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Här hemma växlar vädret från vår till full snöstorm men 
det är säkert så det alltid brukar vara. Man glömmer så lätt 
och jag är verkligen ingen kalenderbitare. Nej, det som har 
varit lägger jag bakom mig och blickar framåt.

Klubben har precis genomfört sin ”lo-konferens” , klubbens 
kick-off-möte inför årets verksamheter och nyheter. Med väl-
digt kort varsel fick vi byta både plats och lokaliteter pga. 
noll kontakt från vårt första ställe… Ingen kan nog klaga 
på bytet; väldigt fint konferensrum, varmt och skönt samt 
att vi fick sätta oss vid dukade bord med både hemlagat och 
hembakat. 
På agendan var det en del nyheter från SBK; alla som ska 
göra MH måste anmäla sig via nätet/SBK tävling. Resultaten 
kommer att snabbt rapporteras in och bli synliga på SKK 
hunddata. Mer om detta på annan plats i tidningen. 
Vi fick även en redovisning från diskussionsmötena i de lokala 
aktivitetsområdena beträffande val av avelshund. Spännande 
synpunkter framkom och förståelsen för att det nog inte är så 
lätt med avel alla gånger, är nog de flesta överens om.

Lokala aktivitetsområden? Styrelsen har uppmärksammats 
på att begreppet ”lokalområde” har en något annorlunda 
innebörd inom SBK än vår tillämpning. Efter samråd med 
SBK centralt, så har vi valt att byta namn till ”lokala aktiv-
itetsområden”. På det sättet hoppas vi att undvika framtida 
missförstånd.
Övriga synpunkter var att arbeta för en gemensam hemsida 
som även kan användas av de lokala aktivitetsområdena och 
så önskas ett gemensamt bokföringsprogram online. Det 
kräver en del ekonomiska investeringar som kommer att pre-
senteras i verksamhetsplan och budget.

Birgitta Forsberg, tidigare ledamot i FS och mellannorrlands 
distrikt, pratade mycket om hur man förhåller sig både som 
medlem samt förtroendevald, när man valt att vara medlem i 
organisationen. Ett mycket uppskattat inslag som dessutom 
medförde att punkten ska lyftas fram i kommande verksam-
hetsplan. Viktigt att detta implementeras både inom våra 
egna kommittéer, ute i våra lokala aktivitetsområden och 
ända ner på medlemsnivå. Det finns en okunskap om vad 
man får och inte får, vilket främst gäller våra sociala medier.
Konferensdeltagarna tyckte även att ämnet är så viktigt att 
det på våra kommande ”kick-offar ” (som man dessutom vill 
ska vara årliga) skall ingå en del utbildning i föreningskun-
skap. 
På det hela taget fick styrelsen många idéer att ta med sig till-
baka. På våra konferenser samlas många personer med olika 
kunskap som alla bidrar till en positiv utveckling av klubben. 
Ett synnerligen väl genomfört lagarbete i alla grupparbeten!

Det får mig att tänka på alla framgångar Sverige har skör-
dat i dessa OS-tider. Många medaljer har vi fått från dessa 
idrottsmän och kvinnor, alla på sitt sätt egoister och målmed-
vetna individer. Det som slår mig när man sitter i tv-soffan 
och hör alla dessa interjuver är att man lyfter fram laget och 
den glädje som man delar med varandra och även kanske 
även misslyckanden.
Det är kanske något som vi i hundvärlden borde fokusera 
lite mer på - lagkänsla/klubbkänsla och tillhörighet. Kunna 
glädjas med varandras framgångar och även ge ett vänligt ord 
när det inte går så bra. Vi alla har våra colliehundar som den 
gemensamma nämnaren.

Mentalindex; nya listor har kommit från SLU. Kolla igenom 
och återkoppla till projektgruppen om det är något ni fun-
derar över. Det finns en hel del frustration över att vi inte får 
tätare uppdateringar. Ja, helst direkt när hunden har gjort sitt 
MH. Vi måste dock komma ihåg att det fortfarande är ett 
projekt och förhoppningen är att vi i framtiden ska återfinna 
vårt mentalindex på avelsdata och där skall vi kunna göra 
provparningar.

Dagen innan årsmötet har styrelsen kallat samman alla upp-
födare - både medlemmar och icke medlemmar, en unik 
företeelse inom klubben är att sammankomsten är exklusiv 
för uppfödare. Tanken är att gemensamt diskutera olika upp-
födarfrågor, lyssna av tankar och frågeställningar. Den ser 
styrelsen verkligen fram emot.

Årets Collie-SM ansvarar styrelsen för. Ett arbetsmöte har 
genomförts med Timrå BK, som kommer att hjälpa oss med 
genomförandet av tävlingarna. Hoppas vi syns i juli!

Aktivitetskalendern på hemsidan börjar fyllas på med en stor 
variation av aktiviteter i landets alla delar. Många fina aktiv-
iteter kommer att anordnas under året!

Årsmötet går av stapeln i Jönköping i år. Under året har mån-
ga känslor varit på tapeten både hos förtroendevalda och hos 
medlemmar vilket har synts på olika bloggar och forum på 
nätet. En del felaktigheter har skrivits, kanske både medvetet 
eller av okunskap… bl.a. att klubben har frångått sina mål! 
Detta är naturligtvis inte sant. Klubben har i uppdrag att för-
valta och föra rasen framåt med de olika verktyg som finns.
Jag hoppas att vi syns i Jönköping för bra förhandlingar.

Med det önskar jag er alla lycka till med er hundar och ha en 
fin vår!

Meta Carlsson
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NYHETER - från SCK, SBK och SKK

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 

Ledamot/medlemsfrågor  
Jenny Jonsson 
medlem@svenskacollieklubben.se 

Ledamot/protokollsekreterare 
Carolina Kax 
carolina@smygens.se 
 
Ledamot  
Håkan Dahlbom 
hakandahlbom@hotmail.com 
 
Suppleant 
vakant 
Suppleant 
vakant

Revisorer 
Anders Mähler 
Britt Eliasson

STYRELSE 2013 Revisorssuppleanter
Cecilia Bjärsér
Britt-Marie Elbe

Klubbens e-postadresser är följande:
ordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se
kassor@svenskacollieklubben.se
medlem@svenskacollieklubben.se
kennel@svenskacollieklubben.se
valp@svenskacollieklubben.se
uppfodarkommitten@svenskacol-
lieklubben.se
colliebladet@svenskacollieklubben.se
projektet@svenskacollieklubben.se
register@svenskacollieklubben.se
aktiv@svenskacollieklubben.se.
 
Skicka in aktiviteter till: 
aktiv@svenskacollieklubben.se 

KONTAKTPERSONER
Lokala aktivitetsområden

Norrbotten
Piteå: Gunilla Nyberg, 0911-302 17, gunilla.nyberg@telia.com
Kassör: Maria Brännström 
Umeå: Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
Gällivare: Gunnel Strömberg, g.stromberg@telia.com,  

Mellersta Norra
Kontaktperson: Dag Gagner, dag.gagner@teila.com 
Sekreterare: Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
Kassör: Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Ann-Charlotte.Sand-
elinJonsson@svenskakyrkan.se 
Heléne Eliasson, Tel 060-58 04 48, heliasson@telia.com
Meta Carlsson, fancymore@swipnet.se
Linda de Beau, 070-322 21 26
Webmaster: Yvonne Westberg, yvonne.westberg@telia.com 

 
Norra Svealand
Kontaktperson: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com
Kassör: Håkan Dahlbom, hakandahlbom@hotmail.com 
Dalarna: Caroline Kax, caroline@smygens.se
Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com 
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, maria.johans-
son46@comhem.se 
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com 

Östra
Kontaktperson: Mia Pettersson, mar_pet@telia.com 
Kassör: Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Sekreterare: Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com 
 Webmaster: Peter Backhoff, collie@backhoff.se
Kontaktperson MH: Jessica Sjöstrand,  
jessica.sjostrand@home.se 

  

Södra Svealand 
Kontaktperson: Erica Svensson, erica.anna.svensson@telia.com 
Sekreterare & kontaktperson MH/MT: Marie-Louise Muhr,  
muhr.jungenas@comhem.se
Kassör: Annacarin Nykvist, info@ribbodamc.com
Närke: Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:  Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland:  Annika Hedner, notabenesvamp@hotmail.com

Västra
Kontaktperson: Margareta Hawkins,Tel 0340-65 19 64, 
lolo.hawkins@telia.com
Sekreterare: Lisbeth Hägg, hagg.l@telia.com
Kassör: Stellan Tjernström, classtellan@hotmail.com

Sydöstra
Kontaktperson: Angelita Nooni, 070-931 8982
Sekreterare: Kenneth Niklasson, 073-324 0406
Kassör: Wanda Forsberg, 0491-921 99
Västra delen: Britt-Marie Elbe, unilines@gislaved.net
Östra delen: Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com
Norra delen: Jenny Jonsson, antiloop8@hotmail.com  

Södra
Kontaktperson: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@ystad.nu 
Sekreterare: Ingela Pettersson, ingela@zting.se
Kassör: Kirsten Wretstrand, kirsten.wretstrand@gmail.com
Halland: Marie Baaz, damaianus@telia.com

Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, ikkatorpet@telia.com
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@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!

Nya Mentalindex-filer 
Under februari fick vi nya MI-listor så nu har alla hundar 
som gått MH under 2013 fått sin index. Under mars månad 
kommer excelfilen där vi kopplar ihop MI med hälsodata att 
bli uppdaterad.

Registrering av resultat på våra utställningar 
Resultat från våra utställningar läggs in elektroniskt hos SKK. 
Bifoga; Resultatlista i original + kopia, katalog i 2 ex samt 
ifyllda SRD-blanketter och skicka allt omgående till Linda de 
Beau, Svarttjärnsvägen 2, 824 40 Hudiksvall.

Registrera din e-postadress! 
SCK tänker börja med mailutskick till alla medlemmar och vi 
hämtar din e-postadress från SBK:s medlemsregister. Saknas 
det en e-postadress till dig så kan du lägga in den själv via 
Mina sidor på SBK:s hemsida. Strular det kan du få hjälp av 
vår medlemsansvariga Jenny Jonsson via e-post medlem@
svenskacollieklubben.se.

Byte av namn LO till LA 
Styrelsen har uppmärksammats på att begreppet ”lokalom-
råde” har en något annorlunda innebörd inom SBK än vår 
tillämpning. Efter samråd med SBK centralt, så har vi valt att 
byta namn till ”lokala aktivitetsområden”. På det sättet hop-
pas vi att undvika framtida missförstånd.

Registrering av MH-resultat via SBK Tävling 
Sedan 1 januari 2014 ska samtliga resultat från mentalbes-
krivning hund (MH) rapporteras via SBK-tävling. Inrappor-
tering av resultat i MH ska fortsättningsvis ske elektroniskt 
via SBK-tävling och SBK-prov. Förfarandet är detsamma 
som för bruks- och lydnadsresultat, så du som arrangör 
kommer att känna igen hanteringen eller kunna ta hjälp av 
tävlingsansvarig på klubben. Varje LA har en egen inloggn-
ing. Hör av er till styrelsen om du behöver få ditt LA.s lösen.

SKK:s nya grundregler 
Den första januari 2014 börjar Svenska Kennelklubbens nya 
grundregler att gälla. Den första januari 2014 börjar Svenska 
Kennelklubbens nya grundregler att gälla.

På SKK:s hemsida kan du läsa mer om vad skillnaderna bstår 
av. För uppfödare och ägare av hanhundar har det skett vissa 
förändringar. Tik måste vara 18 månader vid kull1 och tik 
som fyllt 10 år får inte paras. Gällande hanhundsägare så har 
en ny paragraf  tillkommit, 2.8.

Den lyder som följer: ”att hanhundsägare alltid ska 
lämna sanningsenliga, och utifrån SKKs avelspolicy 
samt de rasspecifika avelsstrategierna fullständiga, up-
pgifter om sin hund.”

Viktigt att veta för uppfödare: Grundreglerna rymmer en 
"avelsparagraf" som riktar sig till dig som bedriver hundavel. 
Men vad menas egentligen med "allvarlig sjukdom", "ökad 
risk" och andra uttryck?

SBK: s Kongress 2014 – 17-18 maj 
På Kongressen skall nya medlemmar väljas in i Förbundssty-
relsen och det finns även ett antal motioner att ta ställning 
till. SCK har i år 3 röster. Handlingarna läggs ut på SBK:s 
hemsida i god tid innan.
Fredag kväll innan Kongressen är det som brukligt en 
rasklubbsträff  för brukshundsraserna. Där diskuterar vi 
rasklubbar gemensamma frågor och vi brukar även få lyssna 
på en intressant föreläsning med en aktuell frågeställning 
som vi även brukar grupparbeta kring.

Nyhet just nu är att fler bruksraser har påbörjat sin resa för 
att få Mentalindex. Annan viktig fråga för rasklubbarna är 
bruksprovens framtid. Skall de vara prov eller tävling – el-
ler både och? Arbetet inför nästa regelrevidering har redan 
påbörjats.

Utskottet för Avel- och Hälsa 
Alla bruksraserna tillhör SBK som är vår specialklubb inom 
SKK. SBK är organiserat i 5 olika utskott och utskottet för 
avel- och hälsa är det utskott som vi som rasklubb har allra 
mest kontakt med. De hanterar alla de frågor som är viktiga 
för oss som exteriör, hälsa och mentalitet; arrangerar möten, 
utbildningar, konferenser osv. för oss rasklubbar.
Ny sammankallande i utskottet för avel- och hälsa är Ulrika 
Paulin.

NYTT om anmälan till MH! 
Från och med 2014-01-01 så har Svenska Brukshundklub-
ben infört nya rutiner när det gäller såväl anmälningar som 
rapportering av MH. Deltagare som vill anmäla sin hund till 
MH ska numer göra det via SBK Tävling. För att göra det så 
behöver du som husse eller matte ha ett konto i SBK Tävling 
om du inte har det tidigare så finns det god hjälp genom en 
steg-för-steg film på Youtube. Konto i SBK Tävling gäller 
för alla prov- och tävlingsformer så när du ska gå vidare och 
eventuellt börja tävla så är kontot redan klart.

Ny bruksras 
Svenska Chodsky pesklubben - ny rasklubb i Svenska Bruks-
hundklubben. Chodský pes är ras med ursprung från Tjeck-
ien. I Sverige finns det cirka 16 hundar av rasen och god-
kändes av Svenska Kennelklubben 2010. Trots sina anor 
från 1100-talet är rasen ännu inte godkänd av FCI. Länk till 
rasklubbens egen hemsida: http://scpk.se/Chodskypes
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Norra

Mellersta Norra

Nytt från ditt Lokala Aktivitetsområde

Norra Svealand

Södra Svealand

Onsdag 14 maj kl 18.00-21.00 
Utställningsträning (preliminärt datum -kan komma 
att ändras) 
Örebro Hundsällskap BK

Söndag 1 juni kl 09.30. 
Prova på vallning i Nora.

Alla aktiviteter går att läsa mer om på vår hemsida, i 
vår kalender.

Erica Svensson

Östra

När det här skrivs har vi fått njutit en kort tid av lite kyla 
och snö, vilken lycka för oss som har hund att slippa all 
smuts som släpas in. Men vi går nu mot ljusare tider och 
snart snart är nog våren här. 

Vi i Östra har hunnit med att ha repris på två delar av 
Collieägarutbildningen, dels juridikblocket som var up-
pdelat under två halvdagar samt RAS blocket en heldag 
så de som missade förra omgången vi körde fick möj-
lighet att delta. Vi planerar att köra repris på beteende 
blocket samt anatomi men det blir troligtvis till hösten. 

Det vi hittills planerar för våren är: 
Colliepromenader på lite olika platser i och runt 
Stockholm.  Se vår hemsida.

MH planeras till 26 april på Waxholm BK. 

Någon gång i maj kommer vi att ha en dag med lite 
groomingtips samt ringträning plats och datum är 
inte klart när detta skrivs. 

Utställning på Mälarö BK den 7 juni. 
Domare Yvonne Brink:
Officiell lydnadstävling under dagen klass 1-3.   

För att få mer information om de olika träffarna vi plan-
erar, håll utkik på vår hemsida: 
http://www.sck-ostralo.se/ 
eller anmäl er till vår maillista då skickar vi ut ett mail 
till er när något är på gång, er anmälan till listan skickar 
ni till:  
Elisabeth Lindström   
lindstrom.elisabeth@tele2.se 

Ha det gott önskar 
Mia Pettersson Östra LO
  

Västra

LYDNADSLÄGER
arrangeras av SCK:s västra lokalområde 20-21 septem-
ber 2014 på Tånga Hed, Vårgårda

• Tävlingslydnad klass III och elit samt brukslyd 
 nad högre och elit
• Tävlingslydnad klass I till elit samt brukslydnad  
 appell till elit 
• Allmänlydnad, tävlingslydnad t.o.m. klass II samt  
 brukslydnad appell och lägre
• Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
• Rallylydnad
• Agility

Avgifter: 1 400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för med-
följande.
Logi: Rum/campingplats bokar Du själv på 0322-62 43 
11.

Information/anmälan: Anmälan görs via e-post till:
lager@sck-vastralo.se. Begränsat deltagarantal! Sista an-
mälnings-/betalningsdag är 20 augusti 2014 .

För mer information besök vår hemsida:  
www.sck-vastralo.se, som uppdateras löpande samt an-
nons i kommande Collieblad. 
Välkomna!

Sydöstra

Prova-på-viltspår, Lenhovda
Lördag 29 mars kl. 09.30 - 16.00
Vår ledare Åse Adolfsson är domare och instruktör 
i viltspår. 
Vi lovar dig en trevlig och givande dag i skogen med 
glada trevliga människor och goa hundar. Absolut 
inga förkunskaper krävs!!
Vi träffas vid Lenhovda kyrka kl. 09.30  för att köra 
tillsammans ut till skogen.
Ta med matsäck. Grill finns. 
Max 7 ekipage
Pris 50 KR per ekipage (för blod och klöv) Betalas 
på plats.
Anmälan(bindande) senast 20 mars till Ellenor Wes-
tin Tel. 0760-493770 
E-post ellenor@scksolo.se 

2014-04-18 Inofficiell utställning i Piteå

2014-07-04 Utställning i Piteå

Läs mer på Norra LA:s hemsida: 
scknorralo.hundpoolen.nu/

UMEÅ: Collieträff  18 maj, 11.00
Vi kommer att vara på Holmsunds Brukshundklubb 
Chans att testa spår, agility mm. Vi fixar korvgrillning 
och annan fika.
Anmäl dig till Johan, senast 10 maj. 
karljohan.nilsson@hotmail.se
Välkommen!

Utställning i Alunda, 14 september.
Domare: Margaretha Carlsson

I vår fokuserar vi på arrangemanget av Collie-SM 
tillsammans med styrelsen och Timrå BK.
Håll dock utkik på hemsidan om kommande aktiv-
iteter. 
Har du förslag till aktiviteter? Skicka dom till:
dag.gagner@telia.com

Internationella Colliehandboken
Finns att beställa för avhämtning på Årsmötete 
eller via post.
Kostar 120 kr utan porto.
 
Beställs via Meta Carlsson:
fancymore@swipnet.se

Projektgruppen för Mentalt Sund Collie 
finns till förfogande att komma ut i de lokala aktiv-
itets-områdena för att informera om Mentalindex 
och dess tillämpningar.
Passa på och bjud in oss under våren!

Registrera din e-postadress! 
SCK tänker börja med mailutskick till alla medlem-
mar och vi hämtar din e-postadress från SBK:s 
medlemsregister. Saknas det en e-postadress till 
dig så kan du lägga in den själv via Mina sidor på 
SBK:s hemsida. 
Strular det kan du få hjälp av vår medlemsansvariga 
Jenny Jonsson via e-post:
medlem@svenskacollieklubben.se
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Bruksträning, Lessebo
Söndag 13 april kl. 10.00
Spår- och sökträning med Sonny Bäckman och Lena 
Hjärtfors. Vi träffas på Lessebo brukshundklubb tränar 
och fikar och har en trevlig dag tillsammans med våra hun-
dar. Ta med eget fika! 
Anmälan till Sonny och Lena Tel. 0478-10825  

Prova-på-vallning, Nybro
Lördag 26 april kl. 9.30 - 14.00
Emelie Lund ger oss lite matnyttig teori och vi får se 
hennes hundar valla. En fantastisk syn. Därefter får våra 
hundar testa på att valla.
Vi samlas vid Mac Donalds i Nybro 09.30 för samåkning.
Ta med eget fika. Engångsgrillar finns.
Om gruppen blir fullsatt gör vi en intresseanmälan för 
nytt tillfälle i höst.
Max 10 ekipage.
Pris 150 KR per ekipage
Anmälan(bindande) senast19 april till Ellenor Westin Tel 
0760-493770 
E-post ellenor@scksolo.se  eller Birgitta Grusell Tel. 
0768-818834
E-post  birgitta@scksolo.se   

Lydnadsträning, Karlskrona
Lördag 3 maj kl. 12.00–16.00
Vi tränar lydnad med instruktör Carina Lundin på Seno-
ren utanför Karlskrona. Carina är domare och har även 
deltagit med flera egna hundar i SM i lydnad och bruks. 
Varje ekipage tränar individuellt på sin egen nivå från ny-
börjare till elit.
Välkomna till denna aktivitet som uppskattades mycket av 
deltagarna förra året.
Max 6 deltagare 
Pris 200 KR per ekipage. 
Anmälan(bindande) senast 26 april till Karin Nilsson Tel. 
072- 313 31 01
E-post karin@scksolo.se

Rallylydnad, Olofström
Söndag 18 maj kl. 12.00–16.00
Vi tränar rallylydnad med instruktör Maj-Britt Svensson, 
som med sin collie Turbo blev årets rallylydnadscollie i 
Collieklubbens Sydöstra LO. Vi håller till på Olofströms 
brukshundklubb där man gärna ser att vi köper fika.
Alla är välkomna och kan vara med oavsett förkunskaper.
Max 8 deltagare
Kostnad 25 KR
Anmälan senast 7 maj till Karin Nilsson 
Tel. 072- 313 31 01
E-post karin@scksolo.se 

Smålandslägret
7-10 augusti

Det finns förslag om ytterligare aktiviteter som området 
planerar, vi återkommer om detta på vår hemsida.

Angelita Nooni 

Södra

SCK Södra lo inbjuder till Officiell utställning 
10 maj, Osby BK. Domare är Ulla Bergh-Persson.

Anmälan via www.mgevents.se senast den 10 april. 
Betala in på PG 453 92 06-5 och ange kontrollnum-
mer från anmälningen. 
Officiellt lydnadsprov i klass I-elit. Domare Leif  
Pral. Anmälan och betalning via www.sbktavling.se

Officiell Rallylydnadstävling den 25 maj på Osby 
BK. Alla klasser. 

"Collie-walk" i slottsmiljö!  
Den 5 april vid Torups slott kl 12.00. Samling på 
parkeringen mittemot slottet. Packa picnic-korgen,ta 
med dig korv och din "hotdog" (collien) så håller vi 
med grillkol. 
Ett bra tillfälle för dig som vill träffa andra collieägare 
och ta en promenad i all enkelhet. 
Alla är lika välkomna, ny som gammal. 
Ring eller sms till Ingrid Persson 0705-137788 om du 
har några frågor.

Vi funderar på att köra igång collieägarutbildning un-
der året, och ha en prova-på-agility och en prova-på-
spår. Ha koll på vår hemsida för att få veta vart och 
när!

För mer info om aktiviteter:  
www.svenskacollieklubben.se 

 

 

 

Sydöstra Lo hälsar alla medlemmar varmt välkomna till det årliga 
träningslägret ”Nya Smålandslägret” f.d. Kostalägret.  

Plats: Stora Segerstads Naturbruksgymnasium i Reftele 
 

 

 
Grupper: 
Prova-på 

Appell-Lägrespår 
Högre-Elitspår 

Sökgrupp 
Agility 

 

Med reservation för förändringar 
 

”Nyhet” i år är även Agility (8-10 deltagare)  
Övriga 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! 
 

Torsdag och fredag kväll grillar vi, lördag kväll festmeny 
i matsalen. Fikakorg f.m och e.m 

 
Pris 2000 kr inkl. mat + boende, 

Medföljare utan hund 700 kr + boende  
 

Boende: Lakan, örngott och handduk medtages, 
                     Städning av rummen ingår i priset 
 
Vita huset:   200:- /säng och natt för rummen (2 personer)  
                    200:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
 
Gula huset:  300:- / säng och natt för rummen (2 personer)      
                    400:- / säng och natt i eget rum ( i mån av plats) 
                                        
Husvagn:      150:- /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  
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!                                                   
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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

PROGRAM

Fredag 18 juli
Invigning
Rallylydnad - alla klasser 
Appellklass - spår och sök

Lördag 19 juli 
Agility - inofficiell
Bruks, lägre klass -  
elitklass spår och sök

Söndag 20 juli
Lydnad - alla klasser
Rasspecial kort- och långhår 
 

Anmälning till bruks, rally, lydnad och agility görs via 
SBK Tävling.
PG till Collie-SM är 872417-1
Vid inbetalningar ange alltid ditt namn.

Bruksklasserna är rasmästerskap för Collie vilket 
betyder att collie har förtur men att även andra 
raser kan få delta.

Huvudstyrelsen ansvarar för Collie-SM och samar-
betar med Timrå BHK. 
Huvudsponsor är Royal Canin.

Mer info kommer på SCK:s hemsida.

COLLIE-SM 2014
Timrå, 18-20 juli
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Sedan Collieklubbens avelspolicy fastställdes 2004 har den reviderats under 2010 och den vi har nu gäller för peri-
oden 2011-2018. RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) ger rekommendationer på de hundar som skall gå i avel och RAS 
berör alla uppfödare av den aktuella rasen.

Registreringarna 
ökade något under 2013 jämfört med 
2012, en ökning på 15,5 %.
2013 föddes 381 LH och 36 importer 
ger totalt 417 LH. 
2013 föddes 91 KH och 5 importer ger 
totalt 96 KH.

Totalt 513. 

2012 var siffrorna 379 LH och 65 KH, 
totalt 444.
KH – 17 kullar – 5,3 valpar i snitt
LH – 77 kullar – 4,9 valpar i snitt 

RAS består av tre byggstenar; hälsa, exteriör samt mentalitet. Klubbens Kullista på hemsidan har samma upp-
lägg och redovisar fakta om föräldrarna utifrån hälsa, exteriör samt mentalitet. Uppföljningen sker kontinuerligt och 
det finns ett antal avelsmål som är viktiga för collieraserna och dessa redovisas översiktligt här. 

 

KH
Gällande andelen röntgade korthår så 
klarar man målen med råge med ett 
snitt på 67 % för åren 2003-2011. 
Av de 41 korthår som röntgades under 
2013 hade 1 dysplasi=3 %. 
För 2012 var andelen 2 %.

LH
Klarar också målet men med något 
mindre marginal; i snitt 57 % blev 
röntgade under perioden 2004-2013. 
Av de 230 långhåren som röntgats 
under 2013 hade 39 av dem dys-
plasi=17 %. 
För 2012 var andelen 14 %.

För 2012 och 2013 förväntas en ökning 
av röntgade hundar, då de fortfarande 
är unga individer.

ED-röntgen finns inte med som något eget mål i RAS men under 2013 så ED-röntgades följande:
KH – 15  varav 2 hade ED av någon grad (13 %)
LH – 86 varav 7 hade ED av någon grad (8 %)

  

Under 2013 hade följande andel av kullarna föräldrar där både far och mor är omlysta:
KH – 10 av 17 kullar – 59 %       LH – 38 av 77 kullar - 49 %
  
Tikarna är i högre grad omlysta än hanarna. Under året har en tik med colobom lämnat avkomma. 
Knappt hälften av avelsdjuren är inte omlysta i vuxen ålder.

  

SKOTT för MH-beskrivna under 
2013: 
KH – 33 MH – 64 % gk skott
LH – 211 MH - 64 % gk skott

Under 2012 införde SCK Mentalindex 
där index för just Nyfikenhet/Orädsla 
och Skott är prioriterade mål. SCK 
rekommenderar att kullens skattade 
index bör överstiga rasens medelvärde 
på 100. Läs mer på nästa sida.

MENTALTEST under 2013:
KH – 5 varav 2 gk mentaldel
LH – 56 varav 24 gk mentaldel
 

 

Exteriörbeskrivna KH 2013-2010: Exteriörbeskrivna LH 2013-2010:                                       
Antal: 2013/3  2012/12  2011/11  2010/14          Antal: 2013/56  2012/76  2011/48  2010/47

Utställda: 259 starter av svenskregistrerade KH Utställda: 1 075 starter av svenskregistrerade LH     
varav 201 ggr excellent (78 %)                                 varav 751 ggr excellent (70 %)

Uppföljning av RAS - 2013

MÅL HD
50 % per årskull röntgas
< 14 % med höftledsdysplasi

MÅL MH 
50 % per årskull MH-beskrivs

Colliens nyfikenhet och orädsla 
behöver stärkas samt att skott-
fastheten behöver förbättras. 

MÅL EXTERIÖR
50 % per årskull officiellt utställda samt att öka andelen exteriörbeskrivna hundar

MÅL ÖGON
98 % av valparna ögonlysta 
Samtliga avelsdjur omlysta som vuxna
Inga avelsdjur med näthinneavslossning, blödning i ögat eller colobom  

På SCK:s hemsida www.svenskacollieklubben.se kan man se aktuella siffror under Statistik- uppföljning av avelspolicyn
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Kliniken är välutrustad med operationssalar, ultraljud, digitalröntgen, laboratorium och 
en rehabavdelning med simbassäng. Vi har även en tandavdelning med egen tandläkare. 

Veterinärer: Jörgen Junkergård, Helen Falkenström, Caroline Adamsson, Karin Agin, 
Caroline Gredmar, Thomas Hûtter, Åsa Lidman, Jennifer Nilsson, Lise Winberg-Olsen

Frögatan 4, 653 43 Karlstad, telefon 054-15 06 20, www.solstadenssmadjursklinik.se

sjuKVård 
frisKVård 
rehab 
hundsim

Vi erbjuder våra 
kunder en komplett 
smådjursanläggning

I samband med Colliekonferensen i Västerås i våras så pre-
senterades åter projektet av Per Arvelius och Katja Nilsson, 
det var också inplanerat frikostig tid för frågor. I samband 
med konferensen hade projektgruppen ett arbetsmöte med 
Per Arvelius och Katja Nilsson.
Under året har projektgruppen fortlöpande haft mail- och 
telefonkontakt med SLU.

Indexlistorna har uppdaterats i februari och i juni 2013. I 
februari 2014 fick vi åter nya indexlistor och numera är som 
bekant korthårscollien inkluderad i listorna. 

Under året så sammanställde vice ordf. Jan Klerung en datafil 
från programmet Lathunden med uppgifter på samtliga MH-
beskrivna hundar komplett med indexvärden, hälsoparame-
trar, färg och avkommor. Ett dokument som ger en samlad 
bild av MH-beskrivna hundars status. Dokumentet finns till-
gängligt tillsammans med övriga indexlistor på Collieklub-
bens hemsida. Dessa kommer att uppdateras varje gång vi 
får nya listor.

Under året har projektgruppen informerat om Mentalt sund 
collie i samband med SBK:s RAS/RUS konferens, informer-

at vid Svenska Rottweilerklubbens uppfödarmöte samt att 
projektgruppen deltog vid SKK:s infomöte om mentalindex 
för collieuppfödare. 

Artiklar publiceras löpande här i Colliebladet samt att olika 
frågeställningar redovisas via hemsidan.
Under hösten hölls diskussionsmöten ute i de lokala ak-
tivitetsområdena och alla fick chansen att försöka använda 
verktyget för att välja en lämplig partner till en tik.
Projektgruppen har även fler inbjudningar för 2014 från 
rasklubbar inom SBK att komma och informera om col-
lieklubbens arbete med mentalindex.

Mål för Projekt Mentalt Sund Collie 2014
- Bearbeta och se över listan gällande aggression
- Arbeta för en regelbunden uppdatering av    
 indexlistorna
- Fortsätta att sprida information om projektet och om   
 hur man använder index, inom och utom klubben
- Producera ett nytt specialnummer av Colliebladet om   
 Mentalindex

     Projektgruppen 

 Projekt mental sund collie – status 2013

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
 
Ännu ett år med utvärdering av de mål som är fast-ställda 
i Collierasernas RAS-dokument. Vissa mål närmar vi oss 
och vissa mål är det en lång bit kvar till. 

Registreringarna har ökat något i år, noteras kan att det 
har inte varit så många långhårsimporter (36 st) sedan 
2009 då det var 41 importer. För korthåren är det inte lika 
många importer, senast det var ett större antal var 2007 
då 10 korthårsimporter registrerades. 

Tyvärr är det en ökning av antalet HD-belastade LH under 
2013. För KH är siffran i stort oförändrad. Jag hoppas att 
Collie snart tillhör de raser som har HD-index, ytterligare 

ett verktyg för att uppfödare att ta hjälp av i sitt avelsar-
bete. Collie finns bland de raser som står på tur att få just 
detta.
Starter av svenskregistrerade collies på utställningar un-
der 2013 har presterats av 85 KH individer och 422 LH 
individer. 
Ett steg att komma närmare de olika målen i RAS är att 
vi alla hjälps åt att utvärdera våra hundar. Fler hundar till 
HD-röntgen, MH-beskrivning och Exteriörbeskrivning ger 
oss alla mer information och ett större urval när det kom-
mer till avelsplanering.

Elisabeth Landfors

Figurerna visar antal kullar per hårlag per kategori;
 - kullens skattade index >100 (enligt rek.)
 - kullens skattade index <100
 - far är utländsk (inget index)
 - ena förälderna saknar index – övrigt

Att en förälder saknar index kan bero på olika saker; 
far är utländsk, ena förälderna har inte haft något index 
vid registreringstillfället eller så har en av föräldrarna ett 
brutet MH.

För KH gäller att ingen förälder har ett brutet MH men 
det finns en tik som saknar index för skott.

För LH så finns det tio kullar där en eller båda föräld-
rarna har ett brutet MH, dvs. i 12 % av kullarna. I tre av 
dessa tio kullar, 4 %, har båda föräldrarna ett brutet MH.
Önskvärt vore att fler kullar hamnar i kategorin >100 
men framförallt bör inte avelsdjur ha ett brutet MH.

Önskvärt vore att fler kullar hamnar i kategorin >100 
men framförallt bör inte individer med brutet MH 
användas i avel.

MÅL ARBETSMERITERADE 
att öka andelen hundar som kommer till arbetsprov 

Skattat Mentalindex för N/O (Nyfikenhet/Orädsla) och skott 
För kullar registrerade 2013 

Bruksprov under 2013, antal startande per klass:
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Rapport från LO... LA-konferensen
Österström, 7-8 februari

Det är först, när tankarna lämnar kroppen genom munnen 
eller fingrarna, som problemen kan börja. Inte om du sit-
ter för dig själv på en öde ö utan kontakt med omvärlden. 
Då kan du säga och skriva vad du vill. Det finns ju ingen, 
som kan höra eller läsa det du förmedlar. Men hur många 
av oss sitter för oss själva på en öde ö? I varje fall inte du, 
som läser det här och inte heller jag, som skriver det här.

Vi har alltså fullt med människor i vår omgivning. En del 
tycker vi bra om och en del ogillar vi men den största 
delen av jordens befolkning har vi ingen som helst relation 
till.

Hur ska vi då behandla varandra? 
En bra regel är: ”Behandla andra, som du själv vill bli be-
handlad.” Det är ytterst få människor, som vill bli baktalade 
eller att man sprider lögner om dem men ändå sker detta. 
Baktaleri och lögner har funnits i alla tider men då har 
det inte orsakat så stor skada och smärta hos de drab-
bade. Nu har vi tillgång till Internet och det vi skriver på 
sociala medier sprids blixtsnabbt över världen och ingen 
är fredad.

Även hundvärlden och medlemmarna i Collieklubben drab-
bas. SKK har känt sig tvingad att ge ut en policy för digitala 
medier. Överträdelser mot den behöver inte vara straffbara 
enligt lag men kan bestraffas med disciplinära åtgärder av 
olika grad. I extremfallet med uteslutning. Det är egentligen 
ganska självklart: Kan man inte hålla sig till reglerna, så ska/
får man inte vara med och leka.

Vid flera tillfällen under det senast året har styrelsen blivit 
kontaktad av medlemmar, som har känt sig kränkta på sociala 
medier. Det är helt oacceptabelt att vi medlemmar kränker 
varandra eller andra ”hundmänniskor”!
Kränkningar måste upphöra!
I verksamhetsplanen för 2014 har därför styrelsen lagt in ett 
prioriterat mål om etik och moral, eftersom problemet inte 
ser ut att kunna lösa sig självt.

Jan Klerung, vice ordförande

och dessutom som officiell tävling, men det måste också fin-
nas förutsättningar för arrangören att göra ett bra jobb och 
mäkta med tävlingarna. Därför är vi tvungna att acceptera 
att det inte blir så varje år. De flesta lokalområden har också 
kommit fram till att det krävs ett bra samarbete med lokala 
brukshundklubbar för att kunna genomföra ett så pass stort 
arrangemang som SM:et faktiskt är.

SRD
Vi informerades också om att en mycket stor del av domar-
kåren tycker att collien bör finnas kvar på listan för SRD 
(Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) och det arbetar 
även SCK för nu när det blir en nordisk samsyn för detta. 
För den som inte vet varför collien finns med kan jag berätta 
att domarna ska ägna särskild uppmärksamhet åt bett och 
underkäke (den senare ska vara stark och väl markerad, så att 
hörntänderna inte blir felställda och biter upp i gommen), 
ögon (som ska vara medelstora och mandelformade och inte 
för små och djupt liggande), samt mentalitet (collien får inte 
vara ängslig och otillgänglig).

Collieägarutbildning
För något år sedan togs material fram för den s.k. Collieä-
garutbildningen. Utbildningen, som genomförs som en stud-
iecirkel, vänder sig till alla som vill veta mer om sin hund. 
Tyvärr har intresset för utbildningen än så länge varit gan-
ska svalt, men det kanske bara krävs att de som genomfört 
den berättar vad de tyckte om utbildningen? Ni minns att jag 
skrivit om kommunikation, eller hur?

Efter nästan två dagars intensivt arbete var det dags att skil-
jas åt och åka hemåt igen. Med betydligt bättre väder än på 
nerresan gick det ganska snabbt att ta sig de dryga 40 milen 
hem. En trevlig och intressant helg var det och jag gör gärna 
om det igen, men ”Borta bra, men hemma bäst”. Allra gla-
dast över att vi kom hem var nog trots allt Vilja, den ”stack-
ars” hunden som fick stanna hemma den här gången, även 
om hon levt lyxliv hos mina föräldrar. Åtminstone om vi ska 
räkna antalet pussar som delades ut när vi hämtade henne på 
söndagskvällen.

Maria Brännström
Norra Lokalområdet

Va, får man inte säga/skriva 
vad man vill?
Så löd rubriken på Birgitta Forsbergs presentation på Loka-
lområdeskonferensen. En mycket givande föreläsning, som 
jag skulle vilja sammanfatta på detta sätt:

Men tänka vad man vill. Det får man väl i alla fall? 
Ja, självklart! I en demokrati kan ingen straffas för sina 
tankar. SÅ LÄNGE SOM MAN BEHÅLLER DEM FÖR SIG 
SJÄLV.

”Vill du åka på LO-konferens?” 
När jag fick frågan visste jag inte riktigt vad som händer på 
en lokalområdeskonferens, men det är alltid roligt att träffa 
colliefolk så jag sade ja och vid lunchtid fredagen den 7 feb-
ruari packade jag bilen och styrde kosan söderut.
Strax söder om Umeå plockade jag upp min medresenär, Jo-
han, och vi fortsatte mot Österström, nordväst om Sunds-
vall, och Träpatronens Konferens och Kursgård.

Ju längre söderut vi kom, desto sämre blev vädret och vi 
tvingades ta det mycket lugnt eftersom dimman blev tätare 
och tätare. När sedan småregnet växlade över till snöblandat 
regn och mörkret föll var det inte roligt längre. När man 
inte märker att man kör över Höga Kusten-bron är sikten 
inte speciellt god! Men fram kom vi – betydligt senare än 
beräknat, men ändå.

Väl framme installerades vi i våra rum. Med mig hade jag 
en av mina två hundar, som för första gången fick följa med 
på övernattningsresa på egen tass med matte. Tango är van-
ligtvis en lugn herre, men lite spännande var det att se hur 
han skulle reagera på detta äventyr. Jag behövde inte vara 
det minsta orolig: ”Okej, om min bur står i det här rummet 
tillsammans med mattes packning är det nog meningen att 
jag också ska bo här.” verkade han resonera och så var det 
bra med den saken.

Efter en lugn natt och en god frukost startade konferensen. 
Vi hann med väldigt många ämnen och här kommer ett litet 
axplock av vad vi pratade om: 

Kommunikation
En del av konferensen var avsatt för ämnet ”kommunika-
tion”, men ganska snart kunde vi konstatera att det är ett 
ämne som smyger sig in i de flesta områden, vare sig det 
handlar om hemsidan, projekt Mentalt Sund Collie, Collie-
SM eller ekonomi. Utan god kommunikation går det inte att 
göra ett bra arbete!

Idag är en stor del 
av Collieklubbens 
kommunikation 
enkelriktad efter-
som det oftast är 
styrelsen som in-
formerar om olika 
saker. Men det 
måste vara tvåväg-
skommunikation 
för att en fören-
ings verksamhet 
ska fungera riktigt 
bra, så klubbens 
l o k a l o m r å d e n 
måste bli bättre 
på att berätta vad 
som händer på 
lokal nivå. 
Det kom också 
fram en del tankar och idéer om hur de enskilda medlem-
marna genom mer direkt information skulle kunna bli mer 
engagerade, men det krävs en del vidare planering innan det 
går att genomföra.
Stadgarna gäller oss alla.

En av de viktigaste påminnelser jag personligen fick under 
dessa dagar är att jag, precis som alla andra medlemmar i 
Svenska Collieklubben oavsett om man är förtroendevalda, 
uppfödare eller enbart medlem, måste följa de stadgar som 
gäller för SCK men även SBK och SKK. Det är nog inte alla 
medvetna om.

Mental Sund Collie och avel
Det var två mycket intensiva dagar, där många viktiga frågor 
togs upp. Vi fick bland annat en rapport om projekt Mentalt 
Sund Collie och i detta sammanhang kunde vi konstatera att 
de allra flesta som varit med på de diskussionsmöten kring 

avelsmaterial som hållits ute i landet var öv-
erens om att ingen av de fyra (påhittade) ha-
nar vi tittade på då var lämplig att använda 
i avel. 

Collie-SM
En stor och viktig fråga som också ägnades 
mycket tid var framtidens Collie-SM. Det är 
nog ingen som ifrågasätter att SM:et är en 
av våra viktigaste aktiviteter, men tyvärr blir 
det allt svårare att hitta något lokalområde 
som vill ta på sig att arrangera tävlingarna. 
Det bästa vore naturligtvis om alla tävlings-
grenar kunde finnas med på SM:et varje år 
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Organisationskonferensen är en årligen återkommande 
förberedande konferens inför årets Kongress.
SBK har en nyligen framtagen vision: 

Ekonomi
Med de senaste årens mindre bra resultat så har FS det se-
naste året arbetat med löpande uppföljning av både resultat 
och likviditet, allt för att kunna hålla kontroll på kostnaderna 
i förhållande till intäkterna. För att hålla budget ställde man 
bl.a. in ett par konferenser under den senare delen av året. 
Och det ser ut som att man lyckas hålla budgeten. Mer får vi 
först veta när Kongresshandlingarna kommer. 
Som kuriosa kan nämnas att medlemsintäkterna står för ca 
60 % av intäkterna (15 mkr) och att de totala intäkterna lig-
ger på ca 24 mkr. Kostnaderna uppgår till nästan lika my-
cket, då SBK:s ”vinst” är ganska liten och beräknas för de tre 
kommande åren öka till ca 0,5 mkr för 2017. 

Valberedningen 
Valberedningen har alltid samtal med oss uppdelat i olika 
grupper. Det är viktigt att se över hur FS ser ut inte bara inför 
denna kongress utan också för åren framöver. Valberednin-
gen lägger ner mycket jobb på att hålla kontakt med alla i FS 
via mail och telefon, deltagit på FS möten samt genomfört 
intervjuer med FS och med kansliet. Därefter har de sam-
manställt och ”vägt” inkomna förslag. 
Valberedningens har också en vision:

Hunden – Människan - SBK
En ny bekantskap för mig Stefan Björkman, som direkt in-
ledde med att säga att SBK står inför det viktigaste vägskälet 
i modern tid. Stefans meritlista inom hunderiet är lång, men 
fokus är på hund inom Försvarsmakten som dressyrchef, 
inköpschef, hundtjänstledare men han utreder även hundar 
med oacceptabelt beteende åt SKK. 

Han inledde därefter med att prata om moderna dressyrme-
toder. Förändringen har enligt Stefan berott på att vår kun-
skap om hundars känslor och deras reaktioner av inre moti-

vationer. Inträdet i EU öppnade även upp gränserna och vi 
svenskar är trots allt en väldigt lite andel av den europeiska 
befolkningen. 

Skillnaden mellan de så kallade hårda metoderna och de mju-
ka har över tid minskat. Nu handlar det nästan mer om att 
det har blivit olika grupperingar av mer eller mindre total-
itär struktur. Stefan menar att den här utvecklingen inte har 
gått mot mer insyn och ökad tillgänglighet för den enskilde 
medlemmen, utan snarare tvärt om. 

De moderna metoderna bygger på att man stimulerar hun-
den och ger snabba belöningar/förstärkningar. Sen kom han 
in på ett resonemang om att på kontinten så använder man 
sig av elhalsband och stackel, som extra stimulering av hun-
den. Det tog en stund innan vi i publiken förstod att han var 
emot detta (som dessutom är olagligt i Sverige).

Stefan anser att SBK håller på att tappa fotfästet då de försök-
er vara alla hundars/hundägares klubb och alla hundägares 
utbildningsorganisation. I denna process har man tappat 
grundläggande kopplingar till bruksarbetet och bruksproven 
har blivit tävlingar som skall vara lika och bygga på specifika 
utföranden. Andra tävlingssporter som agility, rally och i viss 
mån lydnad, är former som tar för stor plats i förhållande till 
brukshundsrasernas behov. 

Sen hade det nästan gått en timme så Stefan fick snabbt re-
dovisa sin lista på lösning för SBK:s framtid (beskrivningar-
na är här något nedkortade):

1. SBK skall vara klubben för brukshundar.
2. Hela Sveriges brukshundklubb är en klubb för 
 arbetande hundar.
3. SBK:s utbildningsverksamhet skall ha större fokus   
 och inriktning mot bruksarbete och bruksprov.
4. SBK:s hundutbildning skall genomföra uppfostran   
 av hundar. 
5. Bort med tävlingar och in med bruksprov som   
 utgår från uppgifter som hunden kan genomföra i   
 verkligheten.
6. Låt alla medlemmar göra och träna vad de själva   
 vill men SBK:s huvudfokus ska vara bruksraser och  
 arbetande hundar.
7. Bygg upp satsningar och verksamheter utifrån   
 bruksrasernas behov.
8. Utarbeta ett SBK L-test som skall ge råd samt visa  
 lämpligheten för enskilda hundar. 
9. Bruksproven få stor betydelse för vilka individer   
 som också skulle kunna användas som FM- och   
 poliskontrakterad hund eller inom Tullen.
10. Verka för att FM/Polis/MSB/Alla praktiska hund-  
 verksamheter bedrivs som lokala och centrala ge-  
 mensamma SBK-aktiviteter.

11. Regeländringar där bedömning sker efter rasernas  
 beskaffenheter.
12. Upprätthålla djurskyddet på en hög nivå. 
 Vara föregångare i hantering och hållande av hun  
 dar av arbetande raser.
13. Vara en aktör som klarar att ta hand om bruksras- 
 erna när problem uppstår.

Stefan tror då att SBK då skulle få tillbaka sin egen identitet 
– Brukshundklubben för brukshundar.
Effekterna skulle även bli att det skulle finnas en starkare 
koppling till beteenden och drivkrafter i träning av våra hun-
dar och att kunskapen ute på våra klubbar avseende indivi-
duell träning av olika hundar skulle öka i mångfald.

Värdegrund
Efter Stefans inspirerande föredrag, där vi nog kunde hållit 
på minst två timmar till, så var det dags för dagens huvud-
tema – värdegrundsarbete. 
John Sjöberg ledde detta maratonpass som varade i stort sett 
resten av dagen. Vi delades in i grupper för att kunna dis-
kutera vissa saker i mindre grupper. Vi hade även ett grup-
parbete under den senare delen av dagen. 

John pratade mycket om att värdegrunden bygger på en vi-
sion, på image och på kultur och kulturens byggstenar är 
våra tankar, beteenden och känslor som i sin tur beror på arv, 
traditioner, värderingar, beteenden (igen) och omvärlden. 
Orsaken till att man inom SBK, precis som inom andra or-
ganisationer, jobbar med att värka fram en värdegrund är 
att om vi alla känner till de värderingar som SBK står för så 
leder det till trygga beteenden och till ett tydligt ledarskap.  

Sen började vi prata om SBK:s image. Vad vill vi bli förknip-
pade med eller vad vill vi INTE bli förknippande med? Vi 
pratade om mina, dina och samhällets kärnvärden, om vad 
som styr våra handlingar och hur beslut fattas; på värderin-
gar eller på fakta?

Det går inte på långa vägar ta upp allt här, utan det måste 
upplevas. Att göra sådant här är jobbigt, men ack så nyttigt. 
Meningen är också att detta arbete skall fortsätt till kongres-
sen 2015 och att fler medlemmar skall involveras. För det är 
ju det som är meningen, alla skall bli delaktiga. 
Vi pratade också en hel del om kulturer och om subkulturer 
som om man inte ser upp, lätt bildas på alla våra klubbar.  
Det som jag dock minns allra starkast är när John står och 
säger att ”det här är SBK:s själ” och då syftar han på vår his-
toria, på bruksproven och våra bruksraser…
Det var andra talaren denna dag som tog dessa ord i sin mun.

Dag 2 inleddes med att Nina Kristoffersson talade sig varm 
för det här med avtalsinstruktörer. Efter att ha lyssnat på 
henne, hört om några exempel där Svalöv BK är en föregån-
gare, så förstår jag inte varför man inte överallt välkomnar 
det här med avtalsinstruktörer. Det är en klockren situation 
där alla faktiskt är vinnare. 

Många gånger känner de vanliga ideella instruktörer sig tv-
ingade att hålla kurs och även att hålla kurser som man inte 
riktigt känner för. Kursutbudet är på många klubbar väldigt 
traditionellt (även om kurser inom just bruks lyser med sin 
frånvaro) och samtidigt som det ofta finns kö till kurserna, 
så tappar klubbarna medlemmar. Jag tror att det är det ideella 
som ställer sig på tvären. Men det skulle inte behöva vara 
så. På de klubbar där man har avtalsinstruktörer så har man 
istället ökat antalet kurser från exempelvis 12 till 40 per år 
samt ökat antalet medlemmar från 300 till 500. De ideella 
instruktörerna har alltid förtur och kan därmed välja vilken 
typ av kurs de vill hålla och känner plötsligt att trycket att 
hålla kurs mattas av och det kan bli roligt igen.

Sen blev det prat om Medlemsutveckling med Dag 
Bruck där vi fick lite insikt i att det går att göra något åt vi-
kande medlemsantal. 

Föreningscoacher är något som snart finns. From maj 
2014 finns det nio personer som skall fungera som ett stöd 
för föreningar genom att utbilda i föreningskunskap och i 
mötesteknik, medverka i föreningsutveckling och vid konf-
liktlösning samt supporta i föreningsfrågor.  

Kommunikation – enligt Monica Eriksson och Greta 
Sköld så handlar kommunikation om att överleva. Jag tyck-
te det var uppfriskande att lyssna när dessa båda pratar om 
skillnaderna mellan information och kommunikation. SBK 
har faktiskt ingen kommunikationsplan! 
Sedan 2008 har varumärkesarbetet varit vilande och vi sak-
nar i dagsläget en tydlig position på marknaden.

All kommunikation syftar till att behålla och rekrytera nya 
medlemmar. Det är väl egentligen ingen som vill vara med i 
en organisation som du inte känner någon delaktighet i.   

Marknadsföring, kan man verkligen marknadsföra SBK? El-
ler har vi råd att inte göra det? Men, för att lyckas bra med 
marknadsföring så måste vi inom organisationen ha en ge-
mensam syn på vad SBK är, så att vi tänker och säljer samma 
sak. Vi som sitter och lyssnar känner tydligt kopplingen till 
det vi pratade om dagen innan – värdegrund. 

SBK är en unik produkt och vi får inte vara rädda för att 
kommunicera och sälja det som gör oss unika. Är vi redo 
för den vidareutveckling som ett strategiskt kommunika-
tionsarbete innebär? Det finnas ett svar på den frågan…

Konferensen avslutades med information om IPO-VM som 
i år är i Malmö den 9-14 september.  
I år var det annorlunda… Ja, det var det faktiskt.

Kirsten Wretstrand

SBK:s Organisationskonferens

Svenska Brukshundklubben, en organisation 
i världsklass, som med ledande kompetens 
siktar mot framtiden och skapar glädje och 
nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Ett långsiktigt perspektiv på en handlings-
kraftig styrelse, med rätt kompetenser, jämn 
könsfördelning och representation från så 
stor del av Sverige som möjligt.
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Jubileumsfrimärke
För ca 2 år sedan blev jag kontaktad av en man Mr Pietro Paolo Condo från San Marino Kennel club. Han berättade att 
varje år brukar det vara ett rastema på deras största utställning och denna gång var det långhårig collie som skulle profil-
eras! Han berättade att bilder på rasen trycks på t-shirts, muggar, frimärken och andra dekaler.
Mr Condo samlade nu in färgfoton på långhåriga collie från hela världen. Dessa skulle sedan Furst Albert av Monaco titta 
på för att välja ut 1 motiv. Självklart skickade jag in flera som i mitt tycke var vackra foton. Det som var aktuellt var en 
huvudstudie av en collie.
Tiden gick och jag hörde inte mer om detta men döm om min förvåning när det en dag kom ett mejl. I mejlet stod det att 
Furst Albert hade valt ett av mina foton!!! Jag kände mig mycket ärad att han valde just ett av mina foton!
Ett tag senare kom frimärket med mycket riktigt mitt motiv på. Furst Albert hade valt min trefärgade tik Ingledene La 
Paloma Nera di Cambiano som motiv. Hon finns nu tryckt på både frimärken, muggar, tröjor mm.

Eva Eriksson, Kennel Crony
        
Originalet                                         Brevet med jubileumsfrimärke och stämpel på
             

Lux Jun Ch Ingledene La Paloma 
Nera di Cambiano

Börjar din valp bli stor?
Då är det dags för HD-röntgen och 
MH-beskrivning!
Kontakta din uppfödare för mer info.

Det är viktigt för rasens fortsatta utveckling att 
så många individer som möjligt blir undersökta 
då både höftledsfel och mentalitet är ärfligt.

Genom att fler individer blir undersökta kan 
man bättre avgöra vilka collies som är lämpliga 
att gå i avel.
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Bruksprovens framtid
SBK startade under 2012 ett projekt som heter SBK-raser 
med fyra arbetsgrupper där grupp 4 arbetar med frågan om 
vilken funktion våra bruksprov skall ha i framtiden; är det 
prov eller tävling?

Nuvarande regelverk för bruksproven har inte ändrats näm-
nvärt på bra många år (1950-talet) och sedan dess har både 
MH och MT införts som provar våra hundars mentala egen-
skaper och som är ett väldigt viktigt hjälpmedel för upp-
födare.

Som de flesta collieägare numera känner till så har vår ras 
även som första hundras fått BLUP-index på mentaliteten. 
MI (Mentalindex) baseras helt på MH-data från alla beskriv-
na collies.

Men finns det något som man missar med MH och MT? 
T.ex. kan viktiga egenskaper som hundens samarbetsvilja, ar-
betsvilja, hur stor motor den har m.m. vara svåra att utläsa ur 
ett MH-protokoll. Här skulle bruksproven kunna vara med 
och ge ytterligare information. Vår ras har även ett problem 
med underlagsrädsla och det är något som man egentligen 
ganska enkelt skulle kunna testa för i samband med MH. 

Under vintern har det funnits en enkät ute på både SCK:s 
och SBK:s hemsida – Jag och min hund. I den kunde alla 
hundägare gå in och svara på vilka aktiviteter som man utför 
tillsammans med sin hund och vad man tycker i olika frågor 
kring detta. 
Det är ca 200 collies med i enkäten – tack alla ni som varit 
inne och svarat. Här intill kan du läsa en redogörelse för vad 
dessa 200 colliesvar tyckte. På ungefär samma tema kommer 
även alla bruksrasklubbarna att svara på några frågor kring 
bruksprov och deras ras. Alla dessa svar kommer att fungera 
som ett underlag för det fortsatta arbetet med att moderni-
sera brukset. 

Vill du vara med och påverka bruksprovens framtid så en-
gagera dig via din lokalklubb. Regelrevideringsarbetet startar 
redan nu inför 2017, då vi nästa gång får nya regler. Tycker 
du att det är på tiden att brukset moderniseras så gör din 
stämma hörd!

På nästföljande sidor berättar några collieägare om varför de 
håller på med bruks och så får ni lite info om den nya täv-
lingsgrenen - Nordic Style.

Kirsten Wretstrand

Enkät om vad du gör med din hund!

Länken till enkäten lades ut både på SCK:s hemsida och på 
facebook. Totalt har cirka 3 500 svar kommit in som går att 
analysera och av dessa är ca 200 stycken av rasen collie. 
Eftersom alla inte svarat på exakt alla frågor så redovisas 
svarsfrekvenserna i procent. 

Först lite bakgrundsdata
7 % av svaren kommer från män, resten från kvinnor.
66 % har varit med i SBK/SCK mer än 10 år.
89 % är medlemmar i SCK.

 

Av svaren har 22 % har korthår, 78 % har långhår.
Enbart 7 % har nu sin första hund.
På frågan vad man gjort i utbildningssyfte under 2013 sva-
rade man så här:
• Gått kurs på en lokalklubb inom SBK: 30 %
• Gått kurs/utbildning för privat instruktör: 44%
• Ingått i en träningsgrupp: 69%
17 stycken är TL/Domare och hela 37 stycken är instruk-
törer av olika sort.

Följande aktiviteter håller våra colliesar på med:
 

De vanligaste aktiviteterna är lydnad, bruks och utställning 
men intresset för rally är växande. Till ”annat” hör vallning, 
freestyle, viltspår, geocaching, servicehund samt hemvärnet. 

Mer info om de olika aktiviteterna

Lydnad, rally och bruks är även de två aktiviteterna där mån-
ga även tävlar. Det är ganska vanligt att man håller på för skoj 
skull med agility men inte tävlar officiellt.
Av bruksgrenarna är spår det absolut vanligaste som 92 % av 
de som håller på med bruks sysslar med. Söket är det dock 
rätt många som håller på med, jämfört med hur det ser ut för 
andra raser. Även rapport finns det några som utövar.  

I enkäten så fick man gradera sina svar enligt skalan; 
1: Håller inte med
2: Håller delvis med
3: Varken/eller
4: Håller med
5: Håller fullständigt med.

Så här många har svarat JA (kryss 4 och 5 i enkäten) på föl-
jande frågor om brukset. Först lite allmänna frågor. 

 

Åsikterna är många om de unika brukslydnads-
momenten. Likt svaren för de flesta andra raser så vill un-
gefär hälften ha kvar kryp och skall för att sjunka till runt 
30 % för tungapporten, framförgåendet och framåtsändan-
det. Framförallt är colliefolk mer negativa till just tungap-
porten. För alla raser är andelen som är positiv till att låta 
individ gå före ras gällande hinderhöjd och vikt på tungap-
port hög (ca 60 %), men colliefolket är än mer positiva, då ca 
80 % är för en sådan ändring.
 
 

I fritextsvaren är det många som påpekar att specialen får 
för lite poäng på tävling i förhållande till brukslydnaden. Så 
som frågorna är ställda i enkäten kan man inte riktigt se detta. 
Däremot är det en stor andel som vill att man skall satsa mer 
på specialen. Att ta bort kommenderingen i lydnaden, det är 
det i stort sett ingen som vill… 
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En stor majoritet av de svarande anser att det behövs både 
fler kurser inom bruks och fler instruktörer.
Sen vill man gärna kunna ha möjlighet till fler meriter inom 
brukset som t.ex. ett diplom.
 

Platsliggning är ett av de moment som det finns väldigt mån-
ga påpekanden om i fritextsvaren, inte bara från collieägare.
Det är också rätt många som anser att man skall förenkla 
platsen. Något färre som vill ta bort platsen eller vill ta bort 
skotten på platsen. Just frågan om skott på bruksprov finns 
det många åsikter om och grundfrågan är väl snarare vilken 
funktion skotten fyller. 40 % av colliefolket som svarat på 
dessa frågor anser att skotten skall vara kvar. 
 

Sen kommer vi till det som är orsaken till att de allra flesta av 
oss håller på med brukset – fältarbetet. Det finns hur mån-
ga fritextsvar som helst om hur härligt det är att vistas ute i 
markerna med sin hund när den får göra det den är allra bäst 
på – använda nosen. 

Många av frågorna i enkäten fokuserar på brukslydnaden 
men det finns även några om specialen. I fritextsvaren kan 
man se att det finns de som önskar att en del av lydnadspoän-
gen skulle flyttas till uppletandet. Cirka 1/3-del anser även att 
man kan ha uppletande redan i appellklass. 

Om nu lydnaden skall vara värd färre poäng så vill man sam-
tidigt göra specialen svårare. Detta gäller främst spåret, där 
man gärna ser förledningsspår, andra föremål m.m.
I söket vill man snarare att bedömningen skall bli mindre 
lydnadsmässig och ha mer fokus på om hunden hittar några 
figgar. Att ha okänt antal figgar på tävling är inget som en-

kätsvaren för collie ger något stöd för. Några kan dock tänka 
sig sök i andra miljöer. 
Det finns heller inget stort stöd för att ta bort budföringen. 
Bland fritextsvaren kan man dock se att budföringen gärna 
kan vara kvar i appellklass men inte i lägre klass. 

Här följer några citat från ”collie” fritextsvaren:
”Samspelet med hunden. Mycket frisk luft och vara ute i na-
turen. Men ALLDELES för tidskrävande rent tävlingsmäs-
sigt.”

”I dagens läge tycker jag att brukstävlingarna tar alldeles för 
lång tid. Jag tävlar rally mest och där går det fort, man be-
höver inte lägga en hel dag på tävling trots att jag då tävlar 
med 3 st. Hade brukset gått snabbare hade jag personligen 
även satsat på det, men inte i nuläget.!

”Aktivera hunden, meritera hunden, kul att se vad hunden 
kan, fascinerade med specialen! Kul att vara en del i gänget!”

”Sammarbetet med hunden och fascineras över vilken kapac-
itet hundarna har.”

”Ska vi få folk att träna och tävla sina hundar inom bruk-
set tror jag vi måste 'förenkla' tävlandet. Mindre lydnad, (och 
mindre anpassning till snabba lätta hundar) och försvåra istäl-
let specialen inom alla grenar. Varför inte en lydnadstävling i 
varje klass där hunden visar vad den kan i lydnad, sedan bara 
specialen.”

”Att uppleva när min hund vet vad hon gör och faktiskt tar 
spåret klockrent, trots att matte trott något annat.”

”Att följa sin hund och lita blint på den då någon annan lagt 
spåret och jag förundras över hundens skicklighet nästan 
varje gång!”

”Jag fick prova på spår på en kennelträff  och tyckte det 
verkade roligt. Har därefter sökt lämpliga kurser.”
”Har en aktiv brukshund som behöver jobba.”

”Spår. Att vara i skogen och ge hunden ett problem att lösa.”

” Förändra brukstävlingarna och lägg mycket större vikt vid 
specialen INTE lydnaden, lydnaden borde vara betydligt mer 
sekundär och tävlingen ska absolut inte avgöras av lydnaden. 

Gör det 'enklare' att få brukschampionaten och skilj ut de 
som vill tävla för ex. SM-poäng. 
Som sagt samhället har förändrats och tid har folk i allmänhet 
inte så mycket att de har ork/tid att de kan lägga 4-5 dagar 
på träning i veckan för att 'få till det'. Vill man få folk att 
tävla måste man göra så att även 'vanligt' folk inte känner att 
championaten är så lååååååååååååååååååååångt borta att det 

inte ens är värt besväret. Inte så många vill träna för att bli 
uppflyttad till elit och sedan vara nöjd!”    

Avslutningsvis kan man konstatera att brukset är något som 
berör många och det finns många som har synpunkter och 
åsikter. 
Gemensamt för oss ”bruksare” är att vi och våra hundar 
älskar att vara ute i skog och mark och arbeta tillsammans 
och att vi människor förundras över hundarnas förmågor i 
nosarbetet. Timmar i skogen gör att man utvecklas enormt 
tillsammans med sin hund.

”Spår- och sökmomenten är nog roligast dock har jag även 
tävlat rapport men har man en hund som riktigt 'brinner' för 
spåret så är nog lyckan fullkomlig”

Collieägarutbildning i Östra LO
Östra LO har sedan starten med Collieägarutbildningen 
2010 haft juridik, beteende, anatomi och RAS.  Vi tycker att 
det har varit roligt att arrangera då vi lärt oss oerhört mycket, 
vi har fått möjlighet att träffa både nya och gamla Collieägare 
och tillsammans skapa nya erfarenheter. 

Nu i år bestämde vi oss för att ha juridik igen då det var 
nästan två år sen sist. Vi hade samma tur igen att lyckas boka 
Anna Ahlgren från Mälarö BK som arbetar som jurist och på 
sin fritid är aktiv inom SBK både som instruktör, funktionär 
och tävlar både lydnad och bruks. Allt detta gör att Anna 
har en stor kunskap rent juridiskt när det gäller lagar och 
förordningar och de olika avtalen men även organisationen.

Vi hade lagt upp det på två halvdagar. Det var 11 stycken 
deltagare några var nya Collieägare men hade haft hund av 
annan ras och några var collieägare sedan länge. 
Första dagen började med organisationen att Svenska Col-
lieklubben är en underorganisation till SBK som i sin tur är 
en underorganisation till SKK. Vi gick igenom SKK:s grun-
dregler och att man kan se, att de är som en röd tråd i de 
gemensamma allmänna regler för utställningar, prov och täv-
lingar. Anna gick även igenom de olika avtalen och vikten av 
att använda sig av de avtal som finns inom SKK och vilka 
regler som gäller. Är man medlem i SKK kan de hjälpa till 
att medla i konflikter för att komma till en lösning utan att 
behöva gå till rättegång men det förutsätter att bägge parter 
är medlem i SKK. Vi var fullpumpade när vi åkte hem efter 
en trevlig eftermiddag.

Andra dagen pratades mycket om vilka rättigheter men fram-
förallt vilket ansvar och skyldigheter vi som hundägare har. 
Anna pratade om några olika fall som gått till rättegång och 
vi fick diskutera hur vi trodde att utfallet blivit, vi insåg att 
det som verkar solkart inte alltid är det. Då det just nu går ett 
program som heter djurskyddsinspektörerna tog Anna upp 
även vad som står i lagen om tillsyn av hund. 
Får hunden sitta i bur? 
Hur ofta ska den rastas och ges mat och vatten enligt lagen. 
Anna berättade även om några fall som gått till rättegång och 
hur de blivit dömda. 
Det var mycket som vi diskuterade och vi insåg nog alla att 
många av våra lagar skulle kunna skärpas för vi skulle inte 
vilja vara hund där man endast uppfyller minimikraven.  

Anna tog även upp lite tankar kring vad man kan tänka på 
rent juridiskt om ens hund råkat ut för en olycka med en an-
nan hund t.ex. att även om det är en gammal hund kan man 
få räkna upp värdet på hunden med hjälp av t.ex. meriter 
mm. 

Vi avslutade dagen och både vi arrangörer och deltagare tack-
ade Anna som i sin tur berättade att hon var imponerad av 
collieklubben som tagit detta initiativ och hoppades att flera 
rasklubbar skulle följa efter, det är ju alltid roligt att höra.

Mia Pettersson , Östra LO
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Idag är hundträning ett självklart inslag i min vardag och 
hundarnas spårutrustning, tjänstetecken, leksaker och godis 
finns alltid nära till hands. Jag tränar inte bara våra egna hun-
dar, utan är medhjälpare på hundkurser och tävlingssekreter-
are i den lokala brukshundsklubben. 
Att hundar idag är en så stor del av min och min sambos liv 
var för några år sedan inte alls lika självklar. 

Ungefär för fyra 
år sedan satte jag 
mina fötter på 
den lokala bruks-
hundklubben för 
första gången. 
Tillsammans med 
min första Collie, 
Enso, som då var 
ett halvår påbör-
jade vi en fortsät-
tningskurs till-
sammans med sju 
andra unghundar. 
Kravet för att få 
gå en fortsättning-
skurs var att ha 
genomfört valp-
kurs och detta var redan avklarat, dock inte i brukshunds-
klubbens regi. 
Enso skällde sig igenom större delen av vår första kurs på 
brukshundsklubben, men visade en otrolig arbetsglädje och 
förmåga att snabbt ta till sig nya saker. Under fortsättning-
skursen fick vi prova på såväl spår, sök, uppletande och såk-
lart gå i rader på lydnadsplanen under kommendering. 

När fortsättningskursen led mot sitt slut hade jag fått upp 
ögonen för hur många olika saker som det går att göra till-
sammans med sin hund. Snabbt som attan anmälde jag oss till 
en ny fortsättningskurs under kommande höst.

Höstens fortsättningskurs minns jag som ett ständigt pend-
lande mellan hopp och förtvivlan. Den ena stunden gick allt 
bra och i nästa stund så verkade Enso ha glömt bort allt vi lärt 
oss tillsammans. Under höstens kurs var jag många gånger 
nära på att ge upp, men det var ett tillfälle under denna kurs 
som kursens instruktör fick mig att verkligen känna på käns-

lan av att lyckas tillsammans med min hund. Glädjen som 
infinner sig efter att se sin hund arbeta ute i skogen och få 
användning av sina olika förmågor gjorde att jag fastnade för 
att utöva bruks tillsammans med Enso. 
Efter att vi deltog på vår andra fortsättningskurs har vi avver-
kat ytterligare en mängd kurser och eftersom det inte fanns 
någon mer Collie på vår lokala brukshundklubb blev jag och 

Enso snart igenkänd 
av de gamla rävar-
na på klubben. En 
kombination av att 
min lokala bruks-
hundsklubb var i be-
hov av att få in nytt 
och ungt blod och 
att jag ständigt törs-
tade efter att lära mig 
mer och att utvecklas 
ledde till att jag bör-
jade hjälpa till på de 
brukstävlingar som 
anordnades på klub-
ben. Genom att se 
andra hundförare nå 
sina mål tillsammans 
med sin hund mo-

tiverades jag till att sätta upp mål för mig och Enso, för att ge 
oss ut på tävlingsbanan. 

Framförallt fastnade jag för att spåra tillsammans med Enso 
och efter en intensiv vår av träning började vi känna oss redo 
för tävling. Att Enso sedan på vår första tävling vägrade läg-
ga sig ned på platsliggningen för att det var en snygg tjej 
bredvid och på vår andra tävling stack iväg och skulle leka 
med domaren, har satt sina spår på tävlingsnerverna. 
Det senaste året har det därav inte blivit några tävlingar, jag 
har istället passat på att fördjupa mina kunskaper gällande 
sök genom två kurser. 
Problemet är att det finns så mycket roligt att göra tillsam-
mans med sin hund och nu under våren är jag sugen på att 
prova på rallylydnad tillsammans med Enso. 

Brukset är dock något som står mig väldigt varmt om hjärtat 
och som jag inte vill vara utan. Så även om året bär med sig 
mål som inte är bruksrelaterade för Enso, så ska jag se till att 
få min beskärda del av brukset genom att ta vår andra trefär-
gade kanonkula och ge oss ut i sökskogen.

Elin och Enso

Elin och Enso - bruksarbetare!

...det finns så mycket roligt att 
göra tillsammans med sin hund

"

Mitt intresse för bruks startade efter att 
jag köpt min första collie Korad Stardust 
”Molly”
Jag gick en hel del kurser med henne, 
bl.a. spårkurs och sökkurs. Senare kom 
jag även med i en sökgrupp. Molly var 
en duktig spårhund men söket var inte 
alls hennes grej. Det blev tyvärr inte så 
att vi tävlade i spår någon gång, provade 
dock ett par lydnadstävlingar utan vidare 
resultat.

När Molly fick bli mamma så behöll 
jag två hanvalpar, Korad Lp1 Dustless 
A Golden Delicious ”Bläs” och Korad 
Dustless A Black Beauty ”Jerry”

Nu hade jag hunnit få ett riktigt brin-
nande intresse för brukset och framförallt 
söket. Så jag började träna sök med både Jerry och Bläs redan 
när dom var små valpar. När jag hade tränat sök kanske ett 
halvår eller ett år med Bläs gav jag upp söket med honom då 
han bara letade spår hela tiden. Så jag insåg då att det är spår 
som är hans grej.  Då gick jag och Bläs över till spår, där han 

visade sig vara en riktig naturbegåvning. 
När han var ungefär 1,5 år tävlade vi appellspår, men han var 
inte riktigt mogen då så vi provade några månader senare. Då 
klarade vi uppflyttningen  med 10-10 på spåret trots att det 
nästan blåste storm. 
Sedan körde vi några lägre tävlingar innan uppflyttningen 
till högre klass kom. Därefter har vi blivit godkända i högre 
klass.

Jerry fortsatte jag att träna sök med. Jerry har tyvärr prob-
lem med koncentrationen så han är inte så lätt att tävla med. 
Envis som man är så ger man ju inte upp i första taget. Tror 
det krävdes 8 tävlingar i appellsök innan vi blev uppflyttade 
till lägre.  

När jag tog en kull på Jerry och Bläs syster Korad Lp1 Dust-
less A Goldstar ”Jessie” så behöll jag en tikvalp, Korad Lp1 
Dustless Amazing Wilma ”Wilma” Tanken var såklart att 
henne skulle jag satsa på ordentligt i brukset och även i lyd-
naden. 

När Wilma var liten började vi med både spår och sök. Vi 
tog appellen i spår då hon inte var klar i söket. Fem månader 
efter appellen provade vi att tävla lägre sök,  egentligen var 
hon inte riktigt klar. Men det var ju på hemmaplan så då ville 
jag prova. Krypet hade jag inte hunnit träna in eftersom jag 
även tävlade lydnad och mest hade koncentrerat mig på det 
då. 
Det gick dock mycket bra med 9,5-10 på söket, fullt på bud-
föringen och platsen och med en bra lydnad. Så trots en nolla 
på krypet skrapade vi ihop 508,75 poäng, blev uppflyttade till 
högre klass och vann tävlingen.   

Bläs 

Att träna och tävla BRUK S

Jerry
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Ser vi ordet IPO så tänker nog de flesta av oss på hundar i 
skyddsarbete. Och de där hundekipagen som kanske är lite 
för sig själva på klubben. De som vi vet så lite om.

Under förra vintern/våren ordnades en IPO-kurs för in-
tresserade på min klubb (Karlskrona BK). Nyfiken på det 
okända som jag är, anmälde jag mig och min Fighter till 
kursen. Låt mig först som sist säga att kursen inte omfat-
tade skydd! Det som skulle tas upp på kursen var spår- och 
lydnad. Och - förhoppningsvis - mynna ut i att vi kursdelta-
gare skulle genomföra det behörighetsprov (BH-prov) som 
krävs för att få tävla i någon av disciplinerna inom IPO. En 
kurs gör mig naturligtvis inte alls till specialist inom området, 
jag har bara ’sniffat’ på det. Om någon kunnigare på ämnet 
skulle läsa detta och konstatera några fel i min text ber jag 
därför om överseende.

Vad är IPO?
Det finns alltså olika klasser/tävlingsformer inom IPO, som 
står för Internationel Prüfungsordnung. Det är alltså samma 
regler som gäller internationellt vilket medger att det kan hål-
las tävlingar upp till VM-nivå (nästa år i Malmö). De klasser 
som finns är:

• Behörighetsprov (BH)
• Brukshundprov IPO, klass 1-3. De 

delar som omfattas där är spår, lyd-
nad och skydd.

• Brukshundprov-Spår, klass 1-2  
 (FH1 och 2) samt dess tredje klass  
 IPO-FH. Består av enbart (svåra)  
 spår.

• Brukshundprov–Spår/Lydnad,  
 klass 1-3 (BSL 1-3). Som IPO men  
 utan skyddsarbetet.

Det går således bra att finna tävlings-
former inom IPO även om man inte är 
intresserad av skyddsmomenten.

Kursen
I kursen deltog förare med schäfer (2), 
tervueren (1), australian shepard (2) 
och så alltså en långhårig collie. Vi hade 
förmånen att få ha väldigt engagerade och 
kunniga kursledare (tack till Patrik Karls-
son och Maria Fredin, båda med gediget 
kunnande och erfarenhet av IPO på hög-
sta nivå). Stämningen på kursen var alltid 
på topp, det var lärorikt och alltid trevligt. 

Många kanske förutfattade meningar kom på skam. Det här 
var alltså riktigt roligt och det tyckte vi alla, två- och fyrbenta!
Det är ett lite annorlunda tänk än ¨vanlig¨ lydnad och bruk-
sarbete. Kanske kan det inledningsvis upplevas lite ¨tyskt, 
strikt och militäriskt¨ men det vänjer man sig snart vid. Vid 
tävling finns ingen tävlingsledare, man är sin egen. Inför 
varje moment anmäler man sig och sin hund till domaren 
och efter momentet avanmäler man sig. Hundens attityd och 
arbetsvilja är viktig, man eftersträvar en hund som är riktigt 
engagerad i det som görs. Ett litet engagerat pip/skall från 
en hund i arbete bedöms t ex inte lika hårt som inom vanlig 
lydnad eller bruks. Noggrannhet och intensitet i arbetet är 
däremot mycket viktig.

Spårarbete
I spårarbetet eftersträvas en hund som arbetar intensivt och 
noggrant. Helst skall varje steg följas upp av hundnosen som 
koncentrerat skall hållas nere i spåret. Avvikelser från spåret i 
någon riktning uppskattas inte. Vinklar skall helst följas utan 
det minsta ¨ringande¨. 

För att få upp noggrannheten i spårarbetet jobbar man my-
cket med godis i spåret. För olika hundar passar olika sätt att 
använda dessa belöningar i inlärningen. En del lägger godis 

IPO och collie?Nu pågår träningen av momenten i högre 
klass för fullt, så förhoppningsvis kanske 
vi kan våga oss ut och tävla högre klass 
i vår.

Personligen tycker jag att sök är den roli-
gaste bruksgrenen. Det är en väldigt svår 
gren då det är så många delmoment som 
ska klaffa. Men får man till det, så är det en 
underbar känsla att stå där i sökrutan och 
allt bara flyter. 
En annan sak som är roligt är ju att man 
måste vara med i ett sökgäng, det brukar 
bli mycket prat, skratt och fika efter trän-
ingspassen. 

Spåret tycker jag också är väldigt roligt 
även om det inte ligger mig lika varmt om 
hjärtat som söket. Det är en härlig känsla 
att stå där med linan i handen och hunden 
bara drar iväg på spåret. Ju mer klurigheter 
man hittar på desto roligare tycker hunden 
att det är, det är fantastiskt vad duktiga dom är och vilket luktsinne dom har. 

Jag hoppas att fler collieägare vill prova på sök eller spår med sina collie. Det är lika roligt för hunden som för ägaren.

Jeanette Andersson, kennel Dustless

Wilma

Collie Classic 2014
Håller du på med agility med din collie?

Boka då 4-9 augusti!
 

SCK arrangerar ett agilityläger samt en inofficiell agilitytävling.
Lägret & tävlingen är även öppna för ekipage utanför Sverige.

Läs mer på: http://collieclassic.acania.se/

Foto: Bossefoto.se
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För ett år sedan godkände FCI en ny tävlingsform som går 
under benämningen IPO-NS där NS står för Nordic Style. 
Tävlingsformen är internationell med CACIT status. Du hit-
tar regelverket för IPO-NS på SBK:s hemsida. Regelver-
ket som FCI och SKK godkänt är samma som idag gäller 
för Nordiska Mästerskapen i bruks och förhoppningen är att 
denna tävlingsform skall kunna tilltala en stor grupp inom 
SBK. Det finns idag en hel del medlemmar som skulle önska 
att det fanns en tävlingsform där lydnaden fick mindre be-
tydelse i förhållande till specialmomenten och att dessa gärna 
fick bli än lite mer krävande. Nordic Style skulle kunna öka 
intresset för brukstävlandet med bruksraser som förhoppn-
ingsvis skulle kunna hävda sig väl och samtidigt stimulera en 
avel med inriktning på hundar med en stor brukbarhet och 
uthållighet.

Vad är Nordic Style?
Kortfattat är Nordic Style en brukstävling som går över 2 
dagar. Tävlingsformen består av 4 moment där specialen ut-
gör 2 moment då man skall utföra spår (2000 meter), sök 
(400 meter) eller rapport två dagar i följd. De två andra mo-
menten, lydnad och uppletande, utförs en gång vardera på en 
av dagarna, vanligtvis den första. 

Det finns också en skyddshundsklass. Dessa utför skyddsar-
betet en gång och har därför en lägre total poängsumma, 
men utför som vanligt även både spår- och sökarbete.

Lydnaden består av färre moment än vår appellklass (inget 
hopp eller framförgående ingår). Specialen är svårare än i 
elitklass men framförallt skall man utföra huvudmomentet 
två dagar i följd. 
 
Vilka får tävla?
Regelverket är internationellt men varje land avgör själva hur 
man skall kvalificera sig för att få tävla i Nordic Style. SBK 
har bestämt att kraven för svenska ekipage att starta i 
Nordic Style är godkänt i högre klass i respektive grupp. 

Den som kan sin poängberäkning inser att har man en bra 
special så räcker de poängen långt för att bli godkänd i högre 
klass. Du behöver alltså inte träna in framåtsändandet för att 
klara av att bli godkänd i högre klass. 

Momenten i Nordic Style
De totala poängen fördelas enligt följande för 
spår- sök och rapporthundsgruppen:

• Lydnad  80 poäng (12 %) 
• Uppletande  80 poäng (12 %)
• Special dag 1  260 poäng (38 %)
• Special dag 2  260 poäng (38 %)
Summa poäng  680 /gk 510 (75 %)

För skyddshundarna gäller följande:
• Lydnad  80 poäng (16 %) 
• Uppletande  80 poäng (16 %)
• Spår, 600 meter 70 poäng (14 %)
• Sök 50 poäng (10 %)
• Skydd  270 poäng (54 %)
Summa poäng  500 /gk 385 (77 %) 
  varav 135 poäng i skyddet

Vill du veta mer om vad som ingår – gå in på SBK:s hemsida 
och ladda ner regelverket för Nordic Style.

Tävlingar 2014
När den här artikeln skrevs kände vi bara till en klubb som 
skall arrangera Nordic Style under 2014 och det är Sölves-
borgs BK som helgen den 4-5 oktober skall arrangera en täv-
ling med grenarna sök och rapport. Så har du en collie som 
är godkänd i högre sök, anmäl dig för du får inte missa den 
här chansen!
Vem blir första collien?
Nu hoppas vi bara att fler klubbar våga sig på att börja ar-
rangera IPO-NS 2015!

Kirsten Wretstrand

Ny tävlingsgren: IPO-NS = Nordic StyleEfter att varit hos gruppen under fritt följ är lydnaden nästan 
slut. Återstår gör platsliggning med störning. Den görs allde-
les intill och medan nästa hund genomför den ovan beskriv-
na proceduren med linförighet och fritt följ, med föraren 
30 m från den platsliggande hunden och med ryggen mot 
denne. Tiden blir alltså beroende av hur lång tid den andra 
hunden tar.

I klasserna ökar naturligtvis svårigheterna successivt. Något 
som är nödvändigt inom IPO är att ha bra apportering. Ap-
portering ingår i många former och betyder därmed många 
poäng: Slätapportering med tungapport, apportering över 
hinder (hindret är alltid 1 m i IPO) respektive över det branta 
V-hindret. Apporterna är också lite större och annorlunda än 
de vanliga.

BH-provet
Behörighetsprovet som vi gjorde som kursavslutning inled-
des med ett tillgänglighetsprov då hunden skall kunna hante-
ras och identiteten kollas av en för hunden främmande per-
son. Därpå följer den ovan beskrivna lydnaden.

Behörighetsprovet innefattar också ett prov i trafiken. Då 
kontrollerar man att hunden uppträder korrekt vid möten 
med en grupp personer och bilar (bilföraren t ex stannar, 
vevar ner rutan och tilltalar hundföraren, dörr slås igen). 
Förarens väg korsas också av förbispringande joggare samt 
av en cyklist som plingar, kör förbi och vänder. Hunden skall 
vara oberörd. Hunden kontrolleras även vid möte med andra 
hundar, samt lämnas uppbunden ensam för att prövas när en 
person med en annan hund passerar. Hunden skall hålla sig 
lugn och inte visa några aggressionshandlingar.

Slutligen – hur gick det? Jo, Fighter blev godkänd. Vi har 
dock inte ännu tävlat vidare inom IPO utan hittills koncen-
trerat oss på den vanliga lydnaden och bruksspår. Men kan-
ske blir det någon gång i framtiden. Jag känner inte till någon 
collie som tävlar inom IPO i Sverige men i t ex Tyskland 
finns IPO-meriterade collies.

Per Lindblad och Fighter

tätt i fotstegen, andra – som jag tyckte passade Fighter bäst 
– med näring efter ca 15-20 steg. Vid inlärningen går man 
på koppelavstånd från hunden så att man kan stanna om 
hunden skulle komma utanför kärnan. Vid tävling skall man 
däremot ha lina, med föraren 10 m från hunden. 
Spåren i lägsta klassen påminner annars mycket om appell-
spåret, med två vinklar. Det finns en apport i spåret och en 
i slutet. Dessa ska markeras på ett sätt som man talat om till 
domaren i samband med anmälan. Men det är petigt! Har 
man t ex en ligg-markering skall hunden lägga sig i spåret 
med apporten mellan frambenen. Dock utan att pinnen vid-
rör benen, då blir det onödigt poängavdrag!

Alla hundarna i träningsgruppen utvecklades väldigt bra un-
der vår spårträning med allt bättre noggrannhet. Jag är över-
tygad om att man har nytta av denna träning även i vanligt 
bruksspår. Det går naturligtvis lite långsammare för hunden 
med IPO-teknik men å andra sidan lär sig hunden att verkli-
gen hålla sig i spårkärnan och inte flaxa omkring.

Lydnaden
Lydnaden får man repetera in efter ett förutbestämt schema. 
Någon tävlingsledare finns som nämnts tidigare inte - du får 
lita till ditt minne. I det följande beskriver jag översiktligt lyd-
naden som ingår i BH-provet. 

Man inleder lydnadsmomentet med linförighet (kopplet i 
vänster hand!) 50 steg rakt fram från utgångspunkten, gör 
helomvändning (görs till vänster!), går tillbaks mot utgång-
spunkten och gör under tiden språngmarsch ca 10 steg. Vid 
utgångspunkten svängs höger och sen ca 15-20 steg, höger 
igen ca 15-20 steg. Ny helomvändning (glöm inte, runt till 
vänster!) tillbaks och då skall också en halt göras. Efter ca 
3 sek (3 sek-regeln gäller i många moment) fortsätter man 
med vänstervinkel mot utgångspunkten. Från denna går man 
vidare mot en grupp personer som rör sig runt i en fyrkant. 
I gruppen skall man gå runt personer till vänster respektive 
till höger (som en åtta) innan man gör halt inne i gruppen. 
Hunden skall vara koncentrerad på föraren. Sedan lämnar 
man gruppen och gör halt igen. Nu får du berömma hunden 
med röst och klapp.
Sedan görs hela denna procedur om, denna gång under fritt 
följ. Nu skall hunden också lämnas sittande och liggande.  
Från liggandet skall hunden kallas in från ca 30 steg. Nu är 
det IPO-ingången som gäller! Dvs hunden skall sätta sig rakt 
och tätt framför föraren och sen (3 sek…) kommenderas in 
till vänster sida.
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