålandsläger 2013 
Sydöstra Lo hälsar alla medlemmar varmt välkomna till det årliga 

träningslägret ”Nya Smålandslägret” f.d. Kosta lägret.  

8-11 augusti 
Plats: Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Reftele 

 

Ny plats - Nya marker - Nya lokaler 
 

 
Grupper: 
Prova-på                Per Axelsson & Lena Hjärtfors 
Appell-Lägrespår            Agneta Ring  
Högre-Elitspår                Peter Lundgren 
Sökgrupp                 Sonny Bäckman  
                                     Christian Truedsson 
Rallylydnad                Jeanette Hansson 
 

Med reservation för förändringar 
 

”Nyhet” i år är även Rallylydnad med  
Max 6 deltagare per grupp. Gruppindelningen kan 
komma att ändras något beroende på antal  
anmälda till varje grupp. 
 
Mer information och anmälan gör du ”online” via vår 
hemsida www.scksolo.se  Under rubriken ”läger” 
 

 
Samling torsdag eftermiddag/kväll, träning fredag,  

lördag och halva söndagen!  
Grillat kött med potatissallad fredag kväll och 

räkafton på lördag kväll. 
 

Pris 1900 kr inkl. mat + boende, 
Medföljare utan hund 600 kr + boende  

 
Boende: Lakan, örngott och handduk medtages 

 
Vita huset:  180:- /säng och natt för rummen (2 personer)  
                   180:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
 
Gula huset:  240:-/ säng och natt för rummen (2 personer)   
                    270:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
 
Husvagn:      100:- /per natt, tillgång till WC och duschar 
 

 
Upplysningar: 
Kenneth:  sekreterare@scksolo.se   tel: 073-324 04 06,  
Britt-Marie: britt-marie@scksolo.se  tel: 0371-51 18 36 
 
Sista anmälningsdag inklusive betalning är den 20 juni.  
Endast en hund per förare i alla grupper!  
 
Anmälan kan även göras via telefon till Wanda Forsberg tel: 0491-921 99. 
eller: w.forsberg@telia.com  
Uppge: grupp och namn. Betalning sker till BG: 5616-8644. Glöm ej avsändare. 
 
 
Observera att anmälan är giltig först när betalningen inkommit 
— först till kvarn gäller! 
 

                                                  Varmt Välkomna! 
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Vi	kommer	att	kora	Svensk	Mästare	i	följande:

- APPELLKLASSMÄSTARE
- RASMÄSTARE I HÖGRE-LÄGRE KLASS
- BRUKSMÄSTARE 
- RASMÄSTARE RALLYLYDNAD, NYBÖRJARE-AVANCERAD
- RALLYLYDNADSMÄSTARE
- LYDNADSMÄSTARE I KLASS I-III 
- LYDNADSMÄSTARE 
- AGILITYMÄSTARE 
- SVENSK MÄSTARE KORTHÅR 
- SVENSK MÄSTARE LÅNGHÅR

PROGRAM

Fredag 5 juli 	 	 Lördag 6 juli
Invigning	 	 	 alla	klasserspår	och	sök
	 	 	 	 Agility	-	inofficiell	 	
Rallylydnad	-	alla	klasser	 	

Söndag 7 juli
Lydnad	-	alla	klasser
Rasspecial	kort-	och	långhår

COLLIE-SM 
2013

laholms bk

Gå	in	på	hemsidan	för	mer	info	om	hur	du	t	ex	hittar	boende.	
Hemsidan	kommer	att	upppdateras	kontinuerligt	under	våren.
www.svenskacollieklubben.se
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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Vidare längs berättelsen presenterade Ulla också ett antal 
kennlar och linjer som gjort stora avtryck i rasens utveckling, 
och knöt på så vis ihop historia och nutid. Hon avslutade med 
några generationsbilder från några svenska kennlar.
Jag vill rikta ett varmt tack till Ulla som bjöd på en mycket 
givande föreläsning om vår ras. 

När vi ändå var samlade passade vi på att ha prisutdelning för 
klubbmästarna i vårt LO. Vi har glädjande nog haft mer än 30 
st collies som tävlat framgångsrikt under 2012. 
Läs mer om mästarna på vårt LOs hemsida.

Text: Erica Svensson
Foto: Jan Klerung

Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

Health Nutrition – för alla stadier i livet
MAXI Adult 5+ och MAXI Ageing 8+ ger den vuxna och åldrande hunden de bästa 
förutsättningarna för två olika stadier i livet, från 5 år och från 8 år och framåt.

MAXI Adult Body Condition är anpassat för storvuxna raser med kraftfull och 
muskulös kroppstyp och hjälper till att bibehålla muskulatur och en vacker päls. 

MAXI sortimentet består av 11 individuellt anpassade foder för alla olika stadier 
i livet. Läs mer på www.royalcanin.se

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34

Årets första aktivitet i Södra Svealand LO hölls den 19 janu-
ari i Örebro. Då sjösatte vi Collieägareutbildningen även i vårt 
LO och vad kunde passa bättre än att börja från allra första 
början, d.v.s. med colliens historia. Vår inbjudna föreläsare, 
Ulla Bergh-Persson, var mycket intressant att lyssna till när 
hon delade med sig av sin digra kunskap.
Det var många som hade anmält sig, och jag tror att de all-
ra flesta satte stort värde på dagen. Visserligen blev det lite 
trångt när vi skulle äta lunch, men vi trängde ihop oss så gott 
vi kunde och det verkade som att alla trivdes och kunde ta för 
sig av tacobuffén som serverades.

Ulla guidade oss genom rasens historia, ända från det gamla 
testamentet till nutid, och det var sannerligen en intressant 
resa hon tog oss med på. Från början låg uppfödningens 
fokus på funktion. Hundarna skulle ha vattenavstötande päls, 
de skulle vara spänstiga och välmusklade. Det var arbetsegen-
skaperna som värdesattes. De hundar som saknade vallegen-
skaper avlade man helt enkelt inte på. Man föredrog också 
svarta eller svart/vita hundar. Det fanns även vita vallhundar, 
men eftersom dessa inte syntes bland fåren valde man att inte 
låta dem gå i avel. 

Ulla hade med sig många bilder så att vi kunde följa den grad-
visa utvecklingen av de olika exteriöra detaljerna, såsom huvu-
dets kilform, stopet och ögonens form. Hon berättade också 
om vilka olika raser som blandats in i collien: New found-
landshund för den svarta färgens skull, Borzoi för det långa 
huvudets skull samt Gordonsetter för tanfärgernas skull.

När vi hade kommit fram till 1915 läste Ulla upp en domar-
kommentar från en tysk domare på en dåtida utställning, och 
vi häpnade nog allihop när vi insåg att innehållet i denna även 
skulle kunna förekomma idag. Domaren menade att öronen 
var alldeles för upprättstående, svansarna bars alldeles för 
högt, med vissa tendenser till att även ringla upp över ryggen. 
Dessutom ansåg han att hundarna var alldeles för räddhågsna 
och behövde mera dressyr. Citatet löd: “ville ej visa sig, kröp 
bara ängsligt omkring. Vill man ha framgång är dressyr nöd-
vändig”. 

Collieägarutbildning	-	Södra	Svealands	LO
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LÅNGHÅR
Antalet registrerade långhår minskade 
med 100 från fjolårets 479. Liknande 
utveckling ser vi även hos andra bruk-
sraser. 
Nionde året med RAS visar dessvärre 
en rekordlåg siffra för valphänvisning. 
Endast 32 % av kullarna följer klubbens 
rekommendationer gällande mentalitet, 
hälsa och exteriör. Bara vid ett enda till-
fälle har jag kunnat presentera en lägre 
siffra och det var 2005.

Av 72 kullar uppfyllde 35 mentalrek-
ommendationen (49 %), 43 av kullarna 
följde hälsorekommendationen (60 %) 
och 61 av kullarna hade godkänd exter-
iör (85 %). Det är med sorg i hjärtat jag 
kan konstatera att uppfödarna många 
gånger inte prioriterar våra hundars 
mentala hälsa.

Positivt är att antalet MH-beskrivna 
hundar ökade och att 2 % fler av de del-
tagande hundarna hade godkända skott 
(62 %) En liten minskning från 13 % 
till 12 % för de tidigt brutna hundarna. 
Vi ser också en minskning med 3 % för 

UTVÄRDERING AV RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) för 2012
av Anita Braxenholm

långhårig collie som har 4 eller 5 på 
kvarstående rädsla. Den siffran ligger 
nu på 17 %.

Utställningsstarterna minskade my-
cket marginellt med 30 starter. Hela 
69 % av starterna resulterade i ett ex-
cellent! Exteriörbeskrivningarna ökar 
däremot ordentligt! 69 beskrivna att 
jämföra med 48 för 2011. Jättekul att 
se denna utveckling.
Det är många, många år sedan dys-
plasisiffran för höftledsröntgade var 
11 %! Vi hoppas att siffran fortsätter 
att hålla sig under 14 %, det mål som 
finns i vårt RAS.

KORTHÅR
Fler korthår har registrerats under 
2012. En ökning med 19 hundar från 
fjolårets 46.

75 % av de 12 kullarna har valphän-
visning och det är en minskning från 
88 % året innan.
Positivt är att betydligt fler har genom-
gått MH och siffrorna gällande skott 

och kvarstående rädslor är förbättrade 
2012. 

Precis som för långhåren minskar ut-
ställnings-starterna, men dock mycket 
beskedligt. 78 % av starterna gav ett 
excellent. Fantastisk siffra! Gällande de 
exteriörbeskrivna korthåren är siffran i 
stort sett oförändrad för 2012.

Antalet hd-röntgade är högre och inget 
korthår har heller höftledsdysplasi un-
der 2012.

Min förhoppning inför 2013 är att så 
många kullar som möjligt utvärderas. 
Detta gäller naturligtvis båda hårlagen. 
Det är av största vikt att tydligt synlig-
göra hur mentalitet, hälsa och exteriör 
utfaller. Genom öppenhet når man 
längst och bidrar därmed till att föra 
rasen framåt.

(Utvärderingarna av RAS samt övrig 
statistik för 2012 hittar du på statistiksi-
dorna på hemsidan.)

Jämförelse av utfall med målvärde i rasprofilen (MH) för långhårig collie 
av Kirsten Wretstrand och Jan Klerung

På sidan här till höger hittar du en ny 
typ av redovisning av fördelningen av 
kryssen på MH per ”betyg” 1-5.  Detta 
jämförs med det ideala MH-protokollet 
som collieklubben tagit fram (kallat ras-
profilen). Här bör man dock beakta att 
denna ”ideala” hund kanske inte riktigt 
finns i verkligheten… samt att även 
hundar som inte riktigt följer raspro-
filen ändå kan vara trevliga och dugliga 
hundar!

Upplägget till tabellen har vi fått av 
Bouvierklubben vilket styrelsen tackar 
för. Extra roligt när vi kan få tips och 
idéer från andra bruksrasklubbar.

Orsaken till att man tagit fram den här 
tabellen är för att se hur stor andel av 
hundarna som finns per betyg (1-5) 
för de olika momenten. Och för att se 
vilket kryss som är vanligast (typvärdet) 

för de olika momenten! Det vanligaste 
krysset behöver nämligen inte motsvara 
medelvärdet eller medianen för egen-
skapen.

Det är inte alltid som ett medelvärde 
berättar hela sanningen. Medelvärdet 
av 2+4=3 vilket också 1+5 samt 3+3 
är. Men fördelningen eller spridningen 
av värdena är helt olika.
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De grå rutorna visar medianvärdet som 
är det mittersta värdet (3 är exempelvis 
medianvärdet av 1, 1, 3, 4, 5).
Som underlag till tabellen har 3015 
MH-beskrivningar för långhårig collie 
använts. 

Kolumn 1 visar momenten som är pre-
cis enligt ett vanligt MH-protokoll. 

Kolumn 3 visar Målvärdet i vår raspro-
fil. Tex är målvärdet för 1a kontakt häl-
sning 4.

Kolumn 4 visar medelvärdet som för 1a 
är 3,61 vilket är ganska nära målvärdet 
4.

Kolumn 5 visar det värde (typvärdet) 
där flest collies ligger vilket för 1a är 4. 
(61,89 % av hundarna ligger där).

Kolumnerna 6-10 visar andelen collies 
som har kryss i rutorna 1, 2, 3, 4 och 5 
För 1a så ser vi följande:
betyg 1: 0,13 %
betyg 2: 4,48 %
betyg 3: 31,61 %
betyg 4: 61,89 % vanligast!!
betyg 5: 1,89 %

För moment 1a kan vi därför konstatera 
att flertalet collies får kryss i den ruta 
som önskas i rasprofilen. Därför är ru-
tan för Typvärdet turkosfärgad.

Vi kan även konstatera att våra lång-
håriga collies till största andelen följer 
rasprofilen för följande moment:
1a Kontakt hälsning
2a Lek 1 Leklust
5a Avst lek Intresse
5b Avst lek Hot/Agg
6b Överrask Hot/Agg
6d Överrask Kvarst rädsla
6e Överrask Kvarst Intr
7c Ljudkänsl Kvarst rädlsa
9a Lek 2 Leklust
10 Skott

För moment 10 Skott så ser man att det 
vanligast värdet är 1 vilket ju givetvis 
är att föredra men medianen ligger på 
2, medelvärdet är 2,62 vilket ju är rätt 
mycket sämre. Detta beror på att nästan 
24% av våra hundar får en 5:a på skot-
ten. 

För moment 9b Lek 2 Gripande ser vi 
något liknande som för skotten. Vanli-
gast är 3 vilket är nära rasprofilen men 
nästan lika många hundar har en 1:a.

Vill du veta mer om MH, vad som ingår i de 
olika momenten och om den framtagna ras-
profilen för collie så hittar du allt på vår hem-
sida. Välj Om Collie och sedan Mentalitet.



16

Dags	 för	 Colliekonferens	 som	 arrangeras	 av	 avels-	 och	
uppfödarkommittéen.	
Programmet	 för	 i	 år	 var	 på	 lördagen	 colliens	 historik,	
anatomi,	 exteriörbeskrivning	 och	 SRD	 och	 på	 söndagen	
information	om	mentalindex	tillsammans	med	information	
om	vallning.	Ett	fullspäckat	schema	med	aktiviteter	ända	till	
sängdags!

Colliens historik
Vår ordförande 
Meta Carlsson 
inledde med att 
berätta om colliens 
historik. Ingen 
vet egentligen var 
colliens ursprung 
finns men troligen 
härstammar de från 
hundar som romar-
na hade med sig till 
England. Oavsett 
så är collien en vall-
hund.
Vi fick se bilder på 
collies från olika 

tidsperioder och hundar som har betytt mycket för rasen. Vi 
kunde tydligt se att collien blivit ädlare i sitt utseende.

Anatomi med hands-on
Inbjuden som föreläsare var Yvonne Brink som är exteriör-
domare för samtliga bruksraser, MH-beskrivare, samt SBK 
instruktör och bruksprovsdomare dvs. en välutbildad kvinna.
Yvonne inledde med att visa bilder på skelettet och dess olika 
delar. Hon gick igenom delarnas funktioner när hunden rör 
sig. Hon visade vidare hur de olika vinklarna ska se ut för att 

hunden på bästa sätt ska kunna röra sig korrekt. På bilden 
syns hur ett välvinklat framställ skall se ut. Från manken högst 
upp skall man kunna se en rak linje rakt ner till armbågen och 
vidare ner i underbenet. 
 
Skulderbladet har en stor betydelse för hur hunden kan röra 
sig. Hunden ska ta långa, spänstiga kliv med sina framben. 
Den ska liksom flyta fram i sina rörelser. En hund med knappa 
vinklar, dvs att armbågsleden blir större än 130 grader, får en 
sämre stötdämpning vilket naturligtvis påverkar hållfastheten 
i hela framstället. Detta är viktigt att känna till speciellt för 
agilityhundar som under sin aktiva karriär utför många hopp.
Sen fick vi en genomgång av colliens huvud och bettet. Col-
lien ska ha ett saxbett och en bra underkäke som inte får vara 
så smal att hörntänderna går upp i gommen eller som gör 
djupa gropar eller sår i tandköttet.

När vi gått igenom skelettet, skallen och betten gick vi över 
på att titta på hundens muskler. Som för alla levande varelser 
så är god fysik en viktig del vilket det även är för våra hundar. 
Av Marie Baaz fick vi en övergripande genomgång av hun-
dens fysiologi som kompletterade anatomin väl.

Efter all teori var det dags för människor att fylla på magen 
med lite lunch, så att vi skulle orka med hela eftermiddagen 
då vi skulle ha ”hands-on-övningar”. Efter lunchen var det 
dags att gå ut och titta på olika hundars rörelser, från sidan, 
framifrån och bakifrån. Hundarna var av blandad ålder, både 
tikar och hanar samt kort- och långhåriga.
Vi såg klart och tydligt vilka hundar som var unga och vilka 
som var lite äldre. Väldigt lärorikt. En unghund har oftast inte 
hunnit få någon stadga i sina rörelser vilket gör att det ser mer 
fladdrigt ut.

När vi kom in efter att ha tittat på rörelserna ställdes några av 
hundarna upp på bord så att vi kunde klämma och känna på 
de olika delarna. 

Colliekonferens - Västerås, 16-17 februari
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 Vi fick varsitt exteriörprotokoll som exteriörbeskrivarna 
fyller i när de gör en exteriörbeskrivning. Det var inte helt 
enkelt att alla gånger förstå skillnaden mellan vissa positioner 
och hur man bedömer vad som är ua (utan anmärkning) och 
vad som skall rendera i en avvikelse. Vi fick också lära oss att 
den perfekta hunden inte finns varför protokoll med genom-
gående 1:or inte heller bör finnas. Det var både roligt, intres-
sant och lärorikt. 

Colliens proportioner är också viktiga och vi fick prova på 
att räkna ut hur lång en collie bör vara när den har en viss 
mankhöjd, t ex:
Höjd: Längd:
51 cm 57 cm
55 cm  61 cm
60 cm 67 cm  

Exteriör och SRD
SRD står för Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar. 
SRD började gälla 2011-01-10 och har fastställts av central-
styrelsen i Svenska Kennelklubben.
För collieraserna finns det tre punkter som man som domare 
ska ta hänsyn till när man bedömer en hund:
* smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter 
upp i gommen. ”Underkäken skall vara stark och välmark-
erad”.
* för små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelsto-
ra (aldrig riktigt små) mandelformade”.
* ängslighet och otillgänglighet

SCK skall årligen göra en analys av de domar-kommentarer 
som exteriördomarna lämnar på SCK, SBK samt SKK ut-
ställningar. Veckan innan konferensen fick SCK SRD-blan-
ketterna från SKK för 2012 års utställningar. Elisabeth Land-
fors gjorde en snabb inventering av utfallet som presenterades 
på konferensen. 
Av de rapporter vi fick ta del av så var det hundar med trångt 
bett och smala underkäkar som domarna kommenterat mest 
under 2012 års utställningar. Fåtalet hundar hade fått en kom-
mentar på mentaliteten.
När sammanställningen är klart och översänd till SKK kom-
mer den att läggas ut på hemsidan.

Jenny Jonsson
 

 
Exteriörprotokollen i Lathunden
Jan Klerung har analyserat den indata som klubben har från 
exteriörbeskrivningsprotokollen. I vår klubb är det Monica 
Johansson som ansvarar för att knappa in protokollen i Lat-
hunden (ett dataprogram). 
Det som man kan tyda ur analysen är att för collie så blir av-
vikelserna störst för följande positioner:
30 STOP – där ca 25 % har något svagt markerat stop. 
31 STOP PLACERING - där ca 30 % har något felplacerat 
stop.

32 HAKA UNDERKÄKE – där mer än 50 % av hundarna 
har något smal underkäke.
47 SKULDERPLACERING – där ca 30 % har något felak-
tigt placerad skuldervinkel, samvarierar med pos. 48 och 49.
48 SKULDERVINKEL – ca 30 % har en något knapp 
skuldervinkel vilket samvarierar med pos. 47 och 49.
49 ÖVERARMSVINEKL – där över 40 % har en knapp 
överarmsvinkel vilket också samvarierar med pos. 47 och 48.

Excelfilerna för kort och långhår kommer att läggas ut på 
hemsidan tillsammans med förklaring till de olika kolumn-
erna.

Kirsten Wretstrand
 

Frågestund med Per och Katja
På söndagsförmiddagen fick vi celebert besök av Per 
Arvelius och Katja Grandinson från SLU. De har tagit sig 
tid att komma till vår konferens för en uppdatering av läget 
i projekt mentalt sund collie samt för en frågestund. Vilken 
otrolig fördel att kunna få ställa frågor direkt till forskarna.
 
Per inledde med en kort summering om skattade index och 
visade ett intressant diagram gällande HD-index. Utan av-
elsindex kan vi bara ta hänsyn till varje individs egna data 
för MH och för HD-status. Vi har lärt oss att hundar med 
A och B på höfterna är godkända för avel medan C eller 
sämre inte är det. Med ett HD-index så kan det visa sig att 
en hund som själv har C på höfterna ändå tack vare sina 
gener=släkten får ett index som är bättre/högre än en annan 
hund som själv har A på höfterna. Det här blir för vissa helt 
omvända världen och det tar tid att vänja sig vid att det in-
dexet visar är vad hunden förmodligen kommer att nedärva 
till sina avkommor oavsett egentligen vad den hunden själv 
har för HD-status. Givetvis är det fortfarande så att de flesta 
som får A på höfterna också får bra index, men det behöver 
inte vara så…

Detta resonemang går att direkt översätta till MI (mentalin-
dex) som baseras på MH-data för numera över 3 000 lång-
håriga collies. Hitintills har vi baserat vårt urval av avelsdjur 
på varje individs egna MH-data. Visserligen har många upp-
födare även tittat på föräldrarna och kullsyskon, men vi har 
ändå en viss begränsad kapacitet att med vår hjärna utföra 
de ”beräkningar” som det innebär att ta fram ett avelsindex.
Ett exempel: Innan har vi sagt att hundar med 5:a på kvar-
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Andra frågor berörde det faktum att vi inom rasklubben ar-
rangerar kull-MH där alla syskonen beskrivs vid samma till-
fälle av samma beskrivare. Det är på ett sätt inte helt optimalt 
ur beskrivareffekten men så fort denne beskrivare beskriver 
andra hundar så får programmet mer data vilket göra att det 
ändå blir ett bra resultat. Men det är ändå inte helt fel att vari-
era val av beskrivare mellan gångerna. 
Frågor handlade även om importer och deras avkommer och 
hur index beräknas för deras avkommor i Sverige. 

Sen betonade Katja och Per mer än en gång att man inte skall 
stirra sig blind på om en hund har 104 eller 105 i index utan 
man böra arbeta med listorna genom att dela in hundarna i 
tre grupper; sämre än medel, runt medel och bättre än medel.

Avslutningsvis måste det som alltid poängteras att avel in-
nebär att ta hänsyn till många saker, inte bara mentalitet.

Kirsten Wretstrand

Vallning – collien, en kroppsvallare
Sista punkten på helgens konferens var en föreläsning med 
Marianne Hansson om vallning. En aktivitet som man om 
man får chansen absolut bör testa.
 

Collien är en kroppsvallare till skillnad mot bordercollien 
som är en ”eye-vallare”. En kroppsvallande hund kontrol-
lerar flocken med snabba, pendlande rörelser medan eye-
vallare kontrollerar flocken med blicken och en hukande 
kroppsställning. Dessa båda tekniker har olika användning-
sområden. Collien användes för att samla och flytta fåren i 
trånga utrymmen typ en hage, medan border collien används 
på stora öppna ytor. Sen finns det även gränsvallande raser 
där t.ex. Schäfern har använts. 
Fåren blir vana vid att bli vallade med en viss teknik. Efter-
som långt de flesta får vallas av border collies blir de oftast 
chockade av att det kommer en kroppsvallare som då vill vara 
betydligt närmare fåren. Detta medför svårigheter för vår ras 
att vara med på de vallningstävlingar som idag finns i Sverige.     

stående eller på skotten automatiskt inte bör användas i aveln. 
Det behöver inte längre vara absolut sant. Inte heller att en 
hund med 1 eller 2 på skotten automatiskt kvalificerar sig för 
avel. Svaret nu är att det beror på… Här kommer hela hun-
dens släkt in i bilden och alla dessa hundars MH-data beak-
tas för att räkna fram varje individs MI. Likt resonemanget 
gällande HD-status kan vi nu hittar hundar som själva gjort 
”bra” MH men som får relativt sett lägre index än en hund 
som gjort ett mindre bra MH men som kan få betydligt högre 
index. Vidare är det även viktigt att fokusera på hur kombina-
tionen av föräldrarna, dvs. kullen, blir. Man tar helt enkelt och 
lägger ihop mammas och pappas index och delar summan 
med 2, se exempel här nedan:

När det gäller skotten så är inte arvbarheten lika hög som för 
t ex nyfikenhet/orädsla som ligger på ca 25 %. 

När Katja tog över så fokuserade hon på att tala om hur in-
dexen beräknas och för vad man korrigerar. Katja och Per har 
fått en del frågor om just detta. 
All data som ingår i beräkningarna hämtas från MH-pro-
tokollet. Där framgår förutom vilka kryss som fyllts i samt 
vem som beskrivit, vilken månad, tik/hane, ålder på hunden. 
Allt detta är viktig bakgrundsdata för att indexen skall bli mer 
tillförlitliga. Här var det många frågor från publiken. 
Indexet beräknas för hela massan vid ett tillfälle varför det i 
princip inte går att genom att välja tidpunkt på året, beskri-
vare, vilken bana, hur gammal hunden är osv. för att få ett så 
bra index som möjligt för den egna hunden. Är hunden lite 
äldre så gör det troligen ett ”bättre” MH och bäst månad är 
tydligen augusti. Men det betyder också att om hunden gör 
sitt MH i augusti eller när den är lite äldre så korrigeras den 
hundens resultat lite neråt. Och tvärt om, när en yngre hund 
gör ett MH korrigeras värdena åt andra hållet. Hunden bör 
med andra ord få samma index oavsett när eller var den gör 
sitt MH. 

Katja och Per

MI för Nyfikenhet/orädsla
Tik 97
Hane 105
Skattad för kull 101
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Om man vill veta om ens collie har nå-
gra anlag för att valla kan man med fördel 
göra ett vallanlagsprov. Marianne gick ig-
enom hur ett sådant prov går till, vilket du 
även kan läsa om på hemsidan under ak-
tiviteter/vallning. När man gör ett vallan-
lagsprov gör man det för att mäta hundens 
anlag för att valla, det har ingenting med 
lydnad att göra och det är ingen tävling.

Vallanlagsprovet innehåller fyra bedömn-
ingskategorier: intresse, naturlig förmåga, 
mental uthållighet och samarbetsvilja/sty-
rbarhet.
Bedömningsskalan är 1-5 och för att bli 
godkänd ska man ha mellan 3-5 på alla 
punkter utom samarbetsvilja/styrbarhet. 
Den sistnämna punkten är bara en vä-
gledning eftersom alla ägare inte vill ha 
samma typ av samarbete med hunden under 
praktisk vallning. Intresset börjar mätas redan utanför fållan. 
Man bedömer hundens sätt att närma sig djuren, det är foku-
seringen man vill se. En hund som aldrig släpper djuren med 
blicken ska ha en 5:a.
 
Naturlig förmåga testas genom att testledaren/föraren t.ex. 
positionerar sig för att vända hunden genom blockering, 
promenerar i åttor, vänder rakt igenom osv. för att se hur 
hunden balanserar och reagerar på flockens rörelse och andra 
outtalade signaler.
Hunden behöver inte balansera till föraren – det är den 
naturliga förmågan att ’kontrollera’ en flock som skall bedö-
mas. En hund som inte verkar ha någon kontroll alls över 
djuren får 0 och den som lugn och samlad har full kontroll 
hela tiden får 5 poäng.

Mental uthållighet är ett test på hundens “mentala ork” - 
klarar den att jobba hela testet utan att lägga av eller visar 
den snabbt tecken på att tröttna? En hund som klarar hela 
testet utan att visa några tendenser till att vilja avbryta och 

Marianne Hansson

inte är helt slutkörd efter femton minuter måste betraktas 
som exceptionellt uthållig och bör bedömas med 5 poäng. 
Orkar hunden jobba koncentrerat i 5 minuter värderas det 
med minst 3.
Samarbetsvilja/styrbarhet testas med t.ex. ett ‘stanna’ eller 
‘ligg’-kommando, eller inkallning, för att kort avbryta valln-
ingen och sedan fortsätta. Andra exempel kan vara hundens 
sätt att reagera när bedömaren försöker få ut avståndet el-
ler vända hunden, t.ex. genom positionering eller blockering. 
En vändbar hund med hög intressepoäng som klarar (om 
än motvilligt) att lämna fållan okopplad på kommando kan 
t.ex. inte få lägre än 3. Detta moment skall inte räknas med i 
snittpoängen, eftersom skalan går från 0: extremt hård till 5: 
extremt förarvek. En 4:a gäller alltså en hund som är ganska 
förarvek, men inte så att det stör arbetet, och en 1:a en hund 
som är hård, men styrbar. Vilken av dessa två som blir den 
bästa vallhunden är upp till föraren och dennes personliga 
preferenser.

Jenny Jonsson
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Bozita Robur.
Ökad funktion - ökad prestation!

•	 Hög	andel	svenskt	färskt	kött	såsom	kyckling,	lamm,	älg	och	
						skandinavisk	färsk	lax	för	bästa	smaklighet	och	smältbarhet.
•	 Ris	och	majs	ger	en	glutenfri	hundmat.
•	 Med	MacroGard®	som	stärker	hundens	immunförsvar.
•	 Komplett	antioxidantskydd	med	vitamin	C	&	E	+	selen.	
•	 Glukosamin	&	Kondroitinsulfat	i	6	av	8	st	sorter.

Bozita	Robur	är	ett	svenskt	superpremiumfoder	med	naturliga	råvaror	av	högsta	kva-
litet	och	smaklighet.	Alla	råvaror	i	Bozita	Robur	fyller	en	funktion	och	har	i	enlighet	
med	senaste	forskning	omsorgsfullt	valts	ut	och	testats	-	allt	för	att	naturligt	stärka	
kroppens	egna	funktioner.	
Nya	Bozita	Robur	innehåller	dessutom	SPC	-	patenterad	specialprocessad	havre	som	
är	optimal	för	känslig	mage	och	som	genom	att	kontrollera	vätskebalansen	höjer	
prestationsförmågan.		

Läs	mer	på	www.bozita.com	eller	kontakta	oss	på	0322-666502	eller	
0322-666522.

www.bozita.comBra mat från 
Lantmännen

Förmånliga 
uppfödarvillkor!
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Idag är vi många som gärna uttrycker 
våra åsikter i bloggar och sociala medier 
som t ex Facebook och olika forum. De 
flesta diskuterar på ett trevligt och in-
formativt sätt men tyvärr förekommer 
det också otrevlig ton och pajkastning i 
många diskussioner. Det här är ingenting 
som är unikt för hundvärlden på något 
sätt, det rapporteras ständigt i media om 
påhopp, hot och otrevliga inlägg i sociala 
medier vilket kan drabba den enskilda 
personen hårt. 

I en diskussion där parterna är när-
varande på plats och ställe, finns kan-
ske möjlighet att se ansiktsuttryck och 
kroppsspråk samt höra tonläge och 
röstens nyansskillnader i det som sägs. 
Men i sociala medier där vi skriver och 
läser korta meddelanden är vi uteläm-
nade till att själva försöka bilda oss en 
uppfattning om vad avsändaren menar 
med det som skrivs. Det verkar också 
vara så att många människor känner en 
anonymitet eftersom man inte ser mot-
tagaren. Men tänk på att du oftast inte 
är anonym – dina inlägg i diskussionerna 
kan läsas av många andra!

Vad kan man tänka på för att undvika att 
uppfattas på ett oönskat sätt och för att 
bidra till trevliga och informativa diskus-
sioner? 

- Var öppen och tydlig
Uttala dig alltid utifrån dig själv och var 
tydlig med att det är din egen åsikt. Ut-
tryck inte åsikter du hört från någon an-
nan – kanske har du uppfattat den per-
sonen fel? 

- Bidra med kunskap, kompetens och 
erfarenheter
Våra sociala medier är ju en fantastisk 
källa till att ta del av andra personers 
kunskap, kompetens och erfarenheter! 
När en fråga ställs i ett forum, låt oss 
alla bidra till att hjälpa varandra genom 
att dela med oss av vår kunskap på ett 
trevligt sätt.

- Var ärlig men visa hänsyn
Var ärlig men hänsynstagande i dina 
inlägg. Tänk efter innan du publicerar 
ditt inlägg, kan det du skriver uppfattas 
sårande av någon annan?

- Visa gott omdöme och håll en god 
ton
Att skriva ett kort meddelande och sam-
tidigt förmedla en känsla är ganska svårt, 
det är lätt att ditt inlägg av mottagaren 
uppfattades som hårdare än vad du avsåg 
– i synnerhet om ni som diskuterar har 
skilda uppfattningar. Vinnlägg dig om att 
alltid hålla en god ton och var saklig när 
du beskriver din ståndpunkt och använd 
ett vårdat språk. Undvik pajkastning och 
var inte nedlåtande i din ton. 

- Yttrandefrihet och respekt 
Vi har yttrandefrihet i Sverige och det är 
en grundläggande rättighet i ett demok-
ratiskt samhälle. Vi har rätt till vår egen 
åsikt men det bör samtidigt medföra ett 
ansvar att respektera andras rätt att ut-
trycka sin åsikt. 

Sist men inte minst: Behandla andra så 
som du själv vill bli behandlad!

Colliebladets redaktion

Svenska Collieklubben
Svenska Collieklubben har en Face-
booksida där klubben har satt upp ett 
regelverk för att skapa en trivsam stäm-
ning bland de som deltar.  Tanken är att 
denna sida ska vara till för att informera 
om collieaktiviteter, skriva in resultat 
från tävlingar och prov, lägga in grattis-
hälsningar och publicera bilder på sina 
hundar.

Dessa enkla regler gäller för Collieklub-
bens Facebook-sida:

-  Inga diskussioner om vare sig menta-
 litet eller exteriör på rasen får före- 
 komma
-  Inga planerade parningar får läggas ut
-  Ingen “valphänvisning” får ske
-  Inga omplaceringar får läggas ut
-  INGA länkar till egna hemsidor

Klubben eftersträvar en trevlig atmosfär 
där förtal, förolämpningar eller mobb-
ning av sidans medlemmar eller andra 
personer inte förekommer och till hjälp 
med det har vi två moderatorer som tar 
bort eventuella olämpliga inlägg.

SOCIALA MEDIER 
– vad kan man tänka på?
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Julia & Kaj

Jag var 15 år när jag hämtade hem en liten 
sobel korthårig kille på 9 veckor som fick 

namnet Kaj.  Utan att engentligen veta 
någonting om tävlingslydnad så började vi 
träna lite smått hemma samtidigt som jag läste 
reglerna för lydnadsklass I och försökte lista ut hur vi 
skulle komma dit. Jag som helt ny inom hundvärlden lade kan-
ske inte upp träningen helt optimalt för Kaj men trots det så 
tävlade vi lydnadsklass I i början av 2009. Jag var fruktansvärt 
nervös och när jag klev av planen brände tårarna och jag var 
helt säker på att det gått dåligt, eftersom jag bara fokuserat på 
min egen prestation och inte Kajs. Men vid prisutdelningen 
så ropades vi upp som tvåa med 174 poäng och ett 1:a pris. 
Lyckan var total, vi hade debuterat tillsammans och lyckats. 

Efter ett tag började jag bli sugen på att kanske testa att tävla 
även lydnadsklass II med Kaj och reglerna lästes igenom och 
jag försökte förstå mig på momenten även i den klassen. Trä-
ningen började om och hösten 2009 tävlade vi tvåan. Brist på 
helhetsträning gjorde att vi nollade fjärrdirrigeringen men vad 
gjorde det när vi hamnade på rätt sida av strecket och plockade 
hem ett 1:a pris. 

Lydnadsklass III kändes mycket svårare 
och eftersom jag bara tränade klass för 

klass och inte hade någon aning om vad 
som väntade i nästa klass så har det tagit 

lång tid för oss mellan starterna. Lite min-
dre än ett år efter klass II så tävlade vi lyd-

nadsklass III på hemmaklubben men nu bör-
jade det visa sig även på tävling att jag tränade alldeles 
för lite helhetsträning och det gick inte riktigt vägen, vilket re-
sulterade i ett 2:a pris. Jag blev ganska nedslagen men eftersom 
vi var anmälda till en tävling helgen efter så var det bara att 
rycka upp sig och på den tävlingen hamnade vi på rätt sida av 
strecket och fick ett 1:a pris. Min första tävlingshund var upp-
flyttad till lydnadsklass elit bara två år gammal. Vilken häftig 
känsla det var. 

Men den riktiga satsningen i eliten skulle dröja. Jag funderade 
väldigt mycket över träning och vad som krävdes för att prest-
era i elitklass samtidigt som det var lite läskigt att tävla i samma 
klass som Sveriges absoluta elit. Lilla jag och min lilla collie 
som egentligen inte hade någon koll överhuvudtaget på lyd-
nadsklass elit. Vi var dock anmälda till collie-SM 2011 och jag 
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valde då att checka av var vi låg i eliten. Efter det blev det inte 
fler tävlingar det året. 

2012 bestämde jag mig dock för att nu var det dags att ta lyd-
naschampionatet och vi böjade träna ordentligt och målinrik-
tat. Vi var anmälda till ett gäng tävlingar och Kaj visade sig vara 
en riktigt momentsäker hund och nollade bara två moment 
under tävlingsårets 6 tävlingar, sitt i grupp där han lade sig och 
fjärrdirigering där han intog nästa position utan kommando. 

2012 var första året som vi tävlade relativt mycket och då fick 
vi svart-på-vitt vad vi behövde träna mer på. Kaj är en hund 
som behöver tränas regelbundet inför en tävling för att vara 
självsäker i detaljarbetet. Han är en väldigt tacksam hund att 
träna och tävla med och jag hade inte kunnat få en bättre hund 
att starta min tävlingskarriär med. 

Sista tävlingen för året bjöd på regn och lera, det fattades bara 
ett 1:a pris innan championatet var i hamn och jag ville ju så 
gärna. En missad position i dumzäta och en halvdan vittring 
och metallapportering gjorde att poängen sjönk drastiskt men 
vid prisutdelningen så sa tävlingsledaren “nästa 1:a pris är ett 
väldigt speciellt 1:a pris” och det var vi. Kaj var nu Svensk 
Lydnadschampion, jag har fortfarande svårt att förstå att lilla 

Kaj är en champinjon. Men det kom inte gratis, mån-
ga timmar på appellplanen, mycket funderande över 
träning men framförallt mycket glädje ligger bakom.  
Kan vi, kan ni. 

Jag hade aldrig vågat drömma om ett championat fyra år 
tidigare när jag fick min lilla collie, som jag “skulle träna 
lite lydnad” med, som jag sa till uppfödaren. Oavsett 
om du vinner eller förlorar är utgången alltid densam-
ma, du måste träna hårdare. 

Julia och SE LCH KORAD “Kaj”
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Inga Elmerssons hundar, fr.v Cittra, Zinka och Zurna (kullsyskon).
2012 blev hon uppflyttad till lägre klass i spår med Cittra o Zinka och till lägre sök med Zurna.

Börjar din valp 
bli stor?

Då är det snart dags 
för HD-röntgen och 
MH!
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Natten den 1 juli blev rallylydnaden officiell och det var vi 
med och invigde i Hörby. Jag tävlade då med Zazza och Zally 
återigen i nybörjarklass och Zally fick 99 poäng och Zazza 92 
poäng. Cajza och Irma fick också pröva på så nu tävlade jag alla 
fyra och det var jobbigt men roligt!

2012 blev ett händelserikt år. Jag hade intalat mig själv att inte 
tävla i mästarklass om jag blev uppflyttad dit… Högerhandlin-
gen var ju inte precis lätt. Hunden ska alltså kunna utföra alla 
momenten på höger sida också. Vi tränade och tränade hela 
vintern så när tävlingarna började på våren var vi redo och 
tävlade på. Det gick ju så bra att två av mina hundar, Zally och 
Cajza, blev uppflyttade till mästarklass i juli, så jag kunde ju 
inte låta bli att prova på mästarklassen med båda. De så duktiga 
att på Zallys fjärde och Cajzas tredje tävling så fick de titeln 
RLD M (Rallylydnadsmästare)! 
Så nu kämpar vi på under 2013 för att få vara med på rallylyd-
nadsmästerskapen i Söderåsen i september och jag vet att det 
kommer att bli jobbigt att kvala in så det kommer att bli många 
tävlingar fram tills SM:et men vi ska i alla fall försöka!

Jeanette

Jag heter Jeanette och jag har fyra collietikar Gemdales Nice 
Natalie (Zazza), Gemdales Unbelieavble Urzula (Zally), 

Ikkatorpet´s Cajza (Cajza) och Mironik´s Bridge (Irma). 
Hösten 2009 såg jag rallylydnad för första gången under ett 
läger och blev redan då frälst i denna sport och vintern 2009-
2010 utbildade jag mig till rallylydnadsinstruktör!

2010 började jag tävla inofficiellt med Zazza och Zally och 
innan det året var slut så var de uppe i avancerad klass. Då 
hade vi ju prövat på hur det var att tävla i rallylydnad under ett 
år och jag kan ju säga att lätt är det inte även om många tror 
det. I vanlig lydnad så vet man ju precis hur varje klass ser ut 
men så är det ju inte i rallylydnaden där vet man aldrig vad för 
moment som kommer för det är domaren som gör banan så 
den är olika för varje gång så man måste gå banvandring och 
försöka lära sig banan innan man ska in och tävla och det är 30 
olika moment (skyltar) i nybörjarklassen i fortsättningsklassen 
tillkommer det 15 nya moment, i avancerad klass tillkommer 
det ytterligare 14 nya moment och i mästarklass ytterligare 13 
nya moment så det gäller att lära sig alla!

Mina Mästare!
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Viltspårchampions!

1.  Jag hade funderat på det i närmare 3 år men har aldrig kom-
mit till skott.  Visste inte riktigt vem jag skulle kontakta och om 
det fanns någon i närheten som höll på med viltspår. Jag hade 
fått en känsla av att detta skulle kunde passa Cera. På våra skog-
spromenader far  hon som en raket fram och tillbaka i skogen 
för att ta det ena viltspåret efter det andra. Jag såg hur roligt hon  
tyckte det var och det gjorde ju mig mer intresserad att få till 
detta. 

2.  Jag var ut på Gävle BK´s hemsida för att titta på kommande 
utställning och då såg jag annonsen. Gävle taxklubb anordnade 
kurs i viltspår med möjlighet att efter genomgången utbildning 
göra ett anlags-prov.  Det passade mig perfekt då man kunde 
få fortsätta i samma klubb med tävlandet och hade en kontakt. 
Var lite spänd då jag ringde för jag tänkte att kursen säkert 
var fullbokad. Det fanns plats kvar och jag anmälde mig om-
gående. Det ångrar jag inte. 
Vi höll till i de björnrika skogarna i Årsunda. Det är första 
gången jag råkat på 
färska björnspår, de var stora kan jag lova. 

3.  Jag har egentligen inte spårat med Cera så mycket innan 
detta. Vi har tränat apellspår sporadiskt. Vad som är fascin-
erande med ”viltspår” är ju att det är blodet de går på, för att 
hitta det skadade djuret. Vid sista tävlingen fick jag verkligen se 
skillnaden på Cera när hon mitt i viltspåret fick en viltstörning. 
Då blev det ett helt annat sätt att spåra, hög svans och mycket 
ivrig. När jag sa nej och gav kommandot ”spåra” så återtog 
hon blodspåret och spårade hon åter lugnt och koncentrerat. 
Vid två av tävlingarna var det svåra förhållanden med 10mm 
nederbörd och hård vind. Cera gjorde det jättebra som tog tre 
raka förstapris.

4.  Nej, det har jag inte gjort.

Maria Johansson och Fancymore Blossom Angel, 
”Vilya” 

1. Jag började med viltspår dels för att jag var nyfiken att pro-
va på och dels för att jag trodde det skulle passa Vilya.

2. Jag har en arbetskompis som kör viltspår med sina hundar. 
Så jag följde med henne för att prova på några gånger hösten 
2011. Våren 2012 anmälde jag mig till en endagarskurs. Där 
kunde man anmäla sig till att göra anlagsprovet och på den 
vägen är det.

3. Ja, vi kör personspår också. Nu var Vilya ordentligt befäst 
på personspår innan jag började med viltspår. Så det har inte 
varit några problem att köra båda för vår del. Tycker snarare att 
det är en fördel att kunna variera spårträningen.

4. Inte i nuläget men jag har fått förfrågningar.

Annica Nyström med SEVCH SEUCH LPI Fancy-
more Angel Of Love, ”Cera” 

1. Varför	började	du	med	viltspår?
2. Hur	kom	du	i	kontakt	med	viltspår?	
3. Går	ni	både	människospår	och	viltspår	med	er	hund?
4.   Använder	ni	viltspår	i	praktisk	nytta?
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Marie-Louise Muhr med SEVCH Fornborgens Heta 
Hera och SEVCH, LP1, RLD-N, RLD-F Springmist´s 
The Rednex 	

Ja hur vi började med viltspår!
Jag ville pröva något nytt och eftersom mina hundar älskar att 
spåra så dök tanken på viltspår upp. 

Vi har en kvinna på klubben som kör viltspår med sina flat-
tar. Jag hörde med henne om hon kunde tänka sig att visa hur 
detta med viltspår går till och det kunde hon.
Hon tog med sig blod och klövar och så la hon några nybör-
jarspår. Rex fatta galoppen direkt och tyckte det var toppenkul. 
Hetsa var däremot lite tveksam till blodet första gångerna.

Monica Johansson med Gemdales Noble Nancy, ”Ilja” 

1. Jag började med viltspår för att jag ville prova något nytt. Jätteroligt att få följa de äldre jägarna i praktiskt arbete och lyssna 
på deras erfarenheter i spårarbetet. Dessutom ville jag se hur de långa liggtiderna påverkade Ilja och hur skillnaden med blodade 
eller oblodade spår, samt med eller utan klöv 
visade sig.

2. När jag hade bestämt mig för att prova 
på viltspåret tog jag kontakt med Taxklub-
ben och fick information om hur proven 
gick till. Sen var det bara att skaffa klöv och 
blod och ut och spåra.

3. Ja, jag spårar på olika sätt ungefär lika 
mycket och märker absolut ingen skillnad på 
mina hundar.

4. Nej, det har jag hitintills inte gjort, men 
det vore spännande att prova på i skarpt läge.

Efter några gånger så anmälde vi oss för an-
lagsprovet och de gick galant. Den domaren 
som dömde oss hade aldrig dömt några col-
lie och hon blev mycket imponerad. Kom-
mentaren vi fick var ”tänk om mina flattar 
spårade på detta vis”.
Utmaningen var sedan att träna upp dem till 
att ta spår som legat 24 timmar. Det gällde 
att inte ha för bråttom. Det är lite skillnad 
på ett spår som legat två timmar och ett som 
legat 24 timmar. Det gäller att stegra i rätt  
takt så de inte ger upp.

Med jämna mellanrum så kör jag vanliga 
spår. Jag körde en lägre tävling med Hetsa 
här i september och det såg verkligen roligt 
ut i början när hon verkligen fatta att det var 
sant att hon skulle gå ett sådant spår, hon 

fullkomligt flög fram i spåret. Kan ju säga att viltspårstränin-
gen har gett mig två mycket säkra spårhundar. 

Eftersom varken jag eller min man är jägare så har vi inte så 
mycket nytta av det praktiskt. Men det skulle vara kul att få 
följa med på ett eftersök någon gång.
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Returadress:
Svenska	Collieklubben
Margaretha	Carlsson
Åsen	138
860	41	Liden
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