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ORDFÖRANDENS RADER

Utställningar/prov SCK 2011

Datum  Plats  Arrangör  Domare

21	maj		 Kristinehamn		 Huvudstyrelsen		 Piia	Enlund,	Finland

4	juni		 Mälarö		 Östra	Lo	 Beata	Petkevic,	Lettland

16	juli		 Piteå		 Norrbottens	Lo	 Karl	Erik	Johansson

22-24 juli Örebro, 
 Collie-SM  S	Svealand	Lo	 Mr	&	Mrs	Geddes,	England

7	aug		 Timrå		 Mellersta	No	Lo		 Micael	Johansson

10	sep		 Alunda		 N	Svealand	Lo		 Ulla	Bergh-Persson

När man minst anade det så var den här 
- Våren menar jag. 
Vi har hunnit med att avverka årsmötet 
som i år var förlagt till Jönköping och 
Hallbystugan, trevligt att så många med-
lemmar hade hittat dit. I år gästades vi 
av vår förbundsordförande Staffan 
Thorman som lotsade oss igenom den 
nya dagordningen, nu när vi har nya 
stadgar.
Jag och min styrelse får tacka för för-
nyat förtroende att leda klubben ytter-
ligare ett år.
I år fick vi dessutom två nya ledamöter 
och en ”nygammal” suppleant, så jag 
hälsar er välkommen in i styrelsearbetet. 
Det var också ett digert prisbord som 
fanns uppdukat och glädjande var det 
många yngre pristagare med, det finns 
hopp!

Inom klubben så är aktiviteterna i full 
gång med både lydnadstävlingar, ut-
ställningar och MH, MT och exteriör-
beskrivningar.
Vill bara nämna och tacka Norrbottens 
lo som i år igen arrangerat en inofficiell 
utställning med ca 230 anmälda hundar. 
Det har blivit en tradition och arrange-
manget är väldigt uppskattat och ger 
dessutom ett bra tillskott till kassan.

Under hösten/vintern har vi haft många 
remisser att ta ställning till inom organi-
sationen. En av dem som jag vill nämna 
är de nya mentaltest (MT)-reglerna. Där 
har man gått ut med ett förslag som inte 
gynnar våra raser, men det drabbar även 
andra bruksraser. Man har inte tillfullo 

tagit hänsyn till rasklubbarnas argument 
där många ansåg att underlaget var för 
litet för att genomföra så pass stora 
förändringar. 5 år, ja knappt 4 år blir 
det i praktiken, är en väldigt kort period 
att analysera resultat och basera så pass 
stora förändringar på. Om det nuvar-
ande förslaget kommer att gå igenom så 
kommer det att krävas en viss minimi-
poäng på både den beskrivande delen i 
protokollet (del 1) och en minimipoäng 
på den undre delen (del 2) samt att man 
minst uppnår 300 i totalpoäng (samma 
som idag). Så även om man klarar 300 
poänggränsen blir man inte godkänd.

För våra raser innebär det väldigt myc-
ket, dels så kommer kanske inte så 
många hundar att klara av den första 
beskrivande delen med arbetet med bit-
stocken, vi har alldeles för många gene-
rationer med för lite av den egenskapen 
och det tar lite mer tid än några år att 
göra det förändringsarbetet i avelsarbete 
för att åstadkomma sådana förändrin-
gar av våra raser. Vi fokuserar främst 
på andra saker än just bitstocken - som 
orädda, nyfikna, lekfulla och 
skottfasta collies. 

Det är trots allt önskvärt att så många 
collies som möjligt går ett MT. Även om 
inte alla klarar sig så får vi viktig infor-
mation om de mentala egenskaperna. 
Om färre hundar kommer till test så 
tappar vi denna unika information och 
det är givetvis inte bra. 
Vi kommer dessutom att tappa ett an-
tal exteriörbeskrivna hundar eftersom 

dessa oftast utförs tillsammans med 
mentaltestet. I colliens RAS-dokument 
finns ett mål om att öka antalet ex-
teriörbeskrivna hundar samt ett mål om 
att öka antalet hundar som går ett MT.  

Förslaget innebär även att HD-kravet 
på fria höfter för att erhålla titeln korad 
kommer att tas bort. Under remissti-
den har vi fått olika förklaringar till 
detta. Först handlade det om att HD-
index skulle införas. Sen var det för att 
HD-kravet hade tagits bort inom andra 
championat. Slutligen var det för att det 
finns så många andra sjukdomar inom 
de olika raserna att ta hänsyn till…

HD är ett av de instrument vi har idag 
som är mätbart och som redovisas i 
RAS. HD anses vara en de sjukdomar 
som är kopplat mot avelskrav. Varför 
tar man bort det när det finns rasklub-
bar som vill ha det kvar? Det måste ju 
kunna lösas så att varje rasklubb kan få 
välja sina egna direktiv på vad som är en 
bra kvalitetssäkring av den egna rasen.
I den här remissen var 7 klubbar för och 
7 klubbar emot. Tror nog att rasklub-
barna måste börja arbeta mer gemen-
samt i frågor som rör våra raser och inte 
var och en på sitt håll. 
Vi tillsammans måste skapa en föränd-
ring!  
Jag personligen hade gärna sett att man 
lagt större vikt vid den nedre delen av 
protokollet och skärpt upp kravet där 
istället. Idag dömer jag hundar som har 
fått en hel del poäng i den övre delen 
och brister markant på vissa andra bitar 
som sociala självsäkerheten, handlings-
förmåga, rädsla och koncentration och 
ändå klarar sig över 300-poänggränsen, 
det känns verkligen inte bra!

Många nya medlemmar ansluter sig i 
takt med att det föds och säljs collieval-
par. Jag önskar er alla välkomna och tänk 
på att era åsikter kan vara värdefulla för 
klubben. Hör av dig med frågor och 
funderingar! Både stort och smått…

En del av er har redan hunnit med olika 
aktiviteter och lyckats bra. 
Jag önskar er alla en fortsatt fin vår och 
lycka till med era hundar!

Meta Carlsson
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STYRELSEN 2011

Domarkonferens 2011
I oktober arrangerar SBK Exteriör-
domarkonferens där collie lång och 
korthårig är två av raserna som ska pre-
senteras. SCK har tillfrågat Ulla Bergh- 
Persson och Charlotte Høier som kom-
mer att presentera Collie-raserna.

Collie-SM 2011 i Örebro
Glöm inte att boka ditt boende i god 
tid. Gå in på SCK:s hemsida så hittar 
ni en direktlänk till SM-sidan under 
Nyheter.

Kommittéer 2011
Gå in på hemsidan under klubben för 
mer info om vilka kommittéer som 
finns och vilka kontaktpersonerna är.

Collieägarutbildning under 2011
Utbildning kommer att genomföras 
som cirklar via Studiefrämjandet ute i 
lokalområdena. Är du intresserad kon-
takta ditt lokalområde för intressean-
mälan. 
Varje lokalområde kommer under våren 
att få en komplett uppsättning av all lit-
teratur och material som behövs. 

Lotteri

Just nu pågår ett lotteri till förmån för 
FAS 2 av projektet ”Mentalt Sund Col-
lie”. Högvinsten vid lotteriet är den fina 
tavlan som är mall för HP priserna som 

KALLELSE Medlemsmöte i Örebro 23 juli

I	samband	med	Collie-SM	genomförs	som	vanligt	ett	medlemsmöte.	
Mötet	planeras	till	lördagen	den	23	juli,	precis	innan	prisutdelningarna	
i	bruks	och	agility.	

delas ut vid SCK:s årsmöte. Mer info 
finns på SCK:s hemsida.

RESULTATREDOVISNING 
av utställning och lydnadsresultat:
Skicka in original + kopia samt en kata-
log till Margaretha Carlsson
Åsen 138, 806 41 Liden

Förtydlingade av MH-anvisningar 
from 2011-04-01 finns på hemsidan, 
bla startsnöre skall användas, bytet på 
förföljandet skall vara synligt från start 
till sista rycket. 

En veterinärstudent ska påbörja 
ett examensarbete till hösten  där vi ska 
försöka titta på försäkringsdata på lång-
hårig collie och koppla samman sjuk-
domsrisk (Pyo)  med temperamentsup-
pgifter från MH och vårt enkätmaterial.

Avmaskning inför resa till Norge 
From 11 mars måste alla hundar som 
reser mellan Sverige och Norge vara 
avmaskade mot rävens dvärgbandmask.  
Läs mer på :
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-
20110308-0260.html

Mer om dvärgbandmask kan du läsa på 
SBK:s hemsida.
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Letar du valp?
SCK:s	Valphänvisning	2011	hittar	du	på	vår	hemsida.	Listan	uppdateras	ständigt	och	de	kullar	som	finns	där	har	föräldrar	
som	uppfyller	rasklubbens	rekommendationer	för	val	av	avelsdjur.	Kraven	innefattar	hälsa,	mentalitet	samt	exteriör,	läs	
mer	på	vår	hemsida.

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

KONTAKTPERSONER Lokalområden
På	www.svenskacollieklubben.se	finns	länkar	till	alla	loka-
lområdens	hemsidor.
Om	du	undrar	om	något	i	ditt	lokalområde,	önskar	någon	
aktivitet	eller	bara	vill	träffa	lite	colliefolk,	tveka	inte	att	ta	
kontakt!

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.sandelin-jonsson@se.pwc.com

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
Kristina	Åhlfeldt,	vulken.karlsson@telia.com
Danderyd/Täby:	Solweig	Stegman	Hultman,		
solweig.hs@home.se
Gotland:	Lena	Sandström,		
lenasandstrom59@hotmail.com	

Södra Svealand 
Marie-Louise	Muhr	(MH)	muhr.jungenas@comhem.se
Marie	Edlund,	marieed@telia.com
Närke:	Ann	Karlsson,	ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland:	Jennifer	Schiller,	jenniferschiller@live.se
Värmland:	Mona	Johansson,		
skorphusett@hotmail.com

Västra
Lolo	Hawkins,		lolo.hawkins@telia.com
Gunilla	Thelin,	Carminelle@telia.com

Sydöstra
Västra	delen:	Britt-Marie	Elbe,	unilines@gislaved.net
Östra	delen:	Wanda	Forsberg,	w.forsberg@telia.com
Norra	delen:	Jenny	Jonson,	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 lokalom-
råden. 

Ett varmt TACK till er alla för upp-
vaktningen på min 50-årsdag!

Anita Braxenholm



6

AKTIVITETER i lokalområden

Norrbotten Mellersta Norra

Norra Svealand Östra

7 augusti
Officiell	utsällning,	Timrå	BK
Domare:	Micael	Johansson
	
11 augusti
Kvälls-MH,	
Info	och	anmälning	till	Meta	Carlsson

15 maj 
Prova-på-SÖK		Kungsängen-Bro	
Kostnad	600:-/ekipage
Instruktör	Britt-Mari	Jalmberger		

29 maj
Prova-på-RAPPORT	 Bro-Håbo	Bk

4 juni 
Utställning,	Mälarö	Bk	
Domare:	Beata	Petkevic,	Lettland

22 maj
Colliepromenad vid	Vänge/Uppsala.	
Samling	kl	11.00

2 juni
MH,		Alunda	BK

10 september	
Utställning,		Alunda	BK
Domare:	Ulla	Bergh-Persson
Sista	anmälningsdatum	15	aug.

16 juni
Medlemsmöte i Gällivare
Studiefrämjandets	lokal	kl	19.00		
Kontaktperson:	Helen	Rantapää

Vårträff med	spårtips,	Gällivare.
Läs	på	hemsidan	för	mer	info.

16 juli 
Utställning,	Piteå	Bk
Domare:	Karl	Erik	Johansson
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Södra Svealand Västra

Sydöstra Södra

För	mer	info:	www.svenskacollieklubben.se	
Välj	Aktivitetskalender	där	du	hittar	aktuella	länkar.
Titta	också	på	ditt	eget	lokalområdes	sida.

14 maj	
MH,	Kalmar	Bk	
Anmäl	till	Wanda:	w.forsberg@telia.com

30 juni-3 juli 
Smålandslägret	,	Kosta

Grupper:					 Instruktörer:
Prova-på									 vakant	
Appellspår							Britt-Marie	Elbe	
Lägrespår					 Hans-Åke	Svensson	
Högre-elitspår		Vivecka	Ericson	
Sök	grupp	1					Tarja	S	Lundqvist	+	vakant	
Sök	grupp	2					Lena	Hjärtfors	/	Sonny	Bäckman
Viltspår							 Åse	Adolfsson	
Fria	gruppen				utan	instruktör

3 sep	
Bruksträning	i	Lessebo.		Anmäl	en	vecka	innan	
till	Lena	Hjärtfors.

2-4 juni
Träningsläger	

Lägret	är	ett	träningsläger	utan	instruktörer.	
Vi	hjälps	alla	åt	att	lösa	eventuella	problem.	
Bland	deltagarna	har	vi	dock	några	instruk-
törer	i	rallylydnad…		
Läs	mer	om	Solhaga	på:	www.solhaga.se

13 aug
Officiell	rallylydnadstävling	på	Osby	BK

Under	hösten	planeras	fler	aktiviteter,	kanske	
kan	Freestyle	locka?

5 juni 
Collieträff,	Ånnaboda,	kl.	10.00

22 juni 
Collieträff,	Örebros	Weightpullklubb,	
kl.	18.00

22-24 juli - Collie-SM
22 juli	
Invigning
Rallylydnad,	Örebro	Bk	
23juli	
Bruks	&	Agility	,	Örebro	Bk	
24 juli	
Utställning,	Domare:	Mr	&	Mrs	Geddes,	
England
Lydnasprov,	Örebro	Bk

7-18 sep
Lydnadsläger,	Tånga	Hed

Instruktörer:
Tävlingslydnad	klass	III	och	elit	samt	brukslyd-
nad	högre	och	elit:
Eeva	Liisanantti,	Elfsborgs	BK	

Allmänlydnad, tävlingslydnad	t	o	m	klass	II	
samt	brukslydnad	appell	och	lägre:
Angelica	Lunding,	Elfsborgs	BK	

Tävlingslydnad	klass	I	till	elit	och	brukslydnad	
appell	till	elit	
Dag	Lindén,	Göteborgsavdelningen

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybör-
jare:
Lars-Olof	Stridh,	SCK	Västra	LO

Rallylydnad:
Birgitta	Elgh,	Ale	BK	

1 juni, Manusstopp Colliebladet nr 3!
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roende av sponsorer utöver den summa 
vi eventuellt får från SKK.
Under Fas I gjorde Collieklubbens 
medlemmar en storartad insats med 
sponsring. Fortfarande kommer det 
bidrag stora som små. Alla är lika viktiga 
för att finansiera detta viktiga projekt.
Just nu finns möjlighet att sponsra pro-
jektet genom att köpa lotter i ”Tavel-
lotteriet”. 
Originalteckningen till de vackra HP-
priser som Collieklubben delar ut i 
samband med årsmötet är högvinst vid 
detta lotteri. Mer information finns på 
hemsidans startsida. 

Hur går vi vidare med Fas II?
Fas I av projektet ”Mentalt Sund Col-
lie” är nu klar och slutredovisades vid 
Colliekonferensen i Västerås i februari 
2011. Nu är fokus på nästa del, Fas II. 
Ansökan skall lämnas in till SKK i juni. 
I den ansökan ska det framgå vilka av 
de egenskaper som beskrivs vid ett MH 
som Collieklubben vill ska ingå i ett 
mentalindex.
Detta var bl.a. en av de frågor som 
diskuterades vid grupparbetena som 
genomfördes på collie-konferensen i 
Västerås i februari. Alla grupperna var 
fullkomligt överens om att egenskaper-
na nyfikenhet/orädsla skall ingå, men 
även leklust och skott togs upp av fler-
talet grupper.
Fler grupper tycket också att socialitet 
var en viktig egenskap. När man stude-
rar MH-resultaten så visar statistiken att 
just den specifika egenskapen inte är ett 
bekymmer för våra raser. Collie har inte 
några större problem med att hantera 
andra människor.

Bedömningen just nu är att det i men-
talindexet kommer att fokuseras på ny-
fikenhet/orädsla, leklust och skott.
Resultaten i Fas I ger indikationer på att 
colliehundar har hög arvbarhet på So-
cialitet 25 %, Nyfikenhet/orädsla 23 %, 
Lekfullhet 26 % Jaktinstinkt 26% och 
Aggression 15 %.

Svaren på enkäten ger tydliga signaler 
på att vardagsmentalitet stämmer väl 
överens med MH-resultaten. Mer infor-
mation om resultaten från Fas I finns 
att läsa på Collieklubbens hemsida där 
länken till rätt sida är loggan ovanför 
Nyheter. I Colliebladet Nr 1 finns det 
även ett reportage om colliekonfer-
ensen. 

Arbetsförmåga var ytterligare en 
fråga som var upp för diskussion vid 
grupparbetena i Västerås.  Frågan som 
diskuterades var ifall en arbetsmerit i 
någon form skulle kopplas till en even-
tuell certifiering. En del ansåg att någon 
form av officiellt resultat skulle krävas 
för att räknas som arbetsförmåga. An-
dra grupper ansåg att det i allt för stor 
grad berodde på ägaren om hunden fick 
någon form av officiellt resultat.

Certifiering
Vad kan vi vinna på en certifiering och 
vad exakt är det som skall certifieras? 
Dessa båda frågor ingick också i grup-
parbetena.
Tanken med en certifiering är att syn-
liggöra de kullar med föräldradjur som 
uppfyller vissa minimikrav på den men-
tala biten, dvs. ligger över rasmedel. 
Med en certifiering har vi möjlighet att 
ge än tydligare information. 
Hälsa och exteriör kommer inte att fin-
nas med i mentalindexet eller certifiering 
utan där måste uppfödarna/valpköpar-
na ta hänsyn till den information som 
finns om föräldradjuren och ställa det i 
relation gentemot övriga rekommenda-
tioner i collierasernas RAS-dokument.

Fortsatt insamling/stöd till pro-
jektet
Ansökan för FAS II kommer även att 
innehålla en ansökan om ekonomiskt 
bidrag från SKK. Men det kommer inte 
att täcka den totala kostnaden för Fas 
II. Collieklubben är därför fortsatt be-

Projekt Mentalt sund collie
     av Meta Carlsson

UTMANING!

Till	övriga	lokalområden:

Sydöstra	Lokalområdet	
har	visat	vägen	och	även	
i	år	skänkt	10	%,	vilket	
motsvarar	7	000:-	av	
lokalområdets	tillgångar,	
till	projektet.	

De	uppmanar	nu	övriga	
lokalområden	att		
följa	efter	och	fortsatt	
stödja	projektet!

Hela 63 % av alla kullar med 
minst en beskriven avkom-
ma ligger på 3,3 eller högre i 
socialitet (rassnittet är 3,4)
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På Colliekonferensen den 19-20 februari hölls en upp-
skattad föreläsning av Camilla Sagflaat på Bayer Health-
care om Endoparasiter hos hund och katt.
 

Camilla Sagflaat från Bayer Healthcare.

När man pratar om avmaskning brukar man dela in hundarna 
i följande kategorier: valp, unghund samt vuxen hund.
Den stora frågan för oss djurägare är ”Hur ofta skall jag av-
maska min hund?” Det finns inget enkelt svar på frågan utan 
det beror på hur utsatt just din hund är för smitta.

ENDOPARASITER kallas alla parasiter som lever inne i sitt 
värddjur, t.ex. i tarmen, blodkärlen eller levern. 
Hundar angrips ofta av endoparasiter. Smittan kan ske från 
djur till djur, genom kontakt med infek-
terad avföring, eller genom att äta in-
fekterade mellanvärdar exempelvis olika 
gnagare, fåglar eller slaktavfall. 
Endoparasiter är tack och lov artegna – 
vilket betyder att hundens inälvsparasiter inte 
kan smitta till katten och kattens inälvsparasiter 
smittar inte till hunden. De kan inte heller smitta till 
oss människor. 
Rundmaskar delas in i följande grupper:
• Spolmask (den vanligaste)
• Hakmask
• piskmask
• Lungmask, fransk hjärtmask börjar komma även hos   
 oss, finns i Danmark

Bandmask förekommer i flera olika arter och är som nam-
net anger, platta. Bandmaskar smittar inte mellan hundar eller 
katter utan genom en s.k. mellanvärd i form av bytesdjur, lop-
par, slaktavfall eller rå fisk.  som t.ex. sorkar och möss.
Den fruktade dvärgbandmasken finns förhoppningsvis inte i 
Sverige men dock sedan lång tid i syd- och mellaneuropa samt 
i Danmark. 

Welpan: spolmask, hakmask, piskmask
Drontal: Spolmask, hakmask, bandmask
Drontal Comp/Forte: Spolmask, hakmask, piskmask,  
bandmask
Droncit: Bandmask

Samtliga produkter (förutom Welpan) innehåller Prazikv-
antel, som tar Rävens dvärgbandmask. Drontal Comp/
Forte är registrerad för den nordiska hakmasken som 
finns i stor utsträckning hos svenska rävar. Alla produkter 
har stor säkerhetsmarginal oavsett ras (dvs. låg biverkn-
ings-statistik), inga interaktioner med andra läkemedel och 
de doseras vid ett tillfälle.

Hur vet man om hunden har mask?
En hund kan ha flera olika typer av mask utan att visa 
några egentliga symptom. De flesta maskar syns sällan i 
avföringen och äggen kan inte ses med blotta ögat. Band-
maskens äggpaket kan dock upptäckas i form av små ”ris-
gryn” i avföringen. Spolmask kan även förekomma i up-
pkastning.
Andra tecken på mask kan vara:
• Torr, livlös päls
• Diarré
• Kräkningar
• Förstoppning
• Hosta
• Uppsvälld buk
Är du osäker eller om hundens allmäntillstånd är nedsatt, 
kontakta alltid din veterinär.
Den diagnostiska delen av behandling mot mask syftar till 

att identifiera vilken sorts parasit som 
har infekterat djuret för att kunna be-
handla på ett sätt som dels är effektivt 
men som även är det bästa med tanke 
på resistens-utveckling och miljöpåver-
kan.

Hur ofta ska man avmaska?
Valpen smittas vanligast med spolmask 

m e n kan även smittas med hakmask. Valpen smittas på 
följande sätt:
• Vid 40 dygns dräktighet av mamman
• Via modersmjölken
• Via andra hundar
 
Under dräktigheten aktiveras spolmaskens vilande larver i 
mamman och kan hos hund vandra över till fostret och till 
modersmjölken. Det tar ca 3 veckor för larven att utveck-
las till en könsmogen spolmask, som sen kan lägga nya 
ägg. 
Därför är det viktigt att valpar avmaskas vid 2 veckors 
ålder och därefter var 2:a vecka fram till leverans. På så sätt 

Endoparasiter hos hund och katt
           Referat av Kirsten Wretstrand och granskat av Camilla Sagflaat
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minimerar man antalet parasiter. 
 I sin nya familj skall valpen åter avmaskas efter 4 veckor och 
sen regelbundet upp till 6 månaders ålder. Till valpar använder 
man Welpan.

Den vuxna hunden
Hur ofta en vuxen hund skall avmaskas beror till största del 
på den livsstil som hunden för. Vistas den mycket i skog och 
mark kan hunden bli smittad av rävar och då gäller det inte 
rävbandmask.
För unghundar och vuxna så bör man avmaska regelbundet 
men hur ofta är beroende på miljö och beteende eller efter 
behov. Rekommenderat intervall är ca 6 månader. 
Avmaska före parning men inte efter parning eller under 
dräktigheten. Du kan dock ge Droncit under dräktighet om 
man åker utomlands för parning. Annars avmaskas tiken i 
samband med valparna. 
Hundar, som vistas tillsammans, bör avmaskas samtidigt.

Förebyggande av masksmitta hos hund
En viktig del i förebyggandet av spridning är att som hund-
hållare ha som rutin att alltid plocka upp hundens avföring. 
Speciellt spolmask sprids lätt genom infekterad hund eller 
katts avföring och äggen är mycket tåliga för yttre påfrestnin-
gar. Det är därför viktigt att man ser till att hindra katter och 
hundar från att kontaminera sandlådor och lekplatser. Man 

bör också, i den mån det går, se till att speciellt små barn 
inte stoppar jordiga fingrar i munnen och att man har god 
handhygien

Den resande hunden
I dagens samhälle blir det allt vanligare att hunden följer med 
till utlandet, både på semester, till utställningar eller för att 
t.ex. parning. Inom Europa gäller ett visst regelverk där vissa 
länder som t.ex. Storbritannien har något avvikande regler. 
Det som dock är ytterst viktigt är för att förhindra att vi får 
in dvärgbandmask i landet. Därför skall alla hundar avmas-
kas för hemkomsten till Sverige. Mer information och denna 
parasit och ur man håller och avmaskar sin hund finns ni på 
www.sva.se.
På Jordbruksverkets hemsida kan du hitta aktuell info om vad 
som gäller vid utlandsresa >>>   http://www.jordbruksver-
ket.se
På startsidan finns en länk till DJUR och därunder finns länk-
en resa med hundar och katter.

 

Kennelhosta 
           av Marie Baaz

Det var kanske en vecka sedan du kom hem med din collie 
från den stora hundutställningen, när du hör att den hostar 
lite. Nåväl, den har väl satt något i halsen. Men – hostan till-
tar, nu tar hunden i så att den nästan kiknar och ibland kom-
mer det till och med upp lite vitaktigt slem när 
den hostat! Nu börjar du bli orolig, kontroller-
ar kroppstemperaturen och hunden har feber. 
Du ringer veterinären. Efter att ha lyssnat på 
din berättelse, svarar veterinären ”Det låter 
som om din hund har fått kennelhosta”. 

Vad är kennelhosta?
Det som sannolikt har hänt, är att hunden 
smittats av hundens parainfluensavirus typ 2 
(CPiV-2). Detta virus orsakar en relativt lindrig 
inflammation i de övre luftvägarna. Det sprids 
lätt, virus utsöndras under första veckan då 
hunden hostar eller nyser. Viruset kan snabbt 
orsaka ett utbrott av kennelhosta i en popula-
tion hundar.
Hunden kan också ha blivit smittad av bak-
terien Bordetella bronchiseptica, som ger de 
för kennelhosta typiska symtom hos framför 
allt unga hundar. Denna bakterie kan normalt 

förekomma i luftvägarna även hos friska individer. Bakterien 
kan utsöndras från de övre luftvägarna i 3-4 månader efter 
genomgången infektion. 
Det finns fler virus och bakterier som kan ge hosta hos hun-

dar, t ex hundens adenovirus typ 2, hundens 
herpesvirus typ 1, mykoplasma, streptokocker, 
pasteurella-arter, koliforma bakterier och pseu-
domonas-bakterier. Man anser dock att dessa 
agens utgör sekundära infektioner.

Hur smittas hunden?
Smittan överförs via direktkontakt mellan en 
smittad, sjuk hund och en annan hund. Des-
sa kan ha nos-nos kontakt, eller kontakt via 
hostningar och nysningar. Smitta kan även 
överföras via vattenskålar, föremål som hunden 
har tagit i munnen (t ex apportbockar) eller via 
händer, vilket kan ske t ex vid tandvisning.

Hur behandlar man kennelhosta?
En virusinfektion kan inte behandlas, utan den 
får hunden genomlida. I allmänhet tillfrisk-
nar de flesta hundar från en kennelhosta utan 
behandling, eller med enbart hostdämpande 
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Isolera!
En hund som har kennelhosta bör isoleras och hållas hemma. 
Är det en virusinfektion, det vill säga en infektion med hun-
dens parainfluensa, är hunden inte smittförande mer än för-
sta sjukdomsveckan. Det är en helt annan sak om det rör sig 
om en infektion med Bordetella bronchiseptica, då hunden 
kan vara smittförande under flera veckor – även då hunden 
har slutat att hosta. Hur ska man kunna veta vilket infektion-
sämne hunden har haft? Kanske är det så, att en infektion 
med Bordetella oftare ger feber och påverkat allmäntillstånd, 
samt att hostan håller i sig längre, det vill säga mer än en 
vecka. 

Konvalescens
Att hunden ska ta det lugnt under sin sjukdomsperiod är 
självklart, men det är nog så viktigt att låta hunden hämta sig 
ordentligt även efter sin sjukdom. Den ska inte ansträngas un-
der eller direkt efter sin sjukdom. Tänk på att det är luftvägar-
na som varit skadade och de behöver tid för att bli bra igen!

fall centralnervösa symtom som skakningar och slöhet. Biver-
kningarna avtar då preparaten avlägsnas från huden. Dessa 
biverkningar beror dock inte på MDR-1 mutationen.

Det går alltså inte att säga vilket medel mot fästingar som är 
bäst. Olika preparat passar helt enkelt olika bra på individen. 
Du får prova dig fram vad som passar dig och din hund bäst.

Artikelförfattaren är Leg vet och ansvarig för hälsofrågor, 
SCK Avels- och uppfödarkommitté 

Det är inte helt ovanligt att folk undrar om collie tål alla 
fästingpreparat som finns på marknaden, speciellt om man 
har en collie med konstaterad MDR-1 mutation.  

MDR-1 är en genetisk mutation där ett särskilt transport-
protein saknas, bland annat i celler som förekommer i den 
så kallade blod-hjärn-barriären. Detta protein är involverat 
för att transportera ut vissa molekyler som tagit sig in i en 
cell, bland annat ivermectin, och saknas proteinet kan mole-
kylen (i detta fall ivermectin) inte kastas ur cellen. Då det 
gäller de verksamma substanser i de preparat mot fästingar 
som finns på den svenska marknaden, är ingen av dessa 
påverkade av det transportprotein som MDR-1-defekten 
kan påverka.

Det är svårt att generellt rekommendera ett fästingmedel, 
då de olika medlen verkar vara olika verksamma på den 
individuella hunden. Alla fästingmedel som du kan köpa 
på apotek är ett gift av lite varierande grad, och det finns 
en del hundar som reagerar med olika biverkningar. Det 
minst giftiga preparatet är för närvarande Frontline, men 
detta preparat har också i en del undersökningar visat sig ha 
sämst effekt. Andra preparat på marknaden är t ex ExSpot, 
Scalibor och Prac-tic (dock recept-belagd). 
Preparaten mot fästing kan ge biverkningar. Det vanligaste 
är hudrodnad, pälsbortfall och klåda, men även i sällsynta 

Fästingar och fästingmedel
										av Marie Baaz

Vill du mer om defekten MDR-1 på collie? 
Du	hittar	info	på	hemsidan:	
www.svenskacollieklubben.se  
under	“Om	Collie”	och	sedan	“Hälsa.”

medicin och lugn och ro. Om hunden har kvarstående feber, 
feber som går upp och ner, har svårt att andas eller får påver-
kat allmäntillstånd kan infektionen ha komplicerats, det har 
tillstött en sekundär infektion. Då kan den hunden behöva 
ytterligare behandling av veterinär. 

Förebygga!
En hund som genomlidit kennelhosta är inte skyddad från 
att få sjukdomen igen, senare i livet, men det går att vaccin-
era hunden mot kennelhosta. Det finns vaccin mot hundens 
parainfluensavirus. Det skyddar inte hunden helt från infek-
tion, men det skyddar mot allvarliga kliniska symtom. Det 
finns även ett nasalt vaccin, dvs man sprutar in det i nosen 
på hunden, som förutom parainfluensavirus även innehåller 
en stam av Bordetella bronchiseptica. Vaccination mot ken-
nelhosta ger inte så långvarigt skydd som vaccination mot 
valpsjuka, parvovirus och smittsam leversjukdom, och bör 
således utföras oftare om hunden ska ha ett bra skydd. För-
modligen handlar det om årlig vaccination mot kennelhosta. 
Om hunden lever ett aktivt liv med många andra hundkon-
takter, t ex på tävling eller hunddagis, är det en bra idé att 
hålla hunden vaccinerad mot kennelhosta.
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Hallbystugan, där årsmötet hölls i år, ligger naturskönt och 
används vintertid för längdskidåkning. Det är speciellt kallt 
där varför det fortfarande låg kvar rätt mycket snö. 

Till registreringen kl. 10:00-10:30 kom 46 personer för att 
få sitt röstkort. Inte lika många som under de senaste åren 
men ändå väldigt många personer som väljer att ägna sin dag 
åt Collieklubben.
Mötet inleddes kl. 10:30 av ordförande Margaretha Carlsson 
som poängterade att klubben under 2010 skrev historia i och 
med att projektet Mentalt Sund Collie både påbörjades samt 
att den första fasen även avslutades (se Collieblad Nr 1 för re-
dovisning av fas I). Sen pratade hon även om att det finns ett 
sug efter utbildning ute i lokalområdena, ett sug som vi måste 
förvalta. Därför kommer en Collieägarutbildning att sjösättas 
under 2011, vilket det även stod om i förra Colliebladet. 

Utdelning av priser är en mycket uppskattad punkt på 
dagordningen. Prisbordet var i år digert med en hel del nya 
priser. 
Först ut var förtjänsttecken samt tjänstehundar, båda hade i år 
var sin pristagare. Därefter delades alla plaketter ut för korade 
hundar samt till alla champions. 

 
 

På kommande sidor här i tidningen redovisas några av de 
av vinnarna av VP och HP. På hemsidan redovisas alla årets 
pristagare, se priser/champion. 
Efter prisutdelningen påbörjades själva årsmötet med att vår 
förbundsordförande Staffan Thorman valdes till mötesord-
förande med Eva Schömer som bisittare, se bild nedan.

 

SCK fick nya stadgar under 2010 varför det här årsmötet blev 
det första med en ny dagordning. Mötet förflöt enligt denna 
med redovisning av verksamhetsplan för 2010, förslag till mål 
för 2011-2012, ekonomin för 2010 samt budget för 2011 och 
budgetram för 2012.

Val av ny styrelse för 2011 ser ut så här:
Ordförande    Margaretha Carlsson
Vice Ordförande   Jan Klerung
Sekreterare        Kirsten Wretstrand
Kassör        Per Lindblad
Ledamot/Medlem Ingela Pettersson
Ledamot/prot.sekreterare      Maria Nyman
Ledamot        Elisabeth Bauer
Suppleant    Monica Johansson
Suppleant    Anita Braxenholm

Revisorer är Anders Mähler och Britt Eliasson samt revi-
sorssuppleanter är Cecilia Bjärsér samt Britt-Marie Elbe.
Valberedningen valdes enligt följande: sammankallande 
Helén Eliasson 1 år, ledamot 2 år Marie-Louise Muhr samt 
på 1 år Mats Lööv.
Avslutningsvis justerades valen och mötet avslutades.
När årsmötesprotokollet är justerat kommer det att finnas på 
hemsidan under klubben/styrelseprotokoll.

Årsmötet - Jönköping 26 mars

Några av de “hundar” som blivit korade under 2010.

Pristagarna av de många vandringspriserna samt Col-
lieklubbens nya hederspriser (tavlorna)
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SCK:s HP Bästa Brukshund
SE	UCH	KORAD	
Gemdales	Terrific	Titus,	69,6	%
Ägare:	Britt	Franzén

Malte (SE UCH KORAD Gemdale´s 
Terrific Titus) blev stolt mottagare av 
detta pris på SCK årsmöte. Fast stoltare 
var nog hans matte. Det kom lite ovän-
tat. Jag hade skickat in våra resultat men 
kom inte ihåg till vad och trodde inte vi 
skulle få något så fint! Den fina tavlan 
pryder nu en vägg här hemma. Jag har 
haft Collie sedan -79. Malte är däremot 
mitt första korthår. Han är nu inne på 
sitt femte år. Alltså en hund i sin bästa 
ålder. Vi tävlar och tränar bruks. Det är 
spår som ligger oss varmt om hjärtat. 
I spåret är Malte fantastisk. Matte får 
snällt följa med och han klarar det mes-
ta. Lydnaden är han också en fena på att 
klara, fast hans matte är nog mest i vä-
gen där. Mina träningskompisar brukar 
säga: Den hunden kunde gå hur långt 
som helst om han inte hade dig:-))) Jag 
är benägen att hålla med. Men vi har kul, 
jättekul! Målet är väl i skrivandets stund 
att 2011 klara att bli uppflyttade. Vi har 
3 godkända resultat i högreklass spår. 
Sen om målet blir uppfyllt är ju en an-
nan historia. Men vi ska kämpa på. Utan 
våra träningskompisar och alla i “Gem-
dalesfamiljen” som peppar och stöttar 
så hade vi nog aldrig kommit dit hän. 
Jag trodde aldrig att jag hade kapaciteten 
till detta. Malte har jag däremot aldrig 
tvekat på. Med andra ord:ingenting är 
omöjligt:-) Vi tränar på och hoppas få 

se många Colliekipage på apellplanerna 
framöver!

Stolt ägare och förare: Britt Franzén

SCK:s HP Bästa Appellhund
Seamist	Special-Ice,	292	poäng
Ägare:	Jessica	Richter

Seamist Special-Ice, eller Ztoja som hon 
kallas, är en riktig träningshund! Som-
liga säger att hon är som en schäfer, 
andra säger att hon är som en border 
collie. Själv påstår jag med det bestäm-
daste att hon är tvättäkta collie. Ztoja är 
en hund som älskar att göra saker med 
matte. Det tränas aktivt i både spår och 
sök. Outtröttligt! Tävlingskarriären har 
dock fått ligga på is då hon drabbades 
av fästingsjukan Anaplasma/Erlichia 
troligtvis förra sommaren. Sviterna sit-
ter i ännu och tillfrisknandet får ta den 
tid det tar. Men tränar, det gör vi.
Ztoja är nyfikenheten själv och en oer-
hört social individ. Bråkar gör hon ald-
rig. Ja, om man bortser från alla hyss 
denna hunden har för sig då. Hon har 
egna idéer om det mesta och är du inte 
med i svängarna lär du bli duperad snab-
bare än du hinner blinka. I hemmet går 
hon också under namnet Polisen. Av 
den enkla anledningen att hon har full 
koll på vad andra gör (eller borde göra) 
och skvallrar omedelbart. 
Nya människor vi tränar med brukar 
inte vara allt för imponerade när jag 
kommer med en collie. Detta bekymrar 
mig inte nämnvärt eftersom jag vet att 
efter att de sett Ztoja ”in action” blir det 
helt andra tongångar. Då får jag höra 
vilken snabbhet hon har, vilken balanse-

rad hund hon är, vilken arbetsvilja hon 
har, hur outröttlig hon är, hur snäll hon 
är, hur charmig hon är, hur nervfast hon 
är osv. Till och med den mest inbitne 
schäferfarbrorn erkände att en sådan 
collie som Ztoja kunde till och med han 
tänka sig. Kan man bli annat än stolt 
över att få äga världens bästa Ztoja?

Jessica Richter 

SCK:s HP Bästa Lydnadshund
LP1	LP2	Gemdales	Unforgettable	
Uncle	Zam,	94,83%
Ägare:	Ingela	Pettersson

Zammy debuterade i lydnadsklass 2 på 
SCK södra lo:s lydnadstävling i maj. 
Trots ösregn gick det fantastiskt bra och 
vi fick ihop 193 poäng med klassvinst 
och blev då också vinnare av lokalområ-
dets VP till Bästa Lydnadscollie.
Vår nästa tävling blev på schäferklubben 
i Åstorp en kväll i juni. Jag hade hjälpt 
till att arrangera SK Åstorps första lyd-
nadstävling och bestämde mig för att 
tävla trots att jag skulle vara tävlingsl-
edare för klass 1.
Jag lyckades fokusera på vår start först 
och Zammy gjorde en otrolig tävling till 
med 192,5 poäng och klassvinst.
Därefter var det dags för Collie SM 
i Oskarshamn. Oturligt nog hade jag 
skadat min fot dagarna innan och hade 
stora svårigheter att gå men jag startade 
ändå. Man har väl en stor kamlust :-)
Denna tävling kommer jag aldrig att 
glömma... Med uppmätta +36 grader 
i skuggan på appellplanen tågade vi in 
och gjorde en kalasfin tävling. Enda 
missen stod jag för… Jag tappade näm-
ligen apporten när jag skulle ta den av 

V I N N A R E
Å r s m ö t e t  2 0 1 1
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Zammy som lämnade över den jättefint.  
Otroligt klantigt gjort – med tanke på 
att det kostade oss 6 poäng. Trots det 
så fick vi ihop 183,5 poäng och ännu 
en klassvinst och därmed blev vi också 
SM:s Lydnadsmästare klass 1-3. 
På dessa tre tävlingar fick vi ihop vår 
LP2 titel och sedan började vi träna på 
lydnadsklass 3 momenten under vin-
tern. Kanske vi ses på lydnadsplanen 
framöver…  :-)

Ingela Pettersson

SCK:s HP Bästa Agilityhund
LP1	Mironik´s	Minos,	50	poäng
Ägare:		Angelica	Eklund

Echo är en underbar hund att köra på 
agilitybanan! Han är så pass rutinerad 
att allt hänger PÅ MIG, att jag placerar 
mig på rätt ställe och i rätt tidpunkt.
Året 2010 gav mycket varierat resultat 
på agilitybanan, jag var nog inte tillräck-
ligt skärpt alla gånger… är ju ingen di-
rekt morgonmänniska.

Det jag minns mest var att vi erövrade 
det andra certet i hoppklass på en riktigt 
svår bana i Råådalen.
Den hade snabba partier och direkt 
efter det kom det klurigheter. Jag sprang 
allt vad livet hade att ge helt enkelt. Det 
ledde till en 4 placering utav 72 starter.
När höst säsongen var igång drabbades 
Echo av hälta till och från. Vi gjorde 
våran sista tävling i september och han 
har sedan dess varit på utredning &
rehab.
Jag hoppas att vi ska kunna komma 
igång nu i juni igen. Det blir troligtvis 
Echos sista säsong på agilitybanan.

Jag har redan två pälsbollar på året som 
ska startas upp nu i sommar.

Hälsningar Angelica

SCK:s HP Bästa Utställnings-
collie, korthår
Gemdales	Zmart	Zuzanna,	45	poäng
Ägare:	Annika	Bovall

Blev glatt överraskad när jag på årsmötet 
i Jönköping fick mottaga detta heder-
spris med tillhörande tavla. Iza har bl.a 
fått två CERT och ett CACIB i Sverige. 
Hon fyller två år den 31 maj och jag hop-
pas att hon ska bli fullcertad under året. 
Min förhoppning är också att Iza ska bli 
bruksmeriterad och få sitt Svenska Ut-
ställnings Championat så småningom. 

Annika Bovall

SCK:s HP Bästa Utställnings- 
collie, långhår
KORAD	SE	UCH	
Fancymore	Morning	Angel,	72	poäng
Ägare:	Margaretha	Carlsson

Mira som hon kallas, är en fantastisk 
hund på alla vis. Trots sina fyllda 9 år är 
hon fortfarande i toppkondition, väldigt 
lekfull och älskar att stå i centrum. En 
av hennes stora förtjänster i utställning-
sringarna är hennes korrekta anatomi 
med otroliga rörelser. Hon älskar att 
springa och visa upp sig.
När hon känner att det blir lite spänning 
och matte’s hjärta bultar lite så blir hon 
ännu mer på tå, svansen viftar och kan 
gärna avsluta med en litet skall som in-
nebär ”ge mig mer godis ”.
Det är sällan man ser en collie som 
håller så bra under så många år.
Vägen fram till SCK:s fina HP: BIS 
Örnsköldsvik BK Domare Yvonne 
Brink, BIS SCK Timrå domare Piia 
Enlund, BIS SCK Piteå domare Dina 
Korna, BIS SCK Piteå domare Helle 
Viitkar samt CK på Collie-SM under 
Brian Hawkins. Mira har också deltagit i 
många uppfödargrupper.
Mest troligtvis så kommer hon att fin-
nas med på fler tävlingar framöver. När 
väskan packas och man ser den där fina 
glimten i ögat som säger ”du och jag 
matte ” då har man inte hjärta att låta 
henne stanna hemma.
Stolt uppfödare och matte  

Margaretha Carlsson, Kennel Fancymore

Årets Allroundcollie 
SE	LCH	KORAD	TJH	LP1	LP2	
Mari-Mon´s	Zuch	A	Night,	30	poäng
Ägare:	Ingela	Pettersson
Zolo var precis allt det man kunde ön-

ska sig… En riktig allroundcollie!
Han var bara 9 månader gammal när han 
tog sönder sitt korsband i knäet. Ett litet 
yrväder som skulle hållas lugn och stilla. 
Mattes nerver blev hårt prövade under 
dessa veckor och han visade så tydligt 
att livet var till för att gå i 190 knyck och 
det gällde bara att hänga med!
Vi startade med att gå en tjänstehunds 
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kurs till flygvapnet. De första gångerna 
på kursen så var jag ”hon med collien” 
men sedan slutade det med att jag hade 
extra träningspass med övriga ekipage 
som ville få lika duktiga spårhundar 
som Zolo var...  Vi var ett av få ekipage 
som klarade hela certprovet perfekt och 
skrev därmed kontrakt med flygvapnet!
Vi passade också på att ”dansa oss ig-
enom” korningen med 187 poäng och 
blev därmed tredje generationen som 
korats med +2 på nerverna.
Sen gav vi oss på lydnaden som gick 
väldigt bra. Fina prestationer i både lyd-
nadsklass 1 och 2 och därmed LP-titlar 
i bägge klasserna. Appellen och lägre 
klass klarades också av – men när vi kom 
upp i högre klass började vi få problem 
med hoppet. Zolo hade svårigheter att 
skjuta ifrån rejält med bägge bakbenen 
för att komma över det förfärliga 85 cm 
höga hindret… Jag blev fegare och fe-
gare med att träna så högt… det satt i 
bakhuvudet hela tiden att han skulle 
ta sönder sitt korsband igen… På täv-
lingen där vi blev uppflyttade till elit-
klass så nollade vi hoppet men vi kla-
rade ändå poängen för uppflyttningen.  
Härligt…

Vi tävlade därefter en spårtävling i elit 
och avstod både hopp och 12 meter 
kryp och blev godkända med råge. Vårt 
mål med bruksarbetet var nått!
Nu började jag att ta upp lydnadslyd-
naden igen och vi klarade lydnadsklass 
3 på första försöket… Funderade aldrig 
på en LP titel i den klassen för jag ville 
vidare - för nu hägrade lydnadschampi-
onatet.  Här hade vi ett gediget arbete 
framför oss. Elitlydnaden är pillig och 
handlar mycket om precision – vilket 
inte är min starka sida…
Zolo blev Svensk Lydnadschampion i 
maj månad 2010 och glädjen stod högt i 
tak… Han fyllde 8 i juni och vi anmälde 
oss till några utställningar i veteranklass. 
Detta resulterade i placeringar i bästa 
hanklass/BIM och även ett cert till. 
Tänk att min fina Zolobus var vacker på 
både in- och utsidan!
Att få ta emot VP till Bästa Allround 
Collie var verkligen hedrande och med 
stor stolthet och ett sorgset hjärta kan 
jag bara konstatera att Zolo var en collie 
när den är som bäst! 
Jag saknar dig vännen!

Ingela Pettersson

Bästa Brukscollie till minne av 
Elisabeth Persson, Folias Kennel
KORAD	 LP1	 Seamist	 Sheriff	 Star,		
10	poäng	högst	på	specialen
Ägare:	Erica	Svensson

En collie när den är som allra bäst!
Spader kan bäst beskrivas som en myc-
ket samarbetsvillig hund med massor av 
motor. Han har förstås en massa andra 
egenskaper också, men dessa två är de 
som är mest användbara när det gäller 
att uppnå resultat i lydnad och bruks. 
Att han dessutom är helt orädd gör 
förstås inte saken sämre.

Egentligen heter han Korad LP1 Seam-
ist Sheriff  Star, men här hemma går han 
under namnet Spader. Han har hunnit 
bli sex år gammal, och tillsammans har 
vi tränat och tävlat en hel del. Tyvärr har 
vi varit tvungna att göra ett långt uppe-
håll p.g.a. en envis muskelskada i ländry-
ggen, men under 2010 var det dags för 
oss att göra comeback på appellplanen. 
Kroppen verkar hålla ihop bra, och nu 
hoppas jag att vi ska kunna fortsätta vår 
tävlingskarriär som planerat.
Spader är verkligen den bästa träning-
skamrat man kan tänka sig. Han tackar 
aldrig nej till någon form av träning, 
oavsett om det handlar om spår, up-
pletande eller lydnad. Visst blir han glad 
för godbitar och leksaker, men den bäs-
ta belöning han kan få är att få fortsätta 
arbeta. Han är otroligt samarbetsvillig 
och jag kunde knappast ha fått en bättre 
hund att träna och tävla med.
Det var med stor glädje och stolthet jag 
tog emot det här priset, och jag hop-
pas verkligen att vi även under 2011 ska 
kunna prestera några resultat så att vi 
kan ansöka om det ännu en gång.

Erica Svensson

Årets bästa Appellhund,  
till minne av Kikki Anerland
Vilda-Meduza	Bus	Bozo,		291	poäng
Ägare:	Julia	Indergand

Kajs tävlingskarriär började när han var 
13 månader på lydnadsplanen, han har 
tävlats väldigt sparsamt och i början på 
2010 fyllde han 2 år. Vi hade då hunnit 
med ett förstapris i lydnadsklass I och 
II men var väldigt nyfikna på brukset, 
främst på specialdelen rapport. Vi bör-
jade leka lite rapport i skogen så fort 
snön hade smällt, men det rann snabbt 
ut i sanden. Till hösten insåg jag att jag 
ville tävla rapport innan årsskiftet och 
anmälde oss till en rapporttävling som 
skulle vara månaden därpå.

3 veckor innan tävlingen hade inte Kaj 
sprungit en hel appellsträcka och han 
presenterades för sin mottagare ett par 
dagar senare och vi satte igång på all-
var. Vi kunde snabbt öka till full sträcka 
och det var dags för tävling. På tävlings-
dagen slog Kaj till med en fin lydnad 
och dagens bästa lydnadspoäng av alla 
appellhundar. I skogen skötte han sig 
fint och sprang sig till en 9:a på rapport-
delen. Efter en nervös väntan stod det 
klart att Kaj hade vunnit sin klass med 
291 poäng, som även det var dagens 
bästa. Det var tre lyckliga debutanter i 
bilen på väg hem. Vi hade klarat det till-
sammans.

Kaj plockade samma år hem ett först-
apris i lydnadsklass III och var då upp-
flyttad till lydnadsklass elit och lägre 
rapport bara två år gammal. Kaj är en 
väldigt glad hund som nästan alltid tyck-
er att mina idéer är bra idéer. Han ställer 
glatt upp på allt vi hittar på och jag ser 
fram emot att fortsätta tävla tillsam-
mans med Kaj. Men det är inte alltid 
lätt när både matte + hund är nybörjare 
men vi lär oss på vägen och förhopp-
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ningsvis ska Kaj springa många mil i 
rapportskogen i framtiden. 
Julia Indergand och Kaj

Årets Utställningscollie, långhår 
Steadlyns VP
KORAD	SE	UCH	NO	UCH	Stead-
wyn	Showmanship	
Ägare:	Marianne	Hansson

Simon som han kallas köpte jag till mig 
själv i födelsedagspresent. Jag behövde 
en ny hanhund och hade länge haft 
koll på några av Simons släktingar. Så 
när uppfödaren Anja Ejerstad hade en 
lämplig kull köpte jag Simon.
Han var en trevlig och snygg valp och 
med tiden växte han till sig till en stor 
och grov och rejäl kille, mycket välkon-
struerad och med hjärtat på rätta stället.
Under 2010 fick Simon vara med på 
en del utställningar runt om i Norden. 
Han är ju visad en del tidigare och hade 
redan ett antal CERT och CACIB från 
olika länder, men ingen titel.
Årets säsong började i Stockholm i april 
då han fick CERT o CACIB, dömde 
gjorde Lisbeth Liljeqvist
På Danska Collieklubbens stora show i 
samband med världs-utställningen i juni 
blev Simon 3a Bästa Hanhund och fick 
CERT. På världsutställningen blev han 
4a ökk hane.
I Oslo vann han CERT o BIM för Karin 
Åkesson och blev 2a bh för Tomas Roh-
lin på vinnarutställningen och dessutom 
godkändes han på Korning i september.
Då fattades bara ett “litet” cert från 
SBK-arrangemang för championat-
titeln. Visserligen hade Simon redan 
tillräckligt många cert, men de var från 
stora SKKutställningar.
Så på SCKs specialutställning i Uppsala-
trakten med rasspecialisten Johnny An-
dersson som domare fick då Simon sitt 
SBK-CERT och därmed titlarna Norsk 

och Svensk utställningschampion.
Han kom därmed upp i ett poäng mer 
än sin kennelkamrat DKV-10, NO 
UCH, DK UCH Gatefields My Gold-
mine i tävlan om Steadlyns vandring-
spris för Årets collie!
Simon är inte bara snygg och stabil 
mentalt, han är en fantastisk och trogen 
kamrat och även en mycket duktig vall-
hund. Inte nog med det, han är pappa 
till ett par av våra unga framstående 
hundar. Simon blev precis det jag hop-
pades på när jag köpte honom!

Marianne Hansson

Bästa Lydnads- och Brukscollie
Till minne av Zolo 
LP1	LP2	Gemdales	Unforgettable	
Uncle	Zam,	980,25	poäng
Ägare:	Ingela	Pettersson

När Zolo hastigt gick bort för oss i hös-
tas så frågade hans uppfödare Monica 
& Marianne på Mari-Mon’s kennel – om 
de fick instifta ett vandringspris i Zolos 
minne.
Första tanken var lite skrämmande - att 
bli påmind att han inte fanns mer – men 
sedan kändes det så rätt att hedra hans 
minne.
Vi träffades och diskuterade statuterna 
och kom fram till att vi ville främja de 
långhåriga collies  som blev meriterade 
både i lydnad och bruksarbete. Efter-
som Zolo tävlade i elit spår och var lyd-
nadschampion så kändes det helt rätt att 
belöna de som var ”allroundarbetare”.

Jag tog kontakt med en duktig keramiker 
vid namn Gunilla Agronius som fick lite 
foto på Zolo när han apporterade och 
sedan gjorde hon en jättefin keramik- 
collie efter dessa. Den målades precis 
i den teckningen som Zolo hade… 
Skrämmande lik – och fantastiskt fin.
Husse snickrade ihop en låda som 
keramikcollien skulle transporteras i 
utan att bli skadad och jag inhandlade 
små pokaler för 10 år framåt. Dessa 
skulle varje vinnare få behålla – efter-
som keramik collien skulle vandra i 10 
år.
Så var det dags för Collieklubbens 
årsmöte i Jönköping och både Monica 
& Marianne var på plats. Det var så 
spännande att se vem som hade fått flest 
poäng i sin ansökan om vandringspriset.

När vinnaren presenterades och Zam-
mys namn lästes upp så kunde jag inte 
hålla tillbaka tårarna. Att Zolos härliga 
son – vår egen Zammy var den som 
vann priset, värmde hjärtat och jag blev 
så stolt samtidigt som sorgen efter Zolo 
ännu en gång gjorde sig påmind! Det 
blev många känslor på samma gång!
Det känns så bra att få berätta hur VP i 
Zolos minne kom till och jag vill passa 
på att tacka Monica och Marianne på 
kennel Mari-Mon’s för den härliga hund 
som Zolo var och för att de kom med 
idén om att hedra hans minne.

Ingela Pettersson
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Vad vore en tävling utan priser? Vad vore en förening utan kläder? 

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

Vi arbetar med företag, föreningar 

och privatpersoner 

för att framställa t-shirts 

och tröjor med tryck 

för profilering och kampanjer.

Vi har priser till alla tävlingar

SWEDEN

INTER

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

VARJE FICKA HAR TRE FICKFUNKTIONER:
EN ENKEL FRONTFICKA MED COVERLAP.
EN FICKA MED DRAGKEDJA SAMT
EN INNERFICKA INUTI DEN ANDRA MED
KARDBORREFÄSTE VILKET GÖR DENNA
FICKA URTAGBAR OCH TVÄTTBAR.

DOLD MOBILTELEFONFICKA.
FYRA BRÖSTFICKOR, 2 MED
DRAGKEDJA OCH 2 MED FICKPÅSE
I MICROFLEECE FÖR SKÖNT
VILOLÄGE FÖR HÄNDERNA.
TVÅ RYMLIGA UTANPÅLIGGANDE 
BÄLGANDE  FRONTFICKORBÄLGANDE  FRONTFICKOR
DEN ENA 3 I 1.

DUBBEL FRONTPLACKET
TÄCKER DRAGKEDJAN SAMT
SYDD AVRINNINGSKANAL PÅ
INSIDAN.
EXTRA DRAGKEDJEÖPPNING
VID ARMHÅLA FÖR BÄSTA
VENTILATION. ELASTISKVENTILATION. ELASTISK
STRING I BÅDE MIDJA OCH 
NEDERKANT AV JACKAN.

UPP- OCH NERVIKBARA ÄRMREFLEXER.
3M REFLEXER FRAMFRONT SAMT PÅ 
ÄRMENS KARDBORRESTÄNGNING. 
ÄRMFICKA MED DRAGKJEDJA.
KARDBORRE FÖR FLEXIBEL
ÄRMSTRÄCKNING

RYGGPARTIET HAR EXTRA RYGGOK SOM
ÄR ÖPPNINGSBART I NEDERKANT
SAMT RYGGREFLEX.

DOLD REGNTÄT HUVA I KRAGEN, MED SKÄRM.
EXTRA STOR OCH HÖG KRAGE MED INSIDA I
MICROFLEECE. 

www.arrakoutdoor.com
Tel: 0346-804 31

Arraks Original Jacka
Designad tillsammans med brukshundfolk

Ger utövaren den bästa förutsättningen för att hålla sig varm och torr
Men även för att bekvämt utöva hundsport och andra utomhusaktiviteter

23-24	september	planeras	det	för	ett	läger	i	lydnad	
och	rallylydnad.	Instruktörer	är	i	skrivande	stund	
inte	klara.
OBS! Detta	bara	är	en	intresseanmälan	som	inte	är	
bindande.
	

Priset	blir	lite	beroende	
på	hur	många	det	blir	
men	ca	1600-1800	kr
	Före	1	juni	vill	vi	ha				
ditt	svar.
Maila	till:	elisabeth.
bauer@ystad.nu
tel	070-5363376,
eller	Thomas	Strand
thomas.abyggeby@
gavlenet.se
tel	070-9255092

Intresseanmälan
Lydnads- och rallylydnadsläger
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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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Rolex Vandringspris
Så sitter jag här med ett vandringspris som jag blir både 
stolt och rörd över att jag tilldelats. Stolt för att det känns 
som ett kvitto på min avel, rörd för jag tänker på Rolex och 
hans familjs öde och hoppas så få som möjligt både två och 
fyrbenta ska slippa genomlida något liknande.

Jag har blivit tillfrågad att delge mina tankar kring just denna 
kulls tillblivelse och det är inte alltid helt lätt att kort och kärn-
fullt beskriva :-)

Då jag började leta hane till Alma för hennes andra kull visste 
jag ju lite vad jag letade efter, en stabil gosse med tassarna på 
marken. 
Oavsett vilken tik jag letar hane till vill jag att så mycket som 
möjligt är uppkollat gällande mentalitet och hälsa. För mig är 
det viktigt att inte bara titta på individnivå för den kan många 
gånger vara bländande med titlar så långt ögat når, men börjar 
man titta på släktingarna runt hanen så falnar guldglansen rätt 
snart och då tappar jag raskt intresset, titlar går inte i arv!
Jag tittar på MH-resultatet i de kullarna föräldradjuren kom-
mer ur, likaså resultat på höfter, ögon, sundhet, ”byggnation” 
osv. Även här är det viktigt för mig att gå djupare än på in-
dividnivå, kan jag så kollar jag allt från kusiner till bryllingar, 
kort sagt så mycket det bara går att kolla i släkten.
Så kommer vi då till ”personkännedomen” om hanen och 
eftersom han är ur min egen uppfödning visste jag ju vad 
det här var för gosse, valet föll till sist på Korad Springmist’s 
Nikolai. 

Mina förväntningar har slagit in med råge, kullen är ju som 
alla förstår livliga, orädda, framåt, och gillar att arbeta, här 
hemma blev det kvar en liten sobelkille som inte är så liten 
längre;-) som jag älskar för alla dessa ovan nämnda positiva 

egenskaper!
Det skulle inte ha blivit något pris om inte mina underbara 
valpköpare ställt upp och testat sina hundar så stort och 
varmt tack för detta, och stort och varmt tack till familjen 
Nyström som instiftat detta fina pris!

Hälsningar 
Elisabeth Pettersson
Kennel Springmist

Kull	född	08-03-20
E:	KORAD	SPRINGMIST’S	NIKOLAI
U:	ALMA
S29605/2008	 Springmist’s	Mandrake	The	Magican,	H
S29606/2008	 Springmist’s	Gandalf	The	Sorcerer,	H
S29607/2008	 Springmist’s	Merlin	The	Warlock	,	H
S29608/2008	 Springmist’s	Rincewind	The	Wizzard,	H

Kullens	värden:
Nyfikenhet/	orädsla		3,8	
Boldness		3,3

Rasmedelvärde	fram	till	10-12-31:
Nyfikenhet/	orädsla		2,9	
Boldness	2,6



20

Bo	 Edoff	 har	 ar-
betat	 ca	40	 år	på	
Royal	 Canin,	 är	
numera	pensionär	
men	förläser	fort-
farande.	Temat	för	
dagens	föreläsning	
var	 hundens	 hud,	
päls	och	tänder.

HUDEN är krop-
pens största organ 
som tillsammans 
med pälsen svara 
för ca 12 % av 
djurets vikt. Både 
vi och hunden har 
utvecklats ifrån en 
vattenmiljö som 
sedan under mil-
joner år på olika sätt anpassats och utvecklats till ett liv på 
land. En av hudens viktigaste funktioner är SKYDD men det 
är ett multifunktionellt organ som gör allt följande:

• både skyddar mot omgivningen
• är känslig för kyla, värme, smärta, kliande
• utsöndrar talg, svett och överflöd av elektrolyter
• producerar keratinämnen (hud, päls och klor) 
• lagerhåller vatten, fett och elektrolyter (skyddar mot   

uttorkning)
• har en immunologisk funktion som ger 

- indikation om allmänt hälsotillstånd 
- varnar vid extrem aggression (solbränd…)

Huden förnyas ständigt och för detta behövs näring. På mel-
lan 22 och 30 dagar har huden bytts ut. På ytan är vävnaden 
död men huden består av 3 olika lager. 
Understa lagret kallas subcutan vävnad, och den är rik på 
blodkärl för att kunna transportera näringsämnen och den 
består till 50 % av fett. Tjockleken varierar över kroppen.
Huden skyddar mot uttorkning genom att den innehåller olika 
barriärer som tillsammans ger ett bra skydd. Barriärerna skyd-
dar fysiskt, kemiskt samt mikrobiologiskt. Om skyddet inte 
är tillräckligt starkt uppstår negativa reaktioner. En frisk hud 
minskar alltså risken för uttorkning och förlust av mineraler.
En frisk hud är resultatet av en hårfin balans mellan flera 
viktiga faktorer. Den behöver rätt näring för att de olika skyd-
den skall fungera eftersom de är dynamiska och är lättstörda.

HUDPROBLEM – hunden kliar sig
Mindre tecken på att hudproblem är torr hud, mjäll, fet päls 
och hud, irriterad, röd hud, hårförlust och ett tecken på detta 
är en hund som kliar sig. 

KLIANDE, kan vara en trevlig upplevelse. När man kliar sig 
stimuleras nervtrådarna i läderhuden. Om hunden kliar sig 
permanent behöver det åtgärdas. 
IRRITERAD HUD är rodnande och det kan vara en infor-
mation om inflammation eller någon parasit vilket kan vara 
ett svar på varför hunden kliar sig.
TORR HUD beror på stora vätskeförluster och torr hud går 
lätt sönder eller flagar. En bidragande orsak till detta är vårt 
inomhusklimat. Det är både för varmt och för torrt. 
MJÄLL är i princip kraftig hudfällning av död hud och ger en 
fet hud och päls. Detta kan bero på för snabb cellförnyelse.
MÖJLIGA ORSAKER till mindre hudproblem kan vara:

• nutriella underskott-fettsyror, proteiner, vitaminer och   
 mineraler
• omgivningen-torr luft, pälsvård, klippning/trimning,   
 klimat som sol/värme
• speciella behov-individuella variationer
• speciella omständigheter-stress, reproduktion, hormon- 
 störningar

Är hundens problem ett mindre hudproblem eller en sjuk-
dom? I första fallet kan det räcka med foderbyte eller genom 
något fodertillskott men i det andra fallet måste den undersö-
kas och behandlas av veterinär. Rätt diagnos måste ställas så 
att hunden kan få en korrekt behandling.

ALLERGIER mot det hunden äter t.ex foder ha ca 1 % av 
våra hundar och ofta är det mot någon typ av protein. Sen 
kan även hunden ha någon typ av intolerans mot t.ex. gluten 
eller laktos. 

MATSMÄLTNINGSKÄNSLIGHET har hundar ibland 
och tecknen är följande:

• dålig andedräkt
• avföringen (kolla alltid!)
• kräks, gasbildning
• oregelbunden aptit, för mager/tunn
• matt päls, onormal fällning

Hud, päls och tänder
     Referat av Kirsten Wretstrand och granskat av Bo Edoff
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Tillväxtprogram för tik och valpar
Royal Canins unika näringslösningar tillgodoser såväl tikens som 
valparnas speci� ka näringsbehov under de 5 viktiga livsstadierna: 
dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och tillväxt.

Finns för MINI, MEDIUM, MAXI och GIANT hundar.

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

   tikochvalp.royalcanin.se 

   valp.royalcanin.se 

En god start i livet

  Royal Canin

Medlem i vår Breeder Club?

royalcanin.se
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Vanliga orsaker till dålig mage, diarré kan vara att fodret ej 
är anpassat till djurens behov, fodret har låg smältbarhet eller 
att man har gjort ett snabbt foderbyte eller att hunden får för 
mycket foder.
Dålig smältbarhet ger följande effekter:
• rubbad tarmförelse
• defekt förnyelseprocess av tarmens slemhinna
• obalans i tarmfloran
• svag lokal motståndskraft

PROBIOTIKA - Nyttobakterier
Hunden skall, precis som vi ha rätt sorts snälla bakterier i 
tarmen för att må bra. Detta kan man förstärka genom olika 
sorters probiotika som hjälper till att upprätthålla en bra bal-
ans i tarmfloran. Probiotika är levande mikroorganismer som 
anges ha gynnsamma effekter på hälsan och som avses intas 
i form av en livsmedelsprodukt där organismerna antingen 
finns eller är tillsatta. I tarmen konkurrerar de med sjukdoms-
framkallande organismer och reducerar därmed dessas före-
komst i tarmfloran. På så sätt fungerar tarmen bättre vilket 
påverkar upptag av mineraler, vitaminer samt hur väl krop-
pens näringsintag fungerar samt vidare även immunförsvaret. 
Probiotika är främst olika stammar av mjölksyrabakterier och 
närstående arter samt jästceller. Finns bl.a. i yoghurt, filmjölk, 
havre, vitlök och lök (OBS vitlök och lök är giftigt för hun-
dar), kål samt tillsatt i olika frukt- och bärdrycker (t.ex. pro-
viva). För hundar finns numera ett antal produkter som in-
nehåller probiotika vilka brukar rekommenderas för hundar 
som genomgår en längre antibiotikabehandling samt hundar 
med akuta magåkommor som t.ex. diarré. Även hundar som 
har allergier, klåda, öroninfektioner m.m. kan bli hjälpta av 
probiotika då deras tillstånd till viss del beror på att tarmen 
inte har fungerat normalt. 

NÄRINGSÄMNEN för funktionell hud och päls är föl-
jande:
•  vatten
•  fett  

  - Omega 3/6 samt GLA-EPA-DHA
•  proteiner
•  mineraler/spårämnen
•  vitaminer
När du väljer ett foder skall du inte köpa det allra billigaste. 
Ett ekonomifoder innehåller ca 15 viktade näringsämnen 
medan ett näringsriktigt något dyrare foder innehåller ca 50. 
Man skall inte heller bara titta på de olika beståndsdelarna i 
fodret utan även på valet av råvaror. 

ESSENTIELLA FETTSYROR Omega-3 och -6
De flesta fetter som behövs i kroppen kan bildas från kolhy-
drater och protein. Undantaget är de två moderfettsyrorna 
i omega-3 och omega-6-familjerna. Dessa är båda livsnöd-
vändiga, s.k. essentiella, fettsyror som både vi och hundarna 
måste få i oss genom maten. 
Livsmedelsverket skriver följande ”Omega-3 och omega-6 
har många olika uppgifter i kroppen. De behövs bland annat 
för att hjärnan och ögonen ska kunna utvecklas och fungera 
som de ska och för att kroppen ska kunna bygga och repar-
era celler. De påverkar också regleringen av blodtrycket, hur 

njurarna fungerar och vårt immunförsvar. Omega-3 minskar 
blodets levringsförmåga och minskar på så sätt risken för 
blodpropp. För foster och små barn är omega-3 och -6 nöd-
vändiga för att de ska växa och utvecklas normalt.”
Omega-6 skyddar huden och ger näring till pälsen. Minskar 
även risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Omega-3 gör huden elastisk, ökar blodgenomströmningen 
samt är immunitetsstimulerande. 
I många fall dämpar omega-3 effekterna av omega-6. Båda 
fetterna samspelar så det är viktigt att få i sig lagom mängd 
av båda. I många livsmedel finns både omega-3 och omega-6 
men ofta finns det mer av omega-6 än omega-3, varför det 
är enklare att få i sig tillräckligt med omega-6. Rapsolja och 
matfetter som innehåller stor andel rapsolja är en bra källa till 
både omega-3 och omega-6.
Omega-3 är egentligen 3 olika fettsyror där moderfettsyran 
heter alfa-linolensyra, ALA.  Moderfettsyror är medellånga 
fettsyror som till viss del kan omvandlas till längre fettsyror 
i kroppen. Fettsyran efter ALA heter EPA och den kan hun-
den och vi tillverka om det finns tillgång till ALA men EPA 
finns också i maten vi äter. EPA kan sedan förändras i cellen 
till DHA som är den 3:e omega-3 fettsyran. Även DHA kan 
komma från maten. Omega-3 används ofta som tillskott vid 
behandling av hud- och ledåkommor. DHA och EPA min-
skar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Som parantes kan nämnas att det pågår mycket forskning 
kring om omega-3 även kan ha effekt vid t.ex. depression, 
adhd och alzheimer.  
Omega -6 moderfettsyra heter linolsyra. Omega-6 är också 
essentiell, men skall inte överdoseras. Av linolsyran omvand-
lar kroppen sedan till fettsyrorna gamma-linolensyra (GLA) 
och sedan arakidon-syra (HLA). GLA finns i Gurkörtsolja 
(Borago olja). Dessa fettsyror behövs för en frisk hud och 
päls. Katter kan inte tillverka arakidon-syra varför kattmaten 
måste vara animalisk. 

OMEGA-3 KÄLLOR
FISK (fikolja) som lax, makrill, ansjovis och sardiner
ÄGG, speciellt från hönor som har ätit grönt foder till skill-
nad mot majs eller sojabönor.
Omega-3 finns även i olika vegetabiliska oljor som 
LINFRÖOLJA som innehåller 55 % ALA.
SOJAOLJA innehåller ALA 
RAPSOLJA innehåller både omega-3 och -6. 
VALNÖTTER
BLADGRÖNSAKER

OMEGA-6 KÄLLOR
Linolsyra  Fröer, vete, majs, soja, kycklingfett
Modersmjölk GLA, HLA
Arakidon Kött, mejeriprodukter, havsalger, räkor
Omega-6 finns även i vegetabiliska oljor som 
MAJSOLJA
SOLROSOLJA
RAPSOLJA

Det optimala förhållandet i kosten av omega-3 och omega-6 
är inte helt klarlagt och kan variera mycket från individ till 
individ. Normalt anses ett förhållande på 1 del omega-3 på 5 



23

För att förbättra pälsens skönhet skall hunden ha ett högt in-
nehåll av svavelhaltiga aminosyror vilket fås genom det ani-
maliska t.ex. fågelkött och äggpulver. Men det finns även i det 
vegetabiliska genom hydrolyserat sojaproteinsolat och majs-
gluten. Det går bra att göra helt vegetariska foder till hundar, 
det är bara dyrare och svårare. 

Tänderna och PARODONTIT 
Bo Edoffs föreläsning gick i princip ut på att visa en massa 
mer eller mindre hemska bilder på tänder i mindre bra skick. 
Alla fick en omedelbar känsla av att man ville borsta tänder-
na… väldigt effektfullt. 
Parodontit orsakas i alla fall av plack och inte av tandsten. 
Plack är ett klibbigt tunt lager av bakterier på tänderna och 
dess uppstår på mindre än 6 timmar efter en total rengöring 
av tänderna. 
Risken för tandlossning ökar med åldern och större hundar 
löper mindre risk än mindre hundar. Fodrets betydelse i sam-
manhanget är inte helt klarlagt. Arvet har betydelse men ock-
så omvårdnaden. 
Tandlossning börjar som en inflammation av tandköttet (gin-
givit).
Följderna av parodontit är:
• Smärta
• Dålig andedräkt
• Kronisk infektion
• Lokala komplikationer
• Systemiska komplikationer (hela kroppen)

Hur förebygger man då?
Precis som för oss människor är det billigaste och bästa före-
byggande åtgärden TANDBORTSNING. Man kan dela in 
rengöring av tänder i två delar; mekanisk samt kemisk. 
Den kemiska består i att natriumpolyfosfat (kelator) bidrar 
till att binda det fria kalcium som finns i saliven så att det 
inte kan förena sig med plack (bakterier) och bilda tandsten. 
Det mekaniska uppkommer via tandborstning men även via 
att hundarna tuggar på tuggben. Gällande tuggben är både 
utformningen och sammansättningen viktig. 

Oral bars tillverkas av många olika tillverkare numera men 
”originalet” innehåller natriumpolysulfat, polyfenoler (grönt 
te), zink samt eukalyptusolja. Många i publiken undrade hur 
effektiva de egentligen är då det bara tar någon halv minut 
innan hunden ätit upp en oral bar, men tydligen reducerar de 
plack med 50 – 60 % via de aktiva ingredienserna. Men det 
finns plagiat, så kolla varumärkningen och vad de innehåller.  

delar omega-6. De lärde diskuterar fortfarande om omega 3 
verkligen är livsnödvändigt för vuxna individer. Oavsett om 
så är fallet eller inte har ett dagligt intag av omega-3 många 
positiva effekter.

Mineraler och spårämnen
Mineraler och vitaminer är näring till huden. Kelaterad zink 
bidrar till snabbare hårväxt och en glänsande päls. Men ut-
fallet av olika mineraler påverkas av i vilken form de finns i 
maten. Och om de samverkar med ett annat ämne, som t.ex. 
när linolsyran och kelaterad zink samverkar så blir pälsen 
ännu blankare och mjäll minskar ännu mer än om man bara 
får kelaterad zink. 
Bland vitaminerna har vitamin A en nyckelroll vid hud-
förnyelse samt att den reglerar sebumproduktionen (talg-
produktion som skall skydda huden från att torka ut) och 
motverkar mjäll. Vitamin A är speciellt viktigt för valpar som 
behöver mer av detta vitamin medans de växer. 
Vitamin A är lätt att få i sig eftersom det finns i många livs-
medel som t.ex. mejeriprodukter, fetter, inälvor, ägg samt 
nötter, frukt och grönsaker. Vitamin A är fettlösligt varför 
ett överskott lagras i kroppen till skillnad från de vattenlösliga 
som t.ex. vitamin C där överskottet åker med ut. 
Biotin (vitamin H) motverkar torr hud, pälsförlust samt fla-
gande hud. Man började använda biotin på 80-talet.

PÄLSEN består till 90 % av protein men detta protein går 
inte att återvinna då det är bundet i pälsen. Av det protein 
som en hund får i sig går ca 30 % till att bygga päls. Hundar 
med mycket och lång päls behöver mycket protein. 
Blank, tät päls är ett bra skydd för hunden medan en öppen 
och torr päls lämnar huden exponerad för olika angrepp.  
På 70–80-talen ansåg man det var farligt att ge för mycket 
protein då man trodde att unga hundar skulle växa för fort 
men man vet numera att protein inte driver tillväxten eller 
bidrar skelettrubbningar. Kalcium är istället den största risk-
faktorn eftersom valpar tar upp allt kalcium man ger dem. 
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Bettina och Volker Moosdorf 
Mockrehna i närheten av Leipzig 
tel. +49 342 445 11 99 (endast tyska) 

WILSCHGRABEN 

Ducky vom Wilschgraben 
VDH-DCC 06815 
CEA ua, Hd A, MDR1 +/-, MH 
 V1/CAC för U. Häberli pa 
Dortmund Europa Siegerschau 

Houdini Genius Black of Mysteri Creek 
VDH ZBrH COL 70353 
CEA ua, Hd A, MDR1 +/+, 
V1/CAC för Frankenberger 

(Språkproblem? Kontakta Kerstin Persson på tel. 070 59 827 73 för hjälp) 

Valpar födda 110307 

www.vom-wilschgraben.de 
vmoosdorf@t-online.de  

(du kan maila på engelska) 

BRANTASTIG 

Brantastigs Pajas S56236/2007 
 

CEA ua, HD A, MH, 
Utställd med excellent ökl  

Pajas står till avel 
för lämpliga tikar 

 
Valpar planeras i samtliga 

färger under året. 
 

Kerstin Persson 
042 82773, 070 59 82773 

brantastig@telia.com 
www.brantastig.se  
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Vi var fyra stycken förväntansfulla 
Skånetöser med olika erfarenheter i agili-
tyns fartfyllda sport som styrde färden 
mot Varberg för en helg. 
Tillsammans med Angelica Eklund, som 
visade sig vara en mycket erfaren och 
pedagogisk instruktör. 

Vi som var med var:
Ingrid P som tävlar med både sina tikar 
sen flera år fast det var bara Isa som fått 
följa med denna gång. 
Anna Eklund med Zandi som också har 
lång erfarenhet.
Maria Bohlin med Ross och Elisabeth 
Bauer med Bailey som båda kan räknas 
som nybörjare.

Nu skulle vi lära oss var man kan skära 
i hörnorna och göra snäva svängar. När 
man pratar med en fullkomlig novis kan 
det låta lite märkligt att man pratar om 
att kasta iväg och fånga upp hunden. Det 
är helt enkelt handling det handlar om, 
och helt enkelt är det inte.

Efter den här helgen har handling fått 
en helt annan innebörd i alla fall för 
den del av oss. Mycket är en fråga om 
tajming; lite för tidigt eller lite för sent, 
om man står för långt bort eller för nära, 
ja då lyckas man att skicka hunden åt ett 
helt annat håll än det var tänkt eller får 
den att svänga för tidigt och för sent och 
här gäller det ju att spara på sekunder 
och hundradelar.

Första dagen 
gick vi igenom följande:

• Rakt fram: att man rör sig   
 framåt med tydlig hand
• Innersväng: handen viktig visa  
 vägen tydligt
• Bakombyte: skickar iväg hun-  
 den med handen närmast

• Framåtbyte: hålla kontakt med  
 hunden dvs. inte vända ryggen  
 till
• Dra: kontakt med axlarna mot  
 hunden och dra hunden mot dig
• Trycka: tryck hunden ifrån dig  
 och använd gärna muntligt   
 kommando

En hel helg
med 

hopp 
och 

skutt!
av
Ingrid Persson,  Anna 
Eklund, Maria Bolin och 
Elisabeth Bauer
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Andra dagen 
var det dags för bananalys:
1. Lär dig banan
2. Läs ut hundens linje
3. Hur påverkar jag hunden

























Allt detta hann vi med på två intensi-
va men lärorika och roliga dagar. Vissa 
saker gick vi bara in och nosade på av 
tidsmässiga skäl. Stor tonvikt lades på att 
få upp farten med bl.a. extern belöning 
så att godis eller boll inte kommer ifrån 
matte eller husse. Precis som i lydnads-
träning (ja, all träning faktiskt) gäller det 
att skapa positiva målbilder hos hunden.
Den fantastiska maten och den hund-

vänliga campingen förtjänar nästan ett 
eget kapitel och att vi dessutom hade ett 
fantastiskt väder lämnade inte mycket att 
önska utom möjligtvis att vi gärna hade 
stannat en dag till!
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Valpar planeras till hösten!

Springmist's Spooky Wild Thing kommer att paras under hösten.

Hon tävlar lydnad och har två förstapris i lydnadsklass 1.

Hane blir den finske FI, NO UCH Roxier's Blue Matrix. Han har

genomgått den finska korningen med 159 poäng och är

lydnadstränad i yngre dagar men dock aldrig tävlad.

Mer information finns på vår webbsida www.puckolinas.se

Puckolinas kennel

Åsa & Kent

0250 – 143 78

070 – 289 83 06

FI, NO UCH Roxier’s Blue Matrix

Springmist's Spooky Wild Thing

RASKOMPENDIUM
Beställ	den	genom	att	betala	in	224	sek	(inluderar	porto)
på	PG	716745-5	(Svenska	Collieklubben).
På	betalningen	anger	du:	följande:	“komp”,	ditt	namn	och	adress	
samt	hur	många	exemplar	du	vill	köpa.

När	vi	har	registrerat	din	betalning	skickas	beställningen.

   Välkommen att beställa!
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Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00

Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

B
FÖRENINGSBREV


