
Medlemstidning för Svenska Collieklubben     Nr 2 - 2013

Colliebladet

ÅRSMÖTET 
Sammanfattning

RASRUS-KONFERENS
Om SRD, Mentalindex mm

AGILITYHELG 
Collies i full fart!

NY KULLINFORMATION 
Så här fungerar det

LOKALOMRÅDEN
Vad händer och vad har hänt?

VINNARE ÅRSMÖTET
Presentation av pristagare



2

s 2  Innehållsförteckning

s 3  Ordförandens rader

s 4  Nyheter från SCK och SBK

s 6  Aktiviteter i lokalområden

s 10  Nya kommittéer och projektgrupper

s 12  Kullinformation

s 14  Årsmötet

s 16  Pristagare, heders- och vandringspriser  

INNEHÅLL   Nummer 2 - 2013

Colliebladet nr 2/2013, årgång 45
Upplaga 1000
Utkommer under 2013 med totalt fyra nummer:

Utgivning Manusstopp Utgivningsdag
Nr 1  1 feb  ca 15 mars
Nr 2    1 april  ca 15 maj 
Nr 3  1 juni  ca 15 augusti
Nr 4  15 oktober cs 15 december

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

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

Tryckeri:
Paar OÜ
Ilmatsalu 3-G 
51014 Tartu  
Estland 
www.paar.ee

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

Annonspriser 2013
Medlemsannonser
Helsida A4 färg ..................................
1/2 sida i färg ..................................... 
1/3 sida i färg ..................................... 
1/4 sida i färg .....................................
Kommersiella annonser
Helsida A4 färg .................................
1/2 sida i färg .................................... 
1/3 sida i färg .................................... 
1/4 sida i färg ....................................

1500:-
1000:-
800:-
600:- 

800:-
500:-
350:-
250:-

 

s 22   Rolex vandringspris

s 23  RAS-RUS-konferens 

s 26  Spårläger

s 28  Besök på Crufts

s 29  Agilityläger på Södra Näs

s 30  Agilityhelg i Kyrkekvarn

  

 

  



3

ORDFÖRANDENS RADER

När detta skrivs så har det gått en tid se-
dan årsmötet, som av en del upplevdes 
som väldigt märkligt och man har kan-
ske lite svårt att ta till sig tanken med 
det hela.
För att göra en lång historia kort så 
innebär det att den polarisering av ol-
ika medlemmar som pågått under en 
väldigt lång tid, inte på något sätt har 
bidragit till rasernas utveckling, snarare 
tvärtom… Nu känns det som att det är 
stora grupperingar för eller emot… ja, 
egentligen mot eller för vad?

SCK har gjort en analys över tid hur det 
står till med rasen (långhåren), främst 
då mentalt, och kan konstatera att det 
under en väldigt lång tid inte har hänt 
särskilt mycket, trots olika krav på valp-
hänvisning och med allt hårdare satta 
krav m.m.
Därför valde styrelsen att inför årsmötet 
lägga fram ett förslag om att helt enkelt 
slopa valphänvisningen. Styrelsen har 
helt krasst konstaterat att regelverket för 
kraven har skarpa gränser för vad som 
OK och vad som inte är det… och så 
svartvit är inte avel. 

I och med projekt Mentalt Sund Collie 
har vi under en längre tid fått en helt 
annan inblick i dessa frågor, lärt oss att 
man inte kan avla på fenotyp och tro 
att det skall kunna ske stora förändrin-
gar. Nu menar jag givetvis generellt för 
rasen och inte för enskilda uppfödare. 
Nu när vi genom Mentalindex har ett 
ypperligt verktyg som tar hänsyn till 
hela familjebilder (genotypen) och som 
när det används av flertalet av upp-
födare som alla tar små steg mot bättre 
mentalitet, då kan vi påverka aveln i rätt 
riktning. 
När man använder sig av BLUP-index 

så krävs det att flertalet uppfödare ar-
betar mot samma mål för att det skall 
ske någon förändring som gynnar rasen 
som helhet. Och lyckas man med det, så 
kan det gå fort!! 

Istället för valphänvisning blir det 
KULLINFORMATION, vilket du kan 
läsa mer om längre fram i tidningen. 
Kullinformationen bygger på rasens 
RAS/Avelspolicy och anledningen till 
att vi kallar det för information beror på 
just det, att vi presenterar en hel del in-
formation för varje KULL. När tidnin-
gen kommer ut har vi nog precis lanser-
at denna nya lista så gå in på hemsidan 
för att se hur det blev. 

Mentalindex är ett av de verktyg som 
kan användas för framgångsrik avel, 
men det krävs utbildning för att sätta sig 
in i det och det ser vi som den största 
utmaningen att ge så många som möj-
lighet den kunskap som krävs.

Det finns så många andra aspekter ock-
så att ta hänsyn till i avel som påverkar 
våra hundars välmående, ex HD och det 
får vi inte glömma bort i diskussion-
erna. Avel är ganska komplext och den 
perfekta hunden utan brister finns inte.
Brenda Bonnett från Kanada sa en bra 
sak på genomgången för Agria Breed 
profil 
”Hur kan vi promota accepterad avels-
praxis och ändå behålla bra uppfödare? 
Hur kan vi skapa ett samarbetsklimat 
istället för konfrontationsklimat bland 
intressenter?” 
Jag är övertygad om att det finns mycket 
kunskap runt om både i Sverige och i 
andra länder, kunskap som vi måste ta 
tillvara på och förvalta på bästa sätt. 
Men, det kräver också att vi har ett 

förhållningssätt gentemot varandra som 
innebär respekt och förståelse för olika 
synsätt.

Jag ser 2013 som en nystart och det in-
nebär redan nu att vi har fått många nya 
medarbetare i olika kommittéer och jag 
hälsar er särskilt välkomna. 
Våra nya kullinformatörer kommer ock-
så att få en betydelsefull uppgift; svara 
på frågor och informera om vad man 
behöver tänka på inför sitt val av valp!
Det finns fortfarande plats för många 
även ute i lokalområdena, tveka inte att 
ta kontakt för att kunna hjälpa till med 
olika aktiviteter.

Är det frågor runt detta, prata med oss 
inte om oss! 
Ring eller maila!

Till sist önskar jag er en härlig vår till-
sammans med hundarna och med var-
andra, för nu känns det som våren är på 
gång även här i Norrland!

Meta Carlsson

Medlemspriser:
Ordinarie medlem: 
310 kr till SBK och 180 kr till SCK = 490 kr  

Är du redan medlem i SBK skall du betala 180 kr.  
(t.ex. en lokal brukshundklubb) 
Är du inte medlem i SBK skall du betala 490 kr.

Familjemedlem: 0 kr till SBK och 120 kr till SCK = 120 kr 
Hundungdom: 230 kr till SBK och 0 kr till SCK = 230 kr 
Utlandsmedlem: 440 kr till SBK och 185 kr till SCK = 635 kr  



4

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

delegat. Denna gången åker Håkan Dahl-
bom som SCK:s delegat. Handlingarna hittar 

du på SBK:s hemsida. 
Förslag från FS (Förbundsstyrelsen i SBK);
Förslag 1:
Höjning av Förbundsavgift (den centrala medlemsavgif-
ten) 2014-2016
2014 höjning med 30 kr
2015 och 2016 höjning med 10 kr 
 
Förslag 2:
Bildande av verksamhetsklubb för agility.
FS föreslår till kongressen att ta beslut om att bilda en 
verksamhetsklubb för agilityn till vilken FS delegerar ans-
varet för agilityverksamheten. 
Den webbenkät som dels gått ut till riktade mottagare, 
dels som en öppen enkät här på hemsidan och på vår 
facebook-grupp har sammanställts och du hittar en länk 
till utvärderingen på startsidan till  Brukshundklubbens 
hemsida. 

Till kongressen har 3 motioner lämnats in:
Motion 1 handlar om att apportvikten i bruks borde in-
nehålla en vikt till – 3 kg samt att motsvarande nivå även 
bör finns för hopphindret – 75 cm. alternativt att man gör 
som i lydnaden anpassar hinderhöjden efter hundens egen 
mankhöjd. 
Motionen är skriven som att beslut skall tas redan nu men 
inte gälla förran vid nästa regelperiod, dvs. 2017. 
FS avser att motionen överlämnas till regel-reviderings-
gruppen, dvs. att den avslås.

Motion 2 handlar om att ge förtur till tävlande att delta 
vid bruksprov inom det egna distriktet.  
FS avser även här att motionen överlämnas till regelrevi-
deringsgruppen, dvs. att den avslås.

Motion 3 Att mondioring blir en officiell gren inom SBK 
och att SBK arbetar för detta i motionärens anda.
FS avslår motionen.

SM i Bruks & IPO 24-25 augusti
I år är Bruks-SM på Mantorps Travbana och arrangeras av 
Östrgötadistriktet.
Nytt för detta SM är att det även skall arrangeras en of-
ficiell utställning för alla bruksraser. 
Nytt är också att SCK i år kommer att ha en rasmonter då 
Sydöstra lokalområdet tar på sig detta. 

NYHETER

 Årets rasspecialer med domare:
Timrå BK, 3 maj, Susanne Nilsson
Mälarö BK, 1 juni, Sonny Ström
Piteå BK, 5 juli, Shaun Watson, Cypern

Laholms BK, 7 juli, Mr Greenvile Francis,  
Ireland

Alunda, 14 september, Susanne Nilsson

Medlemsmöte på Collie-SM
Lördagen den 6 juli innan prisutdelningarna för dagen 
(ca kl. 16) på Laholms BK hålls ett medlemsmöte för 
medlemmar i SCK.

Administrera ditt medlemskap
Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress? Vill du 
att Colliebladet skall komma till rätt adress kan du själv gå 
in och administrera ditt medlemskap. 
Gå till www.brukshundklubben.se, skrolla längst ner 
och klicka på Mina sidor. Väl där, följ de anvisningar som 
finns.
När ditt medlemskap är betalat och registrerat kan du själv 
skriva ut ditt medlemskort via Mina sidor.
Glöm inte heller att lägga in din e-post på samma ställe. 
Det är många lokalområden som använder SBK:s medlem-
register för medlemsutskick.

Vill du veta mer om Mentalindex?
Avel handlar om att välja rätt förälder, ju större säkerhet 
vi har vid avelsurvalet desto snabbare når vi målet. Menta-
lindex är ett av verktygen som om du vill veta mer om det 
kommer vi gärna ut till er och informerar.
Kontakta projektgruppen via e-post projekt@svenska-
collieklubben.se så samordnar vi det med någon med ditt 
lokalområde. 

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

“Hur du sköter en colliepäls”
Artikeln från handboken 2011 finns nu på hemsidan. 
Du hittar den under Klubben - Infomaterial - Artiklar.
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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 
Annika Hedner 
notabenesvamp@hotmail.com 
 

STYRELSE 2013

Suppleant
Alf Oskarson 
alf.oskarson@telia.com 

Revisorer
Anders Mähler
Britt Eliasson

Revisorssuppleanter
Cecilia Bjärsér
Britt-Marie Elbe

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

KONTAKTPERSONER - Lokalområden

Norrbotten
Piteå: Gunilla Nyberg, 0911-302 17 
Umeå: Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå: Jenny Marklund, jeymad73@yahoo.se 
Gällivare: Gunnel Strömberg, g.stromberg@telia.com,  
0970-144 22, 070-393 75 99

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

Norra Svealand
Dalarna: Anna Hult, anna_hult@glocalnet.net 
Caroline Kax, caroline@smygens.se 
Emma Hult, emmahult@msm.com
Borlänge: Maria Johansson, 0243-21 56 96, 
maria.johansson46@comhem.se 
Gävle: Lisa Mattsson, 070-326 48 96
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com
Uppsala: Anette Lundström, anette.lundstrom@telia.com
Knutby: Karin Lindgren, karin_lindgren@hotmail.com 

Östra
Peter Backhoff, collie@backhoff.se 
Mia Pettersson, mar_pet@telia.com 
Elisabeth Lindström, lindstrom.elisabeth@tele2.se
Marie Karlsson, marie___karlsson@hotmail.com
Jessica Sjöstrand, jessica.sjostrand@home.se
Gotland: Lena Sandström, lenasandstrom59@hotmail.com 

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

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

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

Södra
Ingela Pettersson, ingela@zting.se 
Halland: Marie Baaz, _damaianus@telia.com
Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, ikkatorpet@telia.com
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer59@gmail.com 
 
För hemsideadresser till lokalområdena,  
gå in på www.svenskacollieklubben.se och välj 
lokalområden. 
Om du undrar om något i ditt lokalområde, önskar någon aktiv-
itet eller bara vill träffa lite colliefolk, tveka inte att ta kontakt!



6

Norra

Mellersta Norra

Hej !  
Nyligen har vi mailat ut en folder till medlem-
marna i vårt lokalområde, det har varit lite svårt 
att hitta lämliga aktiviteter, nu uppmanar vi er att 
komma in med förslag om vad ni skulle vilja att vi 
ordnade.
Har du inte fått något mail, hör av dig till oss på 
adress; fancymore@swipnet.se så skickar vi den till 
dig.

 
Vill ni veta mer om projekt mentalt sund col-
lie ? Hör av er till mig så ordnar jag en träff och 
vi kanske hinner med en gemensam promenad 
efteråt.

Mellersta norra’s hemsida uppdateras med infor-
mation löpande om något är på gång!

Ha en trevlig vår!

Hälsningar
Margaretha Carlsson

Utställning 5 juli 2013
Domare: Shaun Watson, Cypern

Anmälningsavgifter: Enl SBK 150/280/220
Sista anmälningsdatum 18 juni 2013
Sista betaldatum  28 juni 2013
Vi beräknar att starta kl 17.00
Information: Gunilla Nyberg  0911-30217
Anmälan: www.sckbd.se eller
SKK’s 3-sidiga till  
 Tony Hedenstedt
Lillpitevägen 630, 94692 Lillpite.

Som förra året kommer utställningen att vara en  
kvällsutställning på fredagen den 5 juli.
Plats:  Sjulnäs idrottsplan (samma som SKK
internationella).  
På lördag den 6 juli går Collie på den internationella 
utställningen med Susanne Nilsson som domare.

Södra Svealand

Norra Svealand

Officiell utställning 14 september
på Olandstraktens BK i Alunda.
Domare: Susanne Nilsson, kennel Limebrooks.
Anmäl via scknorrasvealandslo.hundpoolen.nu/Ut-
stallning eller använd SKK’s 3-sidiga blankett. Skickas 
till Maria Johansson, Frostmorsväg 16A, 784 55 Bor-
länge. Anm. avgifter: valp 150:-, veteran 220:-, övriga 
klasser 280:-, Anm. avgiften insättes på pg 38 91 99-1
Sista anm./bet. dag: 20 augusti.
Info: Maria Johansson 070-654 35 10 eller  
maria.johansson46@comhem.se  
Karin Dahlbom 070-241 28 45
Vill du annonsera i utställningskatalogen? Kontakta 
Maria Johansson. Se kontaktuppgifter ovan.

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

Uppfödarträffar
Vi planerar att ordna en uppfödarträff till hösten. Int-
resseanmälan och frågor skickas till Maria Johansson, 
maria.johansson46@comhem.se 

Lördagen den 23 februari träffades vi ett gäng 
glada colliefantaster vid Naturens Hus i Örebro. 
Det är ett omtyckt strövområde vid Hjälmarens 
strandkant, och vi väckte verkligen uppmärksamhet 
i och med att vi var så många. 

Aktiviteter i ditt LO
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Västra

September
14-15 September: Lydnadsläger på Tånga Hed i 
Vårgårda. I år har vi även en agilitygrupp. Se annons 
i Colliebladet och på Västras hemsida. För informa-
tion ring Susan Grassl på mobil 070-573 25 96 eller 
maila till: susan.grassl@gmail.com

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

Elva collies och en kinesisk nakenhund med till-
hörande hussar och mattar passerade inte obemärkt 
förbi. Dagen till ära gick det dessutom ett motions-
lopp av stapeln där, så det var mycket liv och rörelse.

Efter en härlig promenad satte vi oss och njöt av vår 
medhavda matsäck i det fina vårvintervädret.

Tisdagen den 19 mars hade vi förmånen att få 
komma in “bakom kulisserna” på Djurkliniken Anna-
lysen i Örebro. Temat för träffen var första hjälpen, 
Djursjukvårdare Heléne Norgren berättade om det 
mesta från ormbett, fästingprofylax, sårskador, fuktek-
sem, värmeslag, nedkylning, förgiftning, stakningsska-
dor samt det som ingen av oss helst vill behöva tänka 
på - akut hjärt-lungräddning.

Allt eftersom Heléne lotsade oss genom de olika äm-
nena var det fler av oss som nickade igenkännande. 
Några fick också veta att man handlat helt tokigt 
(lyckligtvis utan några påföljande men) vid något 
tillfälle. Så otroligt nyttigt och lärorikt att få veta hur 
man ska bete sig om olyckan skulle vara framme.

Vi pratade även om hur man lägger ett tassbandage. 
Chatarina, som vågade prova, gjorde ett jättefint jobb 
med assistenten Gäspers tass. Han fick också finna 
sig i att vi allihop skulle prova att ta pulsen, och han 
skötte sig mycket bra. Men när Heléne sedan skulle 
visa hur man utför konstgjord andning och hjärtmas-
sage var det en mer livlös assistent som fick agera 
patient.

Östra

Den 1:e Juni 
är det dags för vår årliga officiella utställning och 
lydnadsprov klass 1-Elit. Arrangemanget kommer att 
vara på Mälarö BK. Domare på utställning är Sonny 
Ström och på lydnaden Mats Johansson.

Sista anmälningsdagen för utställning 2013-05-03 och 
för lydnadstävlingen 2013-05-10.

Har du frågor så kontakta Maria Pettersson på tele-
fon 0762-60 94 74 eller maila till:
ordforande@sck-ostralo.se 
eller Marie Karlsson på telefon: 0704-04 80 10 eller 
mail: sekreterare@ostralo.se

Sydöstra

Juni
1:e juni:  MT Mönsterås BK

Augusti
8:e - 11:e augusti: Smålandslägret för mer infor-
mation se rubriken Läger på hemsidan.

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

 25 maj, lördag: Officiell Rallylydnadstävling
Osby BK

Nybörjarklass – Mästarklass.
Kontaktperson är Jeanette Hansson:
ikkatorpet@telia.com, 076-11 36 101

Anmälan, betalning och PM via SBK Tävling, 
www.sbktavling.se.

Oktober
13:e oktober: Rallylydnad i Tingsryd. 
Mer information kommer…

Lesseboträffen, 14/4
Haft en fantastisk dag i Lessebo med Sonny och 
Lena, underbart väder och duktiga hundar!
Vi var 14 stycken och som alltid var det lika trevligt 
att träffas. Sök stod på schemat men några la spår 
också, sedan blev det fika i gräset. Solen gassade å 
riktigt varmt å gott var det !
En härlig dag i snöfri skog!

Ellenor

Studiebesök på Kalmar Djursjukhus, 16/4
Ikväll har ett glatt gäng från Sydöstra Lo varit på 
studiebesök på Kalmardjursjukhus.
Vi gjorde en rundvandring i dom nybyggda och 
renoverade lokalerna tillsammans med  Vet. Suzanne 
Sandqvist.
Hon berättade att det är nu 42 år sedan man 
öppnade djursjukhuset. Förra året behandlade man 
19000 patienter.
Men håller på att färdigställa en rehab-avdelning 
med Hundsim och kommer att förstärka den sidan 
med specialistkompetens.
Efter rundvandringen bjöds det på fika och vi fick 
ställa frågor till Suzanne.
Vi pratade bl.a. Om ormar och fästningar vad man 
skall tänka på.
Lite kort om dvärgbandmasken, vaccinationer och 
vad som gäller vid resa till bl.a. Norge.
En mycket trevlig kväll och informativ.

Kenneth

Colliepromenad i Brunnsskogen.
Sydöstra lokalområdet vill gärna erbjuda aktiviteter 
även i Blekinge så den 20:e april bjöd vi in till en 
collieträff i Ronneby. 
Många har säkert varit på Ronney Brunn i samband 
med utställning men färre har vandrat i natur-
reservatet alldeles i närheten. Ett 10-tal tvåbenta 
och  lika många fyrbenta deltog i vår promenad 
som avslutades vid Trollsjön med grillning. Till hjälp 
med grillningen hade vi två tjänstvilliga “grilltroll”. 

Till höst planerar vi nya aktiviteter i Blekinge. Kom 
gärna med förslag på tema till Sydöstras aktivitets-
grupp!

Karin Nilsson
 

Kom och heja på våra collieekipage och passa på 
och se lite rally.

26 maj, söndag: Collieträff 
Tema: skogspromenad med prova-på-uppletande
Kl. 10:00 på Sydöstra Skånes Brukshundklubb 
(Sjöbo), www.soskbk.se
 Anmäl dig till: Kirsten Wretstrand,  
kirsten.wretstrand@gmail.com, 0708-64 72 10

25 augusti, söndag: Kom igång! Hundlöpet i 
Bulltofta
En kul grej om vi blir ett gäng som promenerar/
springer Hundlöpet som nu även går i Malmö.   
Alltså, du skall ha med hunden!
Du kan välja 5 km, 10 km motionslopp eller 10 km 
tävlingslopp. OBS! Man måste inte springa. 
Packa picnic-korgen så fikar vi gemensamt efteråt.
Anmäl dig direkt till Hundlöpet men maila gärna till 
Bettan Bauer om du tänker komma.  
elisabeth.bauer59@gmail.com
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Infokväll om Mentalindex för collie 
Avel handlar om att välja rätt förälder, ju större 
säkerhet vi har vid avelsurvalet desto snabbare 
når vi målet. Mentalindex är ett av verktygen som 
Collieklubben har utvecklat tillsammans med for-
skare på SLU. 
Är du nyfiken, vill lära dig mer, vill lära dig hur man 
praktiskt beräknar ett skattat index för en kull?

Passa på och anmäla dig. Uppgifter om plats och 
datum kommer snart…
Kontaktperson är Leena Lagerstedt:  
lagerstedt.leena@gmail.com, 
0706-29 29 07

Vi kommer eventuellt att ha fler än en träff, en i 
sommar och en i höst.

För mer info om aktiviteter:  
www.svenskacollieklubben.se 

”Hundens beteende i vardag och i träning”
Utbildningshelg med Jan Gyllensten

Helgen den 9-10 november kommer Södra lo att anordna en utbildningshelg med teori och praktik kring uppfostran, 
inlärning, lek & relationsutveckling med Jan Gyllensten.  www.jangyllensten.se

 

 

 

ANMÄLAN sker till ansvarig Kirsten Wretstrand, kirsten.wretstrand@gmail.se, eller ring 0708-64 72 10.
Hela helgen: Kostnad är 500 kr och då ingår lunch och fika båda dagarna. Du som skall ha hund med på 
söndagen betalar 1 000 kr. Du kan bara vara med på söndagens praktiska övningar om du deltagit på lördagens 
föreläsning. Vi har maximalt 20 platser för hela helgen så först till kvarn gäller…  

Medlemmar i Södra lo har förtur och collie har förtur till platserna på söndagen. 
Till lördagens föreläsningar kan fler än 20 personer delta.  
Du som är intresserad av att ha hund med på söndagen, kontakta Kirsten Wretstrand.

Maila din anmälan senast 1 juli och betala in överenskommet belopp på Södras PG 453 920 6 – 5. 
Glöm inte att ange ditt namn och ”Gyllenstenkurs” så vi vet vem som betalat. Din anmälan är bindande men du 
är inte anmäld innan vi har mottagit din inbetalning och först till kvarn gäller… 
Vi kommer att vara i Lundaområdet. Exakt var bestämmer vi senare.  Välkommen med din anmälan!

Kursprogram söndag – 
Kan jag leka med min hund?

Praktik; Utveckling av kommunikation, lek, 
relation och moment. 
Vi kör praktiska övningar med 6-7 hundar. 
Vid dåligt väder har vi söndagens övningar inomhus. 
Antal deltagare maximalt 20 personer.

Kursprogram lördag

Förmiddag; 
Teori mentala egenskaper (sociala egenskaper, aggres-
sioner, kamplust, nerver m.fl)

Eftermiddag; 
Teori inlärning, kommunikation, lek & relationsutveck-
ling (varför gör hunden det den gör och hur kan vi 
påverka och förändra...?)
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Nya kommittéer och projekt-
grupper

Det första som den nya styrelsen gör efter att ha konstituerat 
sig är att påbörja inventeringen av klubbens alla kommittéer 
och projektgrupper. De flesta grupper är konstanta över åren 
men ibland behöver man förnya sig. Samtidigt skall alla dessa 
poster bemannas och här är det viktigt att få tag i personer 
som både vill och kan engagera sig, vi letar efter personer med 
olika kompetenser från olika delar av landet, båda könen, ja 
listan kan göras lång…

REGISTERKOMMITTÉN förändras
Skall sammanfatta rasspecifik statstik för både kort- och lång-
hårig collie. De skall även ta fram statistik åt styrelsen samt 
klubbens kommittéer samt även besvara frågor från uppfödare 
och andra medlemar avseende rasdata.

Till sin hjälp har de alla det ypperliga hjälpmedlet Lathunden 
(ett dataprogram).SCK betalar licenser och får regelbundet 
uppdateringar av rasdata för collieraserna från SBK. Program-
met innehåller data om både hälsa, MH, prov o tävlingar, en 
del information lägger klubben in själva.

Gruppen blir nu en fristående kommitté med två nya medlem-
mar. Sammankallande är Margaretha Carlsson och sen finns 
numera sex ytterligare medlemmar; Hanna Rosell, Monica 
Johansson, Jan Klerung, Linda de Beau, Anita Braxenholm, 
Ida Wilkenson samt Ann-Sofie Isaksson. Med nya medlemmar 
blir det dags för utbildning inom gruppen där Anita Braxen-
holm kommer att stå för kunskapsöverföringen.
Uppföljning av RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) 
I den här gruppen finns även de som är ansvariga för 
fortlöpande uppföljning av collierasernas avelspolicy – RAS. 
Anita Braxenholm är givetvis självskriven här då hon har haft 
det uppdraget de senaste åren. En nyhet här är att ansvaret 
nu delas med Ida Wilkenson, som skall få ta ansvaret för ko-
rthåren. 

Anmälan av kullar till hemsidan:
Här kommer Hanna Rosell att ta hand om anmälningarna till 
valp@svenskacollieklubben.se och sammanställa info för 
kullarna som presenteras på hemsidans KULLINFORMA-
TION.

NYTT: PROV & TÄVLINGSKOMMITTÉ
Delar av den här kommittén fanns innan i Rasutvecklings-sek-
torn tillsammans med registerkommittén. Det har nu blivit en 
egen kommitté med tillskott av ett nytt ansvarsområde, tävlin-
gar och prov, som vi inte haft innan.

Ansvarig för mentalfrågor, är Stellan Tjärnström som bl.a. 
skall ansvara för att regelförändringar delges styrelse och loka-
lområden. Han skall verka för att vi som klubb ständigt utbil-
dar nya mentalfunktionärer så vi kan fortsätta arrangera både 
MH och MT.  

Utställningsansvarig är Margaretha Carlsson. Hon skall ans-
vara för att ansökningar om utställningar kommer SBK till-
handa och bistå lokalområdena vid kontraktering av domare. 
Hon kan även allt om vad som krävs för att arrangera en ut-
ställning. Till sin hjälp har hon fått Linda de Beau som bl.a. 
redovisar våra egna utställningsresultat från rasspecialerna 
digitalt till SKK. 
Till sist; bevakning av SRD (Särskilda Rasspecifika Domaran-
visningar (exteriördomare)).

Tävlings- och provansvarig är Annika Hedner och Alf  Os-
karson. SBK Tävling är redskapat som numera gäller även för 
collieklubben. Vi har egna lösenord för både bruks, lydnad, 
MH och rally. Eftersom vi trots allt arrangerar tävlingar och 
prov relativt sällan är tanken att Annika och Alf  skall kunna 
bistå lokalområdena. 
Inom det området hamnar även Collie-SM som är det största 
arrangemanget inom klubben med omfattande tävlingar inom 
nästan alla grenar samt en rasspecial, som dock utställning-
sansvarig är kontaktperson för. 

Annika och Alf  skall även bistå lokalområdena med gällande 
regelverk för tävlingar och prov vilket inkluderar arvoden och 
ersättningar till funktionärer. 

COLLIEBLADETS REDAKTION  
Redaktionen har utökats med ytterligare en person, Ann-Sofie 
Isaksson och består nu av följande; Kirsten Wretstrand (sk), 
Ingela Pettersson, Annette Rosengren, Johan Nilsson, Jenny 
Jonsson samt Ann-Sofie Isaksson.
Att producera 4 nummer av vår medlemstidning kräver en hel 
del arbete varför vi ständigt letar efter personer som vill och 
kan hjälpa till. Som vanligt är dock de flesta artiklar skrivna av 
våra egna medlemmar, vilket är som sig bör i ett medlemsblad. 

HEMSIDAN
Även hemsidan har ett antal personer som är delaktiga i att 
uppdatera sidan. www.svenskacollieklubben.se är en om-
fattande sida som dock är gjord i ett gammalt program. SCK 
inser därför att vi snart måste bygga om hela sidan.
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LOKALOMRÅDESKOMMITTÉN
Även här är det lite nytt i år. Represtentanter från styrelsen 
är vice ordförande Jan Klerung (sammankallande) och pro-
tokollsekreterare Caroline Kax. Nyheten är att även alla kon-
taktpersoner mot styrelsen i lokalområdena skall ingå här. 
Dessutom skall varje lokalområde utse en person till, så att det 
finns 2 personer per lokalområde. Med 8 aktiva lokalområden 
blir detta den största kommittén med totalt 18 medlemmar.
Syftet med att vara så många är att kommunikationen mellan 
lokalområdena och styrelsen skall bli snabbare och mer regel-
bunden, bättre helt enkelt. 
En lokalområdeskommitté har även som uppdrag att varan-
nat år arrangera en lokalområdeskonferens. Det brukar vara en 
riktig höjdare och nästa konferens skall hållas i februari 2014. 
Snart dags att börja planera…

Övriga kommittéer och projektgrupper är:
Avels- och uppfödarkommittén välkomnar Marianne Hans-
son som ny medlem.
Kullinformatörer – även det en ny grupp. Skall ha medlem-
mar över hela landet till vilka valpköpare kan ringa för hjälp 
om hur man tolkar och letar reda på all info som idag finns 
att tillgå vilket inkluderar Mentalindex samt vara en länk till 
lokalområdet.
PR-kommittén (tar fram prylar till försäljning)
PRIS-kommittén (bl.a. HP och VP på Årsmötet)
Projekt Mentalt Sund Collie  
Arbetar bl.a. med att hjälpa till att tolka mentalindex, sprida 
information och utbildning.
Komplett förteckning över alla kommittéer och projektgrup-
per ligger på hemsidan under klubbinfo/klubben/kommittéer. 

PROJEKTGRUPP - LO-PÄRMEN
På hemsidan finns en länk till en sida som heter LO-Pärmen. 
Den är till för alla aktiva funktionärer inom SCK. Den har ty-
värr föråldrats och innehåller idag både gammal och ej aktuell 
information men även material som inte längre behöver ligga 
där. 
Det finns redan tre personer som vill ingå i denna grupp, men 
de behöver vara fler.
Kennet Niklasson från Sydöstra, sammankallande
Dag Gagner från Mellersta Norra samt Elisabeth Pettersson 
från Södra Svealand.
Att detta är ett projekt och inte en kommitté beror på att det 
är ett tillfälligt uppdrag. När översynen är klar upplöses pro-
jektgruppen. 

Vill du vara med och påverka vad som skall finnas i LO-Pär-
men hör av dig till: ordforande@svenskacollieklubben.se.

UNGDOMSGRUPP
Under 2012 arbetades det till 
och från med att försöka ska-
pa en grupp för ungdomar. 
Av olika orsaker går det trögt.
Styrelsen vill därför nu helt 
öppet ställa frågan till er ung-
domar (man avgör själv om 
man är en ungdom…) om, 
vad, varför, hur  men framför allt:  
FINNS DET INTRESSE FÖR EN SÅDAN 
GRUPP?

Vårt land är långt och många är även aktiva i olika lokalk-
lubbar men ibland är det ändå roligt att träffa andra som 
har samma ras och utbyta erfarenheter.   
Styrelsen har budgeterat 10 000 kr under 2013 och 15 000 
kr under 2014 för denna ungdomskommitté. Så det finns 
lite pengar…

Vill du vara med på olika aktiviteter med din hund 
tillsammans med andra collieungdomar? 
Hör av dig och tala om för oss vad vi skall ordna! 
Du kanske själv vill vara med och hjälpa till?

Som mentor för gruppen kommer bl.a. Jenny Jons-
son att fungera så här av dig till henne med frågor, 
tankar och idéer. Jenny Jonsson mailar du till på  
medlem@svenskacollieklubben.se eller via facebook 
för det är där ni oftast hittar Jenny!

Styrelsen Svenska Collieklubben  
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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
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KULLINFORMATION 
– en nyhet för Svenska Collieklubben

Kullista, Valplista, Valphänvisning
Det finns många varianter och det skiljer en del mellan olika 
rasklubbar. SCK har fram till nu haft speciella regler för att en 
kull skall finnas med på klubbens valphänvisning. Dessa regler 
försöker balansera kraven på hälsa, exteriör och mentalitet.
Motsvarande krav finns hos många rasklubbar men det finns 
också andra varianter…
Det beslut som årsmötet tog den 16 mars ger nya och andra 
förutsättningar för presentation av kullar på SCK:s hemsida. 
Den nya listan med kullar kallas numera för 

KULLINFORMATION…
Här kan alla uppfödare som är medlem i SCK lägga in sina 
kommande kullar. För varje kull kommer information om 
föräldradjuren och om kullen att presenteras. 
Uppföljning av kullarna baseras på de rekommendationer som 
anges i collierasernas RAS (Rasspecifik Avelsstrategi), som 
även kallas för Avelspolicyn. Du hittar Avelspolicyn på hemsi-
dan (ligger under Om Collie).

KULLINFORMATÖRER
Inom klubben håller vi på att hitta personer som gärna vill 
och kan bidra med att vara kullinformatörer. Dessa skall stå 
till valpköparnas tjänst genom att kunna informera och stötta 
dem i deras arbete med att hitta sin nya familjemedlem. 

Informatörerna skall aldrig rekommendera någon speciell kull 
eller uppfödare utan genom samtal eller mail ge valpköpare 
tips om hur man söker, hittar och tolkar statistik på klubbens 
hemsida samt på SKK:s hunddata. Man kan även hjälpa till att 
förklara vad mentalindex är för något, hur man använder det 
samt hur det beräknas.

Kullinformatörerna kommer du att hitta på hemsidan och 
framöver även i Colliebladet. För att öka möjligheten för kont-
akt kommer det att finnas någon eller några personer som är 
kullinformatörer i varje lokalområde.

Rekommendationer för avelsdjur enligt RAS:

HÄLSA
Avelsdjur skall ha höftledstatus HD: A eller B (gäller även för 
registrering i SKK).
Armbågsdysplasi förekommer hos collie men är inget problem 
inom rasen. SCK har därför inte några rekommendationer av-
seende ED-status. Däremot ska hundar som har  konstaterad  
EDD grad 1 eller sämre inte användas i avel då det strider mot 
SKK:s grundregler.
Alla collies skall ögonspeglas som valp och avelsdjur skall 
omspeglas efter 12 månaders ålder. Diagnoser som colobom, 
näthinneavlossning eller blödning i ögat skall inte användas i 
avel.

EXTERIÖR
Avelsdjur skall ha ställts ut på en officiell utställning med lägst 
very good och/eller godkänd exteriörbeskrivning.

MENTALITET
Avelsdjur skall ha känd mental status för att kunna registrera 
avkommorna i SKK. För att erhålla Mentalindex måste hun-
den ha genomfört en hel MH-beskrivning. MI för korthår är 
under utredning. SCK avråder från att hundar med brutet MH 
används i avel. 

När Mentalindex (MI) finns: 
Under 2012 togs de första Mentalindex fram som nu ligger till 
grund för urval av avelsdjur. Avelsvärden skattas för fem sam-
manvägda personlighetsegenskaper som definierats från olika 
delmoment i MH. 
De fyra egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, 
Lekfullhet och Jaktintresse samt att det finns ett av-
elsvärde för Skott. För collie är det främst två egenskaper 
som behöver förbättras; Nyfikenhet/Orädsla och Skott. 
Rasens medelvärde för en egenskap är 100. Man beräknar kul-
lens index per egenskap genom att summera föräldradjurens 
mentalindex och dividera med två ((mor+far)/2). Vill man till 
exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur 
som tillsammans ger ett index för kullen över 100 för egenska-
pen Nyfikenhet/Orädsla och Skott.

Alla listor över MI för långhåriga collies återfinns på hemsidan 
under Mentalindex.

Skattat Mentalindex för kullen - exempel
  N/O Skott Soc Lek Jakt
Far  110 110 106 98 90
Mor  92 98 110 108 102
Förväntat 
Kullsnitt 101 104 108 103 96

När Mentalindex saknas: 
För korthår och avelsdjur utan MI så skall avelsdjuren ha 
genomgången MH med följande resultat:
Kontakt moment 1a, b och c: ej kryss i ruta 1
Kvarstående rädsla moment 6d & 7c: ej kryss i ruta 5
Skott moment 10: ej kryss i ruta 5
eller så kan hunden ha godkänt  mentaltest (MT).

Faktiska värden från avelsdjurens mentalbeskrivn-
ingsprotokoll – exempel 
    Kontakt           Kvarstående    Skott
             rädsla
Moment 1a 1b 1c 6d 7c 10
Far 3 3 3 2 2 2
Mor 4 3 2 1 3 1

Är en förälder en import så anges detta. Har hunden ett brutet 
MH anges detta samt var i banan som hunden bröt. 

MERITER
I kullinformationen redovisas alla officiella arbetsmeriter. 

Styrelsen Svenska Collieklubben
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Lördag den 16 mars samlades medlemmar i Svenska Collie-
klubben för att registrera sig som röstberättigade på årsmötet 
som i år var på Bergeforsen i Timrå. Totalt blev det 56 röst-
berättigade (exakt lika många som 2012).

Ordförande Margaretha Carlsson öppnade mötet och hälsade 
alla varmt välkomna. Ordförande tackade lokalområdena för 
deras engagemang och för alla aktiviteter som arrangeras i 
klubbens lokalområden. Ordförande pratade vidare om men-
talindex och sociala medier och hur andras åsikter sprider sig 
snabbt över nätet, på både gott och ont. Vi har alla ett ge-
mensamt intresse i collien och bör behandla varandra med 
respekt.
Därefter är det alltid dags för utdelning av priser och som 
vanligt fanns ett dignande prisbord uppställt. 

Priskommittéen består av Mia Pettersson och Elisabeth 
Landfors och de har för 2012 tagit emot otroligt många an-
sökningar. 

Följande priser delades ut:
Korningsplaketter – 20 plaketter delades ut
Korningsdiplom – uppfödare av 10 korade avkommor

Korningsdiplom till 
Kennel Seamist,  
Lolo Hawkins.

Tjänstehundsplakett – TJH KORAD Seamist Ice Spirit 
med Anne-Marie Drougge Larsson 
Championplaketter – totalt delades 32 plaketter ut förde-
lade enligt följande; 1 Lydnadschampion, 7 Viltspårchampion, 
4 RallylydnadsMästare, 14 Svenska Utställningschampions, 1 
Nordisk Champion samt 4 C.I.B. 
Komplett redovisning finns på Priser/Champion på SCK:s 
hemsida. Vinnarna av VP och HP redovisas längre fram i tid-
ningen.

Vandringspriser, följande delades ut:
Årets Allround Collie: 4 sökande
Kennel Steadlyns vandringspris till årets utställnings Collie 
Långhår : 3 sökande
Bästa brukscollie till minne av Elisabeth Persson kennel Fo-
lias: 1 sökande
Bästa lydnad/brukscollie (långhår) till minne av Zolo:
4 sökande

Nytt för i år är 
två nya heders-
priser i vallning 
som är skänkta av 
Marianne Hansson, 
kennel Gatefield:
 
 

 
HP till uppfödare av vallanlagstestade collie vilket tillde-
lades Kennel Gatefields, kennel Fornborgen samt kennel 
Sammen´s. 
Astas HP är skänkt till de collie som visar allra bästa vallan-
lagen och lämplig styrbarhet och priset tilldelades 2 collies.

SCK:s Hederspriser 
HP till Bästa Brukshund: 6 sökande
HP till Bästa Appellhund: 6 sökande
HP till Bästa Lydnadshund: 6 sökande
HP till Bästa Rallylydnadshund: 8 sökande
HP till Bästa Agilityhund: 7 sökande
HP till Bästa Utställningshund långhår: 12 sökande
HP till Bästa Utställningshund korthår: 3 sökande

Julia Indergand får plakett för sitt och Kajs Lydnaschampionat.
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Några av vinnarna av SCK:s HedersPriser. Nästa år är sista året som 
dessa tavlor delas ut.

Rolex Minne – Kennel Chattering´s (se separat redovisning). 
Detta pris söks inte utan det är kullens MH-resultat som räk-
nas. 
Förtjänsttecken – 4 stycken

Efter den omfattande prisutdelningen kom vi till §3 där Sune 
Halvarsson utsågs till mötesordförande med Solveig Eriks-
son som bisittare. Styrelsen hade utsett Caroline Kax till 
mötessekreterare och mötet valdes Erica Svensson och Ann-
Charlotte Sandelin-Jonsson till justerare.
Enligt dagordningen så gicks verksamhetsberättelsen igenom 
för 2012. Vi kunde konstatera att året varit ett händelserikt år 
med följande axplock som minnesbilder:
• Fas 2 av projekt Mentalt Sund Collie har genomförts
• De första Mentalindexlistorna kom i mars 2012
• I februari 2012 genomfördes en LO-konferens
• Startat upp Collieägarutbildningar
• SCK har åtta aktiva lokalområden
• Fem officiella utställningar
• Exteriörbeskrivningar; 11 kh och 76 lh
• MH-beskrivna collies; 44 kh och 238 lh
• MT; 9 kh och 45 lh
• Fem nummer av Colliebladet
• Reviderad hemsida med delvis ny layout
• Facebook med ca 750 medlemmar  

Ekonomin i SCK är god och utvecklingen är fortfarande myc-
ket positiv, årets vinst (50 365 kr) är större gentemot budget 
(14 400 kr) vilket beror delvis på minskade interna styrelse-
kostnader, ökade intäkter via utställningar och en bra kapi-
talplacering gör att finansiella intäkter, som inte budgeterats, 
ökar. För lokalområdena kan vi se att deras resultat under året 
har uppgått till drygt 37 000 kr.

Under upplupna skulder i balansräkningen finner vi 88 976 kr 
för projekt Mentalt sund collie som ännu inte fakturerats från 
SKK. Vissa delar av projektet som skulle genomföras under 
2012 har flyttats fram till 2013/2014.
SCK har även ett sparkonto där det finns ca 300 000 kr. 

Efter genomgång av mål för 2013 och inriktning för 2014, 
budget för 2013 och 2014 så var det dags för styrelsens förs-
lag samt motioner.

Styrelsens förslag 1 för medlemsavgifter 2014 tillstyrktes:
Ordinarie medlem, höjdning med 10 kr till 190 kr
Utlandsmedlem; höjning av 20 kr till 200 kr
Familjemedlem; oförändrat dvs. 180 kr 
2013 är den cetrala förbundsavgiften 310 kr
Kongressen i maj skall ta ställning till förslag från FS om 
höjdning med 30 kr from 2014, dvs. en höjning till 340 kr.

Styrelsens förslag 2 om ersättning av valphänvisning med en 
öppen valplista tillstyrktes av årsmötet. Diskussionerna inför 
beslutet var omfattande men hölls i god ton även om åsikter-
na var delade. Mer om den nya valplistan/kullinformationen 
finns på s12.

Val av styrelse gick enligt förslag från valberedningen och för 
2013 ser det ut så här:
Ordförande Margaretha Carlsson
Vice ordförande Jan Klerung
Sekreterare Kirsten Wretstrand
Kassör Stellan Tjernström
Ledamot/medlem Jenny Jonsson
Ledamot/prot.sekr. Carolin Kax
Ledamot Håkan Dahlbom
Suppleant 1 Annika Hedner
Suppleant 2 Alf  Oskarson
Revisorerna och revisorssuppleanterna blev alla valda till yt-
terligare 1 år. (Anders Mähler och Britt Eliasson samt Cecilia 
Bjärsér och Britt-Marie Elbe).
Till valberedning för 2014 valdes:
Marie-Louise Muhr - sammankallande - 1 år (nyval) 
Ida Wilkensson - Ledamot - 2 år (nyval) 
Monica Johansson - Ledamot - 1 år (kvar)

Avslutningsvis justerades valen och mötet avslutades genom 
att ordförande Margaretha Carlsson tackade för deltagande 
vid årsmötet. 
 
Till sist men inte 
minst så avtack-
ades revisorerna 
samt avgående 
från styrelsen; 
Elisabeth Bauer, 
Ann-Julie Lid-
ström och 
Anita Braxenholm. 

Alla handlingar 
för Årsmötet lig-
ger kvar på hemsidan tills årsmötesprotokollet blivit justerat. 
Handlingarna flyttas då och blir bilagor till protokollet som 
du därefter hittar på hemsidan under Klubben och sedan Sty-
relsen. Där finner du även kontaktinfo till alla i den styrelsen 
för 2013-2014.

Kirsten Wretstrand
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Årets Allroundcollie
 
Bästa Brukscollie till minne av Elisabeth Persson, 
Folias Kennel

Erica Svensson med Seamist Sheriff  Star

Vandringspriset för Bästa Brukscollie till minne av kennel 
Folias ligger mig mycket varmt om hjärtat. Stoltheten visste 
inga gränser när jag fick hämta det för tredje året i följd på 
årsmötet i Timrå. Vetskapen om att Elisabeth var väldigt 
förtjust i Spader gör det förstås lite extra roligt.

Vandringspriset för Årets Allround Collie, som utgörs av en 
tavla, har sedan jag var på mitt allra första årsmöte för många 
år sedan varit något som jag sett som mycket fint och efter-
traktat. Nu hade jag haft tavlan uppe på väggen hemma under 
det senaste året och blev förstås mycket glad åt att få ta med 
den hem även detta år.

Året som gått har annars inte varit särskilt fyllt av tävlingar. 
När man nått elitklassen inser man att man inte bara måste 
kunna prestera på själva tävlingsdagen - den stora svårigheten 
är att över huvud taget komma till start. I vårt närområde bru-
kar det vara mellan 40-50 anmälda till varje tävling (där antalet 
platser varierar mellan 10 och 15). Under året anmälde jag 
Spader till nio spårtävlingar, men fick bara starta tre gånger, 
varav en var Collie-SM. Samtliga starter ledde till ett godkänt 
resultat. Målsättningen har förstås varit högre, men när man 
inte får fler försök än så gäller det att lyckas med allt vid rätt 
tillfälle. Vi har vid varje start klarat certpoängen på antingen 
specialen eller lydnaden, men dessvärre inte samtidigt. Men 
vi ger oss inte och kavlar upp ärmarna inför nya utmaningar 
2013.

Spader är verkligen en allroundhund. Han ställer glatt upp på 
vad jag än hittar på. Vi lägger störst fokus på bruks, men täv-
lar även i lydnadsklass 3 och rallylydnadens fortsättningsklass. 

Han visas även sparsamt på utställning, med ett reserv-cert 
som bästa resultat.
Jag kan inte nog tacka Lolo Hawkins för hennes målmedvetna 
avelsarbete. En hund med en sådan arbetsglädje och samar-
betsvilja som Spader är inte många förunnat att äga, oavsett 
vilken ras man väljer.

Erica Svensson och Spader (Korad LP1 LP2 RLD-N Sph3 Seamist 
Sheriff  Star)

Årets Bästa Appellhund, till minne av Kikki Aner-
land
SCK:s HP Bästa Appellhund

Marie Karlsson med Törnskogens Betty Barclay

Först av allt vill vi tacka för de fina priserna. Tavlan är en 
prydnad på väggen, jag är så stolt över den, och vandrings-
priset är också väldigt fint. Även korningsplaketten och cham-
pionplaketten pryder sina platser. Nova (KORAD SE UCH 
Törnskogens Betty Barclay) är en riktig tävlingshund. Hon 
älskar att träna, har lätt för att lära och har mycket kamp och 
jakt i sig. 

Den 23/9 2012 deltog vi i en appelltävling i rapport och blev 
uppflyttade med 280 poäng (specialen 86 p och lydnaden 194 
p) och klassvinnare. I höstas provade vi på lägre klass men 
det var alldeles för tidigt. Det krävs massor med träning innan 
hunden är redo. Rapport är en svår gren som kräver mycket 
av hunden som vi inte kan påverka. I skrivande stund har vi 
precis varit uppe i Hudiksvall på ytterligare en rapportkurs 
och fått massor av nyttiga träningstips och vi ska försöka oss 
på lägre klass igen i sommar. 
Dessutom tränar vi inför lydnadsklass 3 som vi förhoppn-
ingsvis också ska klara av i sommar. Återigen, stort tack för 
priserna!

Marie, Bosse och Nova

Hederspriser & Vandringspriser 2013
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Bästa Lydnads/Brukscollie till minne av Zolo
SCK:s HP Bästa Brukshund
 

Anita Wihk med Fachings Black Pontiac

Jag tänkte presentera min colliepojke Pontiac, han kommer 
från kennel Fachings och är fem år gammal. Hans riktiga 
namn är Fachings Black Pontiac så Pontiac blev ett ganska 
lätt namnval. 
Pontiac är en mycket arbetsvillig social och förig herre, så pass 
att hans gamla matte ibland, (ganska ofta) inte hänger med!  
Han älskar att träna men om ingenting händer så sover han, 
han har alltså en tydlig av- och på -knapp. Han är Korad med 
376 p och uppflyttad till elitspår. När jag skriver detta så har 
vi inte startat i elit ännu, vi har anmält oss till flera men 3 st 
har blivit inställda på grund av snö och att man inte kommer 
ut i skogen. Vi hoppas att den 4:e fungerar för där har vi haft 
turen att komma med!  

Hans paradgren är uppletande, han har fått 10/10 på 3 st 
högretävlingar, han är även duktig på spåret, han är mycket 
spårsäker och om han hade någon annan i snöret efter så 
skulle det nog gå annu bättre!! Så var det detta med lydnad...
matte blir jättenervös och hispig, Pontiac fattar ingenting och 
känner inte igen sin matte så då passar han på att spela pajas.. 
Skämt åtsido, min nervositet smittar av sig på honom och då 
fungerar ingenting! Det är mycket lättare i skogen när ingen 
ser... Trots detta har vi lyckats få 2 1:a priser i lydnadsklass 1, 
i brukslydnaden går det lite lättare eftersom lydnaden oftast 
ligger efter skogsarbetet och då är både jag och Pontiac lite 
tröttare.

På Collieklubbens årsmöte i Timrå fick vi ta emot 2 priser, 
först Vandringspriset för bästa bruks/lydnadscollie till minne 
av Zolo, samt Collieklubbens Hederspris för bästa brukscollie 
2012. Gissa om det värmde en gammal tant!

Min förhoppning nu är att Pontiacs barn för arvet vidare på 
banorna, Pontiac pappa  Jack tävlade i elitspår och tog cert 

och mamma Gilla tävlade i högre spår och högre sök. Han 
har alltså lite att brås på och leva upp till!! Jag hoppas vi ses på 
läger eller ute på banorna!

Anita och Pontiac   

Kennel Steadlyns VP till årets utställningscollie 
långhår

Adriana Sammens med Sammen’s Blue Tombe

C.I.B NORD UCH (SE, DK, NO UCH) FI UCH NORD 
JV-07 FI V-10 SE V-10 Sammen´s Blue Tombe eller “Tombe” 
som han kallas till vardags, tillhör Kennel Sammen´s första 
kull på fyra valpar. 
Vi har haft en framgångsrik utställningskarriär med Tombe 
och den mest minnesvärda är Finsk Vinnarutställning i 
Helsingfors 2010. Det var ca 96 anmälda collie långhår och 
flertalet Champions, Tombe blev BIR och därmed även FI 
V-10. Samma år blev han också BIM på Svensk Vinnarut-
ställning mot sin halvsyster C.I.B NO UCH BW´10 SE V-10 
Sammen´s Blue Queen Of  Diamonds som blev BIR. 
En ytterligare merit som kan nämnas är ett godkänt MT på 
361 poäng, på grund av dåvarande regler fick inte Tombe ko-
rningstiteln. 

Tombe är efter kennelns stamtik C.I.B  NO UCH BW´06 
AMSDW-08 Steadwyn Blissfully Blue “Pilar” som är en fan-
tastisk tik vars avkommor hittills erhållit 21st Championat, 7 
Vinnartitlar 3 hundar med godkända MT samt 2 barnbarn 
med godkänt MT. (Tack Anja för vår fina Pilar!)

Under 2012 var Tombe sparsamt utställd men på Norra LO´s 
rasspecial i Piteå blev han BIR och BIS samt dagen efter på 
SKK´s internationella utställning blev han BIM.
Vi på kennel Sammen´s är stolta över Tombe´s utmärkelse 
ÅRETS UTSTÄLLNINGSCOLLIE 2012.

Adriana Sammens med Tombe
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Astas HP skänkt av kennel Gatefields  
2 pristagare

Marianne Hansson med Gatefields Sunny Girl

Blondie är en av de collie som kom upp i maxpoäng på varje 
moment i sitt vallanlagsprov
Blondie heter Gatefields Sunny Girl och är både KORAD 
och SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
Pappa är KORAD CIB NORDUCH FIUCH EEUCH Stead-
wyn Showmanship och mamma är SW-07 Gatefields Good 
Ol’Days, båda med gk vallanlagsprov.
Hon är en mycket vänlig och klok hund som många gånger 
fått mig att fundera på hur många led hon kan tänka i.
Sitt vallanlagsprov gjorde hon 2011 och domare var Shania 
Longyard.

Blondie är mycket samarbetsvillig och vänlig i sitt vallande så 
det är verkligen en hund som jag var stolt över att gå in med 
i provfållan. Hon läser djuren lätt och rätt, hon är snabb när 
det behövs, lugn och pålitlig och dessutom totalt orädd, ja 
hon har som domaren sade “Allt man kan begära och lite till, 
hon kan helt enkelt inte göra fel och hon ger aldrig upp”
Blondie är en väldigt typisk kroppsvallare som föredrar korta 
avstånd till djuren. Tack vare sitt vänliga attityd och förmåga 
att läsa djur har hon lätt att komma i den position hon önskar 
utan att skrämmas i onödan. Hon är en riktig pärla och jag har 
stor nytta av henne hemma i hagarna och stallet. Hon skulle 
nog inte vara bäst på SVaK-prov med långa hämtningar och 
sitt sätt att vilja komma nära djuren, men hon fyller en strå-
lande funktion som arbetande vallhund på en liten gård. 

Jag är så otroligt tacksam över vad arbetet med djur ger mig 
och så otroligt tacksam över hundar som Blondie som får mig 
att vilja ta ett stort steg in i hundens värld och lära mig att 
förstå dem ännu bättre.
Vilken lycka det är att få ha en hund som Blondie!

Marianne Hansson

Marianne Hansson med Sammen’s Moon Goddess

Sammen’s Moon Goddess, i dagligt tal kallad Doris är en av 
de som hade möjlighet att söka om och även få Astas HP för 
högsta möjliga poäng på vallanlagsprov. Det är en stor ära. 
Doris är faktiskt barnbarn till Asta. Asta själv är och har varit 
något av en pionjär inom vallning med collie.

Doris är en mycket framåt tjej som har varit lite för mycket 
jaktbenägen i vallningen. Jag vågade nästan inte låta henne 
komma in till fåren ens i lilla fållan, jag hade svårt att styra 
hennes iver. Några gånger jobbade jag med lina för att försö-
ka lära henne att stoppa på kommando och få ner farten. Så 
det blev inte så mycket träning innan vallanlagsprovet och det 
är ju inte heller meningen.
Väl på plats för provet fegade jag ur. Domare var en av mina 
vallhundsidoler i Sverige, Shania Longyard som tävlar och 
dömmer alla SVaK-klasser upp till SM och givetvis även är 
instruktör. Jag skulle skämmas ihjäl om Doris gick för hårt 
fram med fåren! Så jag lämnade med varm hand över kopplet 
till min tränare Jasna som tog hand om Doris i fållan. Det var 
skönt och i ärlighetens namn kan jag berätta att jag inte ens 
vågade titta...
Hur som helst så gick det strålande. Utan mattes stöd däm-
pade sig Doris till styrbar nivå och fick visa sin förmåga, int-
resse, uthållighet och goda balans med bravur. Jag var så glad!
Doris fick många berömmande ord och inte nog med det, 
man fick upp ögonen för hennes kapacitet så hon fick möj-
lighet att vara med och träna bland de “stora grabbarna” i 
SVaK -världen.

Vi har varit med på flera kurser bland Border Collie med bl 
a Shania Longyard som instruktör liksom Bobby D  (Inter-
nationell tränare och domare som vunnit ett otal mästerskap 
i vallning) från Skottland som tyckte att Doris 1,5 år var som 
en mycket lovande 6-månaders bc-valp... Ja det var faktiskt ett 
beröm, tro det eller ej. Förtjust och fokuserad som en ung-
hund ska vara enligt honom.

Doris har varit mammaledig från vallningen men kommer att 
sätta igång tränandet igen under våren. Själv är jag lite split-
trad, ska jag hänga kvar vid Border Collie-träningen och job-
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ba vidare där, trots att collie egentligen inte är direkt lämpade 
för SVaK-tävlingarna? 
Eller ska jag ta den lättare vägen och hålla mig till IKV/AKCs 
tävlingar (inofficiella ännu)? 
Tja, det får tiden utvisa. Jag är så glad och tacksam över att ha 
en collie med sådan kapacitet att det ger mig anledning till att 
ens fundera över ovanstående.

Marianne Hansson

SCK:s HP Bästa Lydnadshund

 

Christine Karlsson med Ottey’s Goldenlocks

Det är verkligen inte lätt att skriva en text när man helt saknar 
ord! Att få ta emot detta pris tillsammans med min Lilja känns 
helt otroligt. 
För 5 år sedan föddes denna dam på en mysig gård i Småland 
och när jag kom dit 14 veckor senare för att hälsa på mina 
kära vänner så fanns ingen återvändo, med i bilen hem åkte 
Lilja. 
Sedan den dagen har hon fått en plats i många människors 
hjärtan med sitt speciella sätt att vara. Hon är lugnet själv, 
godhjärtad som få, ödmjuk, ärlig och förståndig. Och att hon 
är lugnet själv menar jag bokstavligt talat!
Om hon inte absolut måste så gör hon helst inte många knop 
och det hon gör det gör hon mycket sansat. Hon har gått 
lite under smeknamnet tjuren Ferdinand. Men om man hittar 
något hon verkligen gillar, då kan det minsann bli fart. Spår är 
verkligen ett sådant exempel.
Petiga lydnadsmoment och precision har däremot aldrig di-
rekt varit något hon gillat men vi testade klass 1 och planen 
var aldrig att fortsätta upp i klasserna efter det, det var lagom 
för henne på något vis. 

Vi började smått med bruks istället och slutade att vara så 
petnoga i momenten utan höll istället på bara för att ha roligt 
tillsammans, inte för att nödvändigtvis nå till toppen.
Och ju mer vi tränade på detta sättet, desto bättre gick det. 
Lydnadsdelen i brukset gick super och hon lärde sig snabbt 
och hade verkligen roligt. Så jag vågade mig på att träna in 
klass 2 och till slut starta på tävling vilket jag inte ångrar en 
sekund. Första tävlingen fick vi förstapris och poäng som jag 
var supernöjd över. Sedan missade vi också på någon tävling 
innan vi kom vidare. 
Sista starten förra året var i Örebro och jag har aldrig haft 
henne så med mig någonsin, vi dansade in på planen tillsam-
mans och hade roligt från början till slut. Där visade hon mig 
att har vi bara roligt tillsammans och rätt känsla så gör hon allt 
för mig och med mig efter bästa förmåga. 
Vi slutade på 184 p, en förstaplacering och LP2 - ett minst 
sagt perfekt avslut på tävlingsåret. 

SCK:s HP Bästa Agilityhund

Angelica Eklund med Mironik’s Mikko Mallikas

Vad roligt att få detta pris med Bingo! Han börjar göra skäl 
för sitt namn ;)
Jag och Bingo började att tävla agility under 2011 men han var 
då inte riktigt klar i varken kropp eller knopp kändes det som.
Han mognade till och under 2012 började resultaten ramla in, 
vi var redan uppe i klass två på ca ett halvår.

Bingo är jätterolig att jobba med, han påminner om mitt ko-
rthår Echo. Han är stabil, lång i sina steg och har ett härligt 
föremålsintresse.

I klass två har vi bara gjort 15 starter med varierat resultat, 
vi har vart nära att ta pinne flera gånger men som sagt nära 
skjuter ingen hare.

Tyvärr har Bingo nu i februari månad dragit på sig en muskel-
skada och är under rehabilitering, förhoppningsvis ska vi kun-
na tävla igen till sommaren.
Bingo tycker det är dö trist att sitta och titta på när brorsan 
Pajaz tränar agility, han ser ut att längta efter agilityn.

Angelica Eklund
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Nu lägger vi lydnaden på is och fortsätter med brukset och 
har även börjat tävla i rallylydnad vilket är mer hennes melodi.
Lilja har verkligen lärt mig vikten av att leta fram den äkta gläd-
jen i träningen och framförallt att sätta lagom krav och mål för 
individen. En hund är inte den andra lik och detsamma med 
oss mattar och hussar. 
När vi slutade sikta på toppen så nådde vi den!

Christine och Lilja

SCK:s HP Bästa Rallylydnadshund

Åsa Haglund med Springmist’s Fiddle-Faddler

Det kom som en väldigt trevlig överraskning på årsmötet att 
Tifa (Korad LPI LPII RLD-N Springmist’s Fiddle-Faddler) 
tilldelades hederspriset för årets bästa rallylydnadshund 2012. 
Jag ansökte men tänkte att det var andra ekipage som hade fått 
bättre poäng än oss. Det kändes även som en skön revansch 
då Tifa tidigare under 2012 blivit diagnostiserad med kraftig 
artros i ett knä och hon pensionerades från tävlingslydnaden 
där hon var startklar för klass 3. Vi började träna rallylydnad 
för att Tifa skulle få utmaning för huvudet även om kroppen 
inte tålde påfrestningarna i lydnadsklasserna.

Både jag och Tifa fick olika delar att jobba med. Tifa som in-
biten lydnadshund har haft problem med alla positioner som 
innebär att hon måste lämna min vänstra sida. Jag själv fick 
panik bland alla skyltar. Det var väldigt trångt tyckte jag vilket 
orsakade paniken. Enkelt var nog det allra sista jag upplevde 
rallylydnaden som. Visst, vi hade mycket stor nytta av vår fina 
lydnad från lydnadsklasserna men det tillkom en mängd andra 
svårigheter. Första starten i nybörjarklass skedde i Bollnäs i 
juli och det resulterade i 98p. Nybörjartur kallade jag det för 

SCK:s HP Bästa utställningscollie, korthår 

Ewama Törnvall med Törnskogens Boss In Motion

Bosse har mycket likheter med “ en tjuren Ferdinand”  - han 
som gillar att sitta och lukta på blommor under korkeken, ni 
vet... Han kan “pyssla” för sig själv långa stunder och ha oli-
ka “projekt” på gång i trädgården eller bara sitta och titta på 
världen från en plats på altanen - i lugn och ro. 
Häromdagen gick en skogsduva runt honom en lång stund 
och pickade medan han lugnt och fundersamt satt och stud-
erade den  - men han är också en riktig “Don Juan” bland 
tikarna - tycker han själv i alla fall - och full av upptäckargläjde 
och leklust i skog och mark eller då han idkar fullt collierace 
i trädgården - för sig själv eller med de andra hundarna här 
hemma.

Bosse är förvånansvärt snabb, vig och smidig för att vara en så 
pass stor hund som han är.
När han föddes tyckte jag att han var den vackraste och mest 
perfekt välskapta lilla valp jag någonsin sett under mina år som 
uppfödare. Som ett litet gyllene underverk låg han i min hand 
några sekunder, innan hans mamma tog hand om honom. Han 
gick under arbetsnamnet “Guldklimpen” - mycket också tack 
vare sin fina gyllene sobelfärg -  i valplådan, där det var full fart 
med nio syskon att brottas med.

jag var helt övertygad om att vi missat någon skylt när vi kom 
ut från banan. Sedan rullade det bara på med tre tävlingar i 
vardera nybörjarklass och fortsättningsklass med kvalificering-
spoäng, dvs minst 70p av 100 möjliga.

Nu jobbar vi hårt på nästa utmaning, vår första start i avancerad 
klass. Här kan vi verkligen snacka om att det lätta är helt slut. I 
avancerad klass ska hunden kunna utföra nästan alla moment 
även på förarens högra sida. Tifa tyckte att jag var väldigt märk-
lig när vi började träna på fotgåendet på höger sida. Efter åtta 
års fotgående på vänster sida blev det i stort sett härdsmälta i 
hjärnan på henne innan hon förstod att jag ville att hon skulle 
vara på höger sida. Första starten i avancerad klass sker i mitten 
på maj och vi jobbar på.

Åsa Haglund
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SCK:s HP Bästa utställningscollie, långhår.

Viktoria Vestergren vann med två hundar.
Craft´s Easter Rose
Hon äntrade 2012 med att ta sina cert på de första utställnin-
garna. Hon placerade sig bra under hela året och blev även BIS 
1 två gånger. Jag vill tacka Kennel Craft för denna underbara 
tik som inte bara är vacker utan även en riktig allround hund. 
Kennel Craft`s hundar finns även i stamtavlan hos många av 
dagens utställningshundar. 

Ingledene Lucy In The Sky 

Denna unga tik äntrar ringen med charm och vill vara alla till 
lags. Trots sin unga ålder har hon placerat sig långt fram i ut-
ställningsringarna under hela sitt 2012. Vill tacka Kennel In-
gledene för denna lilla bedårande blåa tik.

Viktoria Vestergren

Som ung tonåring var han ful, kanske charmig, men inte vack-
er - han var “för mycket” överallt men snart såg vi ändå att 
han hade något “lite extra” och så fort någon visade intresse 
för att köpa Bosse så sa min käre make “nej, Bosse är inte till 
salu” - en uppfattning vi till en början inte alls delade eftersom 
jag tyckte att vi hade tillräckligt många hundar här hemma att 
motionera, aktivera och sköta. 

När sedan Bosse deltog på sin första utställning och blev BIR 
och BIG 1 och blev utsedd till vackrast av över 80 hundar så 
stod förstås en mycket stolt husse vid ringside.
Nästa utställning, som var den första officiella, var Collieklub-
bens utställning på Mälarö BKS. Där blev Bosse BIR igen och 
fick sitt första Cert som skulle följas av många fler under året 
samt blev BIS 2 och redan helgen efter, i Borlänge, blev det 
samma resultat - BIR & BIS 2. 

Under året deltog Bosse i TV3:s Djurakuten tillsammans 
med en valpkull från oss - så han blev filmad mycket både på 
djursjukhuset vid ögonlysning och här hemma.

Många utställningsresor bl.a. till Högbo där han blev BIR & 
BIG 4 men även utanför Sverige -  till finsk vinnar- & Helsing-
fors-vinnar utst. där Bosse i skarp konkurrens bl.a. blev bästa 
unghund och nya valpar i valplådan gjorde att vi inte hann göra 
något MH innan vintern kom men det ska vi göra den här 
säsongen. Bosse är cool och oroas inte av vare sig skrammel, 
fyrverkerier eller skjutande på klubben eller jaktskyttebanan så 
vi får hoppas att han uppför sig lika bra på MH-banan.
Han är mycket spårintresserad och vi fortsätter med spårträn-
ing och lydnadsträning och han ska även få prova på att valla 
i vår. 
Det var roligt att få klubbens uppskattning genom priset till 
Bästa utställningscollie kh/2012 och nu siktar vi vidare mot 
nya mål inför detta och nästkommande år med Bosse!

Evama Thörnvall med Bosse
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VP Rolex Minne
Claudia Andersson, Kennel Chattering’s

KORAD Chattering´s Belinda är en av mina 
tikar som ligger mig varmt om hjärtat. Tuff  
Colliedam som tar för sig.
Valet av hane var för mig självklart med de 
amerikanska linjerna som KORAD SEUCH 
NOCH Twin City Beyond The Sea har.
Två exteriört vackra Collies med stark men-
talitet. Stort tack till Margaretha Hawkin´s 
kennel Seamist ägare till hanen och valp-
köpare. 
KORAD Chattering´s Grace med sina 468 
poäng i korningsresultat kunde tyvärr inte 
medverka på bild, avståndet blir tyvärr ett problem.  
Önskar vi hade närmare till varandra. 

Claudia Andersson Kennel Chattering’s

KULL FÖDD 2010-04-20
E: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea
U: KORAD Chattering´s Belinda
Kullens värden
Nyfikenhet/orädsla: 4,2, Boldness: 2,9
Rasmedelvärde fram till 12-12-31
Nyfikenhet/orädsla: 2,9, Boldness: 2,6 
KULL:
SE37260/2010 Chattering’s Gabriella T
SE37261/2010 Chattering’s Gloria T
SE37262/2010 Chattering’s Gorgeous T
SE37263/2010 Chatterings Grace T

PROGRAM

Fredag 5 juli
Invigning
Rallylydnad - alla klasser 
Appellklass - spår och sök

Lördag 6 juli 
Agility - inofficiell
Bruks, lägre klass -  
elitklass spår och sök

Söndag 7 juli
Lydnad - alla klasser
Rasspecial kort- och långhår 
Domare: Mr Greenvile Francis, Kennel 
Peblu, Ireland 

COLLIE-SM 
2013 i Laholm

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.

På SCK:s hemsida hittar du nu       
länken till SM-sidan 

Collie-SM är i år ett samarrangemang mellan styrelsen och 
Laholms BK. Huvudsponsor är Royal Canin
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RASKLUBBSTRÄFF FREDAGKVÄLL
På fredagskvällen innan konferensen var det som brukligt en 
rasklubbsträff  med representanter från nästan alla rasklub-
bar. Det är viktigt för rasklubbarna att träffas så här för vi har 
inga andra forum för detta. Kanske skulle önska lite mer egen 
diskussionstid rasklubbarna emellan då vi trots allt sitter med 
liknande problem och utmaningar.

På kvällens dagordning fanns en enda punkt; föreläsning med 
Brenda Bonnet från Agria.
Brenda gick igenom den nya uppdateringen av Agria Breed 
Profile 2006-2011. Hon koncentrerade sig bara på någon ras 
och det var själva upplägget av filerna och hur man skall tolka 
och hitta i datan som var det viktiga. Det vi som rasklubb kan 
konstatera är att collie är en frisk ras jämfört med andra bruks-
raser. 

Man ska komma ihåg att rasernas standard inte påkallar ohälsa, 
utan det är tolkningen av dessa som är problemet. Övertyp-
iskheten är det som blir problemet. 
Ett annat exempel var när media får tag i saker; t ex Cavalier och 
syringomyeli. Det är ett för rasen mindre problem jämfört med 
det största problemet som är hjärtsjukdomar, som dessutom är 
dödliga. Här gäller det för rasklubbar att inte agera för snabbt, 
utan att via RAS ha koll på vad som är viktigast för rasen.  

Brenda menar att man fokuserar på fel saker och missar sjuk-
doms- eller hälsotillstånd som verkligen är problem i rasen. 
Ex. HD och ED röntgen; behöver alla raser kontrolleras, är 
det verkligen ett problem i rasen? Vad är det som är det största 
problemet? Kan det vara det som är det vanligaste eller det 
som har den högsta risken eller om det är dödligt… Har det 
betydelse i vilken ålder det debuterar? Det finns inga enkla svar 
utan allt måste ställas i relation till varandra.
 
En uppdatering är på gång till i slutet av april och den kommer 
SCK:s styrelse att vidarebefordra till avels- och uppfödarkom-
mittén för analys av just våra raser. De får även skriva en artikel 
till Colliebladet.
Den 20/4 blir det utbildning av handledare för Agria Breed 
Profile på SKK, som vi därmed kan ta hjälp av om det behövs.
 
Exempel från Agria Breed Profile om collie
Collie har lägst risk för cancer gentemot andra bruksraser. När 
det gäller död i cancer ligger korthåren lägre än långhåren, men 
det är fortfarande totalt sett väldigt få.
Likaså verkar hjärtsjukdomar inte alls förekomma på collie.

Däremot HUD; långhåren ligger lägst på listan men korthåren 
ligger strax över jämfört med alla raser, däremot dör man inte 
av hudåkommor och det är förhållandevis väldigt få hundar.

RASRUS-KONFERENSEN LÖRDAG
Årets konferens hölls i Södertälje och arrangerades av av-
elssamordningsgruppen i utskottet för avel och hälsa. Pro-
grammet var planerat för två hela dagar men tyvärr ströks i 
sista stund en del punkter…

Fredrik Steen pratar hund
Är hundarna bättre idag än förr? 
Idag har vi ett annat tänk och en annan inlärningsmetodik. En 
tysk föreläsare har sagt att det kan vara en sorglig utveckling, 
ju duktigare vi blir på att träna våra hundar desto mindre krav 
ställer vi på dem och det påverkar avelsurvalet då man alltför 
ofta avlar på resultat.
Inlärning kontra fostran!
Efter Fredriks föreläsning blev det en givande diskussion om 
hur vi hanterar så kallade ”kepshundar” ute på brukshund-
klubbarna. Oftast får de ingen hjälp pga för lite erfarenhet 
ute bland instruktörerna. Det måste vara tillåtet att säga till en 
hund i uppfostringssyfte! Under själva inlärningen, då kör vi 
med köttbullar och klicker och annat kul. 

Gällande dessa 
frågor var alla i 
hela salen rörande 
eniga om att SBK:s 
utbildningsavdeln-
ing misslyckats att 
ta hand om dessa 
problem och det är 
ingen bra utveckling.  
Hundägare måste 
också få lära sig skill-
naden mellan upp-
fostran och inlärn-
ing. Rent allmänt så 
tror många idag att 
man aldrig får säga 
nej till sin hund…
Viktigt att alla fort-
sätter att jobba med 
dessa frågor i varda-
gen, både hos uppfödarna som skall informera om vad det är 
för hund och ute bland distrikt och lokalklubbar.
 
Göran Bodegård om SRD
Göran är SKK:s ansvarig för SRD som står för Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar och de domare som här avses 
är våra exteriördomare. SRD har ingått på de domarkonfe-
renser som SBK de senaste 2 åren har anordnat för bruks-
raserna. Collie var med på en konferens redan hösten 2011. 

av Meta Carlsson och Caroline Kax

RASRUS-konferens med tillhörande Rasklubbsträff
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SRD handlar i stort om:
1  Rasstandardens utformning 
2  Domarens kunskap och förhållningssätt i det nya dubbla  
 perspektivet i sundhet, hälsa samt bevarande av hundars  
 typ. 
3  SKK:s ledning har ansvaret för domarutbildningens in-  
 nehåll, antal utställningar samt regler och rekommen-  
 dationer för inbjudningar.  
4  Arrangörernas ansvar för val av domare. 
5   Uppfödare och rasklubbar har ansvaret att bevara   
 rasspecifika kynologiska mål.

På i stort sett alla utställningar skall exteriördomarna numera 
fylla i en enkät när de dömer raser som finns på SRD-listan.  
Collie finns på listan gällande:
- Små djupt liggande ögon
- Trångt bett
- Mentaliteten

Det är viktigt att komma ihåg att SRD är instruktioner och 
inte en manual. Det tar exempelvis 6-8 generationer för att 
förändra en exteriör egenskap. Då det är ett arbete som måste 
ske med framtiden för ögonen så finns det inga ”quick fix” i 
detta fall.
 

UHP – Uthållighetsprov 
Är ett nytt prov inom SBK, knutet till avel och hälsa med en 
provperiod på 3 år.
Inom schäferklubben är det använt som en del i deras tyska 
avelskorning (körung).
Nu är det öppet för alla bruksraser från 16 mån-7 år.
Det är en stor hälsoaspekt som bevisar att hunden är i stånd 
att utföra en fysisk ansträngning då brukshundar har krav på 
allmän god kondition och hälsa. Man kontrollerar att hunden 
inte får slitage på tassar och har en förmåga att återhämta sig 
både mentalt och fysiskt.

Provet är upplagt så att man cyklar en sträcka på 20 km med 
ca 12 km/h i snitthastighet. Efter 8 km är det en paus på 
15 min. Därefter cyklar man igen 7 km och håller sedan en 
paus på 20 minuter. Sista slutsträckan är på 5 km. Under hela 
provets gång kontrolleras hundarna.
Det här är en mycket trevlig och gemytlig provform för alla 
inblandade; att få cykla en sommarkväll med inlagda fikapaus-
er!

Nordic Style med Anders Ekholm
Nordic Style har blivit en ny officiell och internationell 
tävlingsform inom bruks. Det är en tvådagarstävling som 
fokuserar på specialen som då antingen är spår, sök eller rap-
port där specialen är längre än för dagens elitklass och där 
man utför t ex ett spår båda tävlingsdagarna. Lydnadsdelen är 
ungefär på appellklassnivå och är utan skott. Även uppletande 
enligt elitklass ingår. Nu har det även blivit klart att man kvalar 
in till denna tävlingsform via ett godkänt resultat i högre klass. 
Anders visade film och pratade om anvisningarna som är en-
ligt de för Nordiska Mästerskap. Alla klubbar fick en CD om 
den nya tävlingsformen. Nu kan de klubbar som så önskar 
arrangera Nordic Style och ansökan inför 2014 kan ske via 
rasklubb eller lokalklubb. 
(Läs mer om Nordic Style i Collieblad Nr 4 2012)  

Körung (tysk avelskorning)
Mats Höglund pratade om detta och målsättningen är att få 
det som ett officiellt prov. Idag finns ca 30-35 hundar som 
även har svenskt MT. Schäferhundklubben har sett den här 
prövningsformen som ett viktigt instrument för de kontakter 
man har med Tyskland. Vi fick tillfälle att se både upplägg 
på protokoll och en film om det skyddsmoment som ingår.  
Dock råder det tydligen oenighet inom Schäferklubben…

Workshop 
Sist på dagen innan middag så var det åter dags för en work-
shop i ämnet ”Vad kan vi göra för att öka tävlandet, förtur vid 
bortlottning m.m.” i brukset.
Ett alltid lika populärt ämne att kasta sig över och det finns 
absolut ingen brist på idéer. Svårigheten är snarare att se sko-
gen för alla träd!

 
RASRUS-KONFERENSEN SÖNDAG
Mentalindex med Per Arvelius
Per pratade om mentalindex och vad den stora poängen med 
BLUP-index är.

Utvecklingsarbetet för mentalindex pågår för ytterligare 20 
andra bruksraser varav 11 är bruksvarianter. Helena Eken på 
SLU driver detta och projektet motsvarar det vi gjorde i Fas I 
på collie. Även hundägare för de nya raserna skall börja med 
att fylla i samma enkät som 1 800 collieägare har fyllt i, efter-
som det är med hjälp av enkäten och samma hundars eget 
MH-resultat som arvbarheten kan beräknas. 
SLU efterlyser nu att många hundägare av de totalt 20 nya 
raserna går in på SLU:s hemsida och fyller i den här enkäten. 
SCK fick inte nog med lovord från SLU angående vårt en-
gagemang i Projekt Mentalt Sund Collie! Det är viktigt att 
rasklubben är med och driver projektet och att det inte bara är 
något som någon annan har bestämt. Flera rasklubbar prata-
de med oss på konferensen och kommer att kontakta oss för 
mer info.

”Avel handlar om att välja rätt föräldrar. 
Ju större säkerhet vi har vid avelsurvalet desto 
snabbare når vi målet.”
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LYDNADSLÄGER!
Arrangeras av SCK - Västra Lokalområde på Tånga Hed, Vårgårda. 14-15 september 2013

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

Barbro Olsson och AG SBK-raser
Dessa fyra arbetsgrupper arbetar på olika sätt med behovet 
av både marknadsföring, information, utbildningsplaner samt 
prov- och tävlingsformer utifrån våra bruksraser. 
Projektgrupperna har olika tidplaner men de flesta pågår in i 
2014. Arbetsgrupp 4 skall inte vara klara förrän under 2015.  

Info från mentalgruppen
Inga Lill Larsson berättade lite om mentalbeskrivning valp 
(MV). Totalt sett idag finns 28 valpbeskrivare och informa-

tion om vilka dessa är och mer om detta finns på SBK:s hem-
sida. Tanken är att man ska kunna jämföra resultaten med 
MH-resultatet.
MH- mentalbeskrivning
Översynen av MH är för tillfället bordlagd i väntan på att 
arbetet med mentalindex är klart.
Inga-Lill berättade också att ett arbete mellan hundägarut-
bildningsutskottet och mentalgruppen för delarna Allmän 
mentalkunskap och mera mentalkunskap är på gång.

Avgifter: 1.400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande 
I priset ingår:  Instruktör, frukost (lör o sön), lunch (lör o sön), middag (lör) och fika (lör o sön) 
 
Logi: OBS – Rum/campingplats bokar Du själv per tel 0322-62 43 11. 
220 kr per bädd och dygn i 2-bäddsrum, viss tillgång till 4-bäddsrum finns. Hund får naturligtvis medtagas på rummet. Tom 
bädd kostar 65 kr per dygn om Du vill ha eget 2-bäddsrum. Städning kostar 35 kr per person. Vill Du dela rum med en spe-
ciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats kostar 240 kr per dygn inkl el och dusch.  
Kostnaden för logi betalas enl följande: Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget namn och även 
”Collieläger Tånga Hed”. 

Information/anmälan: 
Var vänlig anmäl Dig till Susan Grassl (susan.grassl@gmail.com) eller mobil 070-573 25 96.
OBS!  -  begränsat deltagarantal
Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo
Sista anmälningsdag/betalningsdag är tisdagen den 20 aug 2013 
Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser

Tävlingslydnad klass III och elit samt 
brukslydnad högre och elit
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i resp klass  
eller, om plats finns, vara redo att tävla i resp klass) 
Magnus Svensson, Götene BK 
 

Tävlingslydnad klass I till elit och brukslydnad 
appell till elit  
Eeva Liisanantti, Elfsborgs BK  

Allmänlydnad, tävlingslydnad 
t o m klass II samt brukslyd-
nad appell och lägre
Angelica Lunding,  
Elfsborgs BK  

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare
Vakant 

Rallylydnad
Camilla Kaneflo 

Agility
Angelica Eklund,  
Varbergs BK 
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Så var det äntligen den 12 april 2013 och dags för spårläger 
på Solhaga utanför Markaryd i Småland. Vi var tio personer 
anmälda och 13 hundar. 
Jag packade in vovvarna och hela packningen i bilen och körde 
iväg. Det duggade lite när vi kom ut på vägen. Från mig är det 
cirka 8-9 mil till Markaryd och Solhaga och jag hade aldrig varit 
där förut. Inte heller hade jag varit med på något spårläger med 
Collieklubben tidigare. En del av de som skulle vara där hade 
jag träffat, men en del var nya bekantskaper som skulle göras. 
Spännande! 
Tankarna for runt i huvudet… bara jag inte glömt något 
viktigt. Men i så fall så fick det väl vara så… Hundmaten och 
utrustning för spårläggning fanns med i alla fall. Det var det 
viktigaste. 
Vägbeskrivningen var bra och jag hittade lätt till Solhaga. Ett 
härligt ställe, vatten och skog, och fina stugor. Alldeles intill flöt 
Lagan. Det var högt vattenstånd och väldigt strömt. Stugorna 
låg vackert!  Och det hade slutat regna. Det bådade gott.
 
Jag var först. Så klart! Jag är ju sån, startar alltid tidigt. Jag och 
vovvarna hann ta en promenad i omgivningarna innan de an-
dra började dyka upp. När Anita anlände, som näste man, var 
jag redan installerad i ett av rummen. Vi pratade en stund och 
började packa upp och bo in oss i våra rum. Sen kom den ena 
efter den andra. Det var hög stämning och goa garv rullade 
fram efter hand som folk anlände. Jag, Anita, Kirsten, Judith 
och Leena bodde i ”Prästkragen”,  som huset kallades. Ingela, 
Peter, Susanne, Bettan och Maria bodde i det andra. Hos oss 
fanns också Jakob som var ”långliggare” på stället och som 
uppskattade våra hundar och vår mat lika mycket! 
Vi var några stycken som tog en promenad tillsammans och 
sen serverades middag. God mat och trevligt sällskap är aldrig 
fel. Alla såg fram emot morgondagens spårövningar. 

Lördag morgon började med spårläggning i två grupper. I vår 
grupp fanns nybörjare, mer avancerade och elitekipage. Jag 
och mina tjejer är väldigt mycket nybörjare, och vi lärde oss 
massor av de som kunde mer. Första spåren gick sådär. Men 
redan vid eftermiddagens spårläggning hade vi lärt oss en hel 
del nytt. 

Det var riktigt bra spårterräng. Katinka och Bella hade tidigare 
bara gått spår som jag själv lagt. Men nu fick de även prova på 
spår som andra lagt och det verkade de tycka vara ännu rolig-
are faktiskt. Jag följde också med på Anitas spår med Pontiac, 
ett snirkligt ”elitspår” som Maria hade lagt. Det var jättekul att 
se hur Pontiac arbetade och Anitas proffsiga hantering. Där 
har vi något att lära. 

SPÅRLÄGER 
på Solhaga

En go’ fika i skogen måste ju också till förstås. Här sitter Maria, 
Judith, Anitha och Ingela och väntar på att spåren ska ”ligga till sig” 
och tar en fika under tiden

Här är det Judith och Ice som tar spåret. Peter går med och hjälper till 
och ger synpunkter och råd.

Peter och Susannes Dixon spårar målmedvetet
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Efter lunch var det ut igen i skogen för fler 
spår. 
Alla la spår utifrån sina egna erfarenheter och 
kunskaper och de som hade mer kunskaper 
gick med och hjälpte oss som kunde mindre. 
Det var mycket givande och jag kände att jag 
lärde mig massor. Hundarna utvecklades och 
lärde sig också en massa på dessa få dagar i 
skogen. Och garven duggade tätt. 
Våra spår var enkla med få svårigheter. Fast 
när nybörjare lägger spår till varandra kan 
det ibland uppstå svårigheter som man inte 
är medveten om. Där kom våra mer erfarna 
kompisar väl till pass med kommentarer och 
goda råd. 
Det är mycket man ska tänka på när man 
lägger spår. Det är inte bara själva spårandet 
som är svårt. Det finns massor att lära om 
linor och vimplar och vinklar och gud vet allt. 
Man får lyssna och lära. Vi kutade runt i skogen 
och la spår och spårade och plötsligt var det kväll. 
Gissa om tiden gick fort. 

På lördagseftermiddagen 
gjordes uppletande. Ani-
tas Pontiac och Marias 
Assim gjorde det kanon-
fint. Det syntes lång väg 
att det hade de gjort förut 
och med sådan glädje!  
Min Katinka fick också 
prova på för första gån-
gen. Oj, vad kul hon tyc-
kte att det var. Hon letade 
snabbt och metodiskt och 
det var så kul att se. Hon 
fick även göra ett försök 
dagen efter.

Marias Assim väntar på att få ge sig ut och leta.

Här är det Bettans fina Baileys tur att ge sig ut och leta

Så var det dags för middag. Hungriga som vargar tog vi oss till-
baka till stugorna och den goda maten. De som fixade maten 
hade gjort ett jättejobb. De flesta var uppe ett bra tag på lörd-
agskvällen, men jag gick och la mig tidigt. Jag var helt slut och 
det var mina tjejer också. Så många intryck, nya vovvar och 
människor samt nya marker och massor av spårning och aktiv-
iteter. Sånt tar på en ovan spårhund och förare. 

På söndagen var det dags igen för nya äventyr. Mina tjejer 
trivdes som fiskar i vattnet. Så underbart att se alla ekipage 
arbeta. Våra två grupper fick nya konstellationer och vi la spår 
på andra sidan Lagan. Dagen var full av nya lärdomar både för 
oss och för hundarna. 
  
Härligt att kunna ha så många hundar och inte något ”gruff ”. 
Det var ett jättehärligt läger med trevliga människor och god 
mat. Tack till alla som fixade och ordnade allt! Så kul för både 
två- och fyrbenta. Härligt att det finns ställen där man kan bo 
med hund på riktigt! 
Och blodad tand fick vi allt. Dagen efter hemkomsten blev det 
allt en liten spårövning för Katinka och Bella. Nu planerar vi 
så smått för att starta i apellen. 

Jag och tjejerna längtar redan till nästa år. Och det vet jag att de 
andra som var där också gör! 

Eva Hjortsberg med Tinka ch Bella
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Klockan är 04.00. Det är den 8 mars 2013. För mig är det 
rena rama mardrömmen att kliva upp klockan 06.00 – gissa 
då hur det känns att gå upp mitt i natten? Men idag känns det 
helt okej, faktiskt helt fantastiskt. En dröm jag haft är på väg 
att uppfyllas. 
Väskorna är tomma och redo i hallen och pass, biljetter och 
andra nödvändigheter är nedpackade. Nu är det bara fyra tim-
mar i bilen, sen sitter vi på planet som bär oss till Birmingham 
i England. Vi ska till Crufts, världens största hundutställning.
Innan vi satte oss på planet hade jag läst i timmar på nätet, i 
tidningar och i böcker om denna tillställning. Hade även sett 
dokumentärer på tv och på nätet.
Jag hade pratat med mycket folk som varit där tidigare. Jag ska 
vara ärlig och säga att jag åkte dit med två känslor i kroppen, 
den ena känslan går inte beskriva, den var helt fantastisk. Den 
andra känslan var rädsla. Rädsla att få se dessa djur som lider 
av diverse sjukdomar och kraftiga rädslor.
Vi skulle vara i Birmingham fyra dagar. När vi kom fram, strax 
efter lunch, checkade vi in på hotellet och tog sedan ett tåg in 
till city. Ska man till Crufts så ska man även passa på att ägna 
sig lite åt shopping inne i Birmingham. Man kan göra väldigt 
mycket fynd. Både bra och mindre bra.
Efter en tuff  eftermiddag med ihållande regn, tunga shop-
pingpåsar och trötta ben la vi oss tidigt för att vara bland de 
första in på NEC-arena. 

NEC-arena är stort och det är där hela 
Crufts håller till.
Det första vi möttes av var folk, folk 
och ännu mera folk. Det var galet my-
cket folk överallt. Vi kollade vår are-
nakarta och la upp en ”rutt”. Vi hann 
inte långt innan det skällde så man höll 
på att bli döv. Det tjoades och klap-
pades händer utanför en ring och det 
visade sig vara kval i flyball. 

Flyball var en kul sport, som jag dock 
inte förstår mig på helt ännu. Men man 
tävlar två lag emot varandra och hun-
darna ska hoppa över små hinder på 

rad för att i slutet stöta till en platta och då flyger en boll upp 
och den ska de fånga och hoppa tillbaka med i munnen. Ty-
cker ni det låter kul så kan ni googla på det så får ni se hur det 
funkar. Kul var det i alla fall att se.

Det finns sååå mycket att göra och se på. Vi ägnade lördagen 
åt shopping och åt att titta på alla roliga aktiviteter som pågick 
inne vid ”stora ringen”. Vi fick se agility, flyball, heelwork to 
music, gun dogs, junior handling m.m. Det var en otrolig 
upplevelse. Ni som åker dit kan jag tipsa om att bara ha en dag 
till just sådant för det finns något för alla.

Efter en helt fantastisk dag så åkte vi hem på kvällen, fylld 
med en euforisk känsla. Vi hade verkligen sett allt man kan 
tänka sig och en shopping som var något utöver det vi är vana 
vid här på de svenska utställningarna.

Söndag, den dagen colliesarna skulle in i ringarna och visa upp 
sig. Drygt 300 collie, både långhår och korthår var redo för 
show. Vi placerade oss mellan tik- och hanhundsringen för de 
långhåriga. Showen var igång. Många fina hundar visade upp 
sig, för det mesta från den bästa sidan. 
När jag hade sett några klasser skulle jag gå över och spana 

Cruft’s 2013
En dröm blir till verklighet

av Jenny Jonsson
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lite på korthåren, döm om min förvåning när den ringen redan 
är klar. Jag missade alltså vartenda korthår. Det var verkligen 
supertråkigt, så till nästa år ska jag planera tiden bättre.

När utställningen var över så passade vi på att titta in på rask-
lubbstorget. Alla möjliga hundar var representerade. De allra 
flesta kände man igen, men många nya raser för mig fanns på 
plats och det var roligt att se vad det var för typ av hundar.
Innan vi skulle försöka ta oss hem så gick vi fel och hamnade 
i en hall, fylld med shopping och annat spännande. Den hade 
vi missat helt på lördagen, så självklart var vi tvungna att beta 
av den innan vi lämnade årets Crufts och åkte hem till hotellet.
 
Så hur gick det då med mina känslor som jag hade strax innan 
vi skulle åka. Jodå, den fantastiska känslan var där. Det var 
verkligen en helt fantastisk upplevelse för mig som gillar allt 

som har med hundar att göra, men jag får nog lov att säga att 
det som påverkade mig mest var att se heelwork to music live. 
Jag får gåshud än idag när jag tänker på det. 
En annan höjdpunkt var när låten Hall of  fame spelades upp 
och gruppfinalisterna skulle utses. Vilken mäktig känsla!
Rädslan då? Jag är glad att kunna säga att mina farhågor inte 
besannades. Jag såg inte fler rädda hundar eller sjuka än vad 
jag gör här i Sverige. Faktiskt såg jag färre rädda hundar på 
världens största hundutställning än vad jag gjort på flera inof-
ficiella här.

Behöver jag ens säga att detta kommer bli en återkommande 
resa för oss? Vi har redan börjat planera för 2014 och då hop-
pas jag att jag träffar flera av er där.

Agility-läger på Södra Näs
 
Då var det dags igen. För tredje året i rad var vi hos Angelica 
Eklund på Södra Näs camping för att träna agility en hel 
helg. Börjar bli en trevlig tradition även om undertecknad 
inte är en direkt flitig tävlande i denna grenen. Men det är 
förbaskat roligt för både hund och förare dessutom får man 
sig många goda skratt både under träning och på kvällarna. 
De som deltog i år var:
Anna med Jenni 10 månader Här var det mest träning på att 
följa ”anvisningarna” vilket hon gjorde på ett jättefint sätt. 
Alla bommar las ner på marken med tanke på hennes unga 
ålder. Blivande agilitystjärna.
Anita med Collin. Där syntes det tydligt att matte gått en 
handlingskurs i höstas, ser mer ut som de dansar fram på 
banan. 
Och så vi då (Bettan med Bailey). 

Jag blir lite avis på Anitas fina handling efter-
som hjärnan och kroppen inte samarbeter 
hos mig när tempot skall ökas och hunden 
dessutom gärna vill ösa på. Armarna flaxar 
som på en väderkvarn, fötterna pekar åt 
höger håll och kroppen signalerar  vänster. 

Jösses! Teckenspråkskurs för hund, finns det?
Marie anslöt på söndan med Pimpim som alltid gör sitt bästa. 
Pimpim är väl den av oss som varit närmast att lyckas knipa en 
pinne sen sist vi sågs.

Bakombyte, framförbyte, kontaktfält och tempot la vi tränin-
gen på. Kanske låter lite men man blir trött i både kropp och 
knopp, dessutom får man träningsvärken på köpet. Att jag ald-
rig lär mig att värma upp mig själv ordentligt. 

Det var som alltid ett gäng nöjda och trötta hundar med sina 
mattar som packade in sig i bilarna för hemfärd på söndan. 
Och när man har roligt går tiden som vanligt alldeles för fort. 
Bettan
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Helgen den 22-24/3 2013 
var det invasion av collie i 

Kyrkekvarn (som ligger mellan 
Jönköping och Falköping). Vi 

var ett förväntansfullt gäng med 
agilitysugna. Det skulle bli ett trän-

ingsläger för collie – och det blev det.
Vi var 7 förare och 11 hundar okej, 10 collie (2 korthåriga,  
8 långhåriga) och härliga whippetkillen Krut. 

Vi inackorderades i Stallstugan – mysig stuga – kanske lite 
trång för oss med alla jyckar… Sovrummen låg på två olika 
våningar och för dem väntade en brant trappa - inga golvrädda 
colliesar här inte…
Tessie var lite reserverad i början med alla nya hundar och den 
nya miljön.
Några hade träffats tidigare men de flesta var helt okända för 
varandra. Många långväga från bl a Gävle, Alunda, Örebro, 
Varberg och två härliga tjejer från Fredrikstad i Norge. 
Medan jag hade 5 mil att köra så hade de flesta mellan 4-5 tim-
mars körtid dit och hem.
Första kvällen serverades det pastasallad med kassler… och vi 
pratade om vad vi ville träna på, t ex bakombyten, slalom och 
att få upp farten.

Lördagen började med hundpromenad i det kyliga men vackra 
vädret och sen frukost till de tvåbenta. När den var avklarad så 
gick vi ner till den fina men kalla hallen. 
Vi byggde flera olika kombinationer som vi tränade på.  
Efter en välsmakande och välbehövlig lunch så byggde vi upp 
en hoppbana (dvs en bana utan de s.k. kontaktfältshindren – 
A-hinder, gunga och  balansen) Denna körde vi sedan ca två 
gånger var och vi hjälpte varandra med tips och trix.
Lördagen avslutades med en god middag och mycket prat och 

skratt. Såg även på filmerna som hade filmats under dagen. Kul 
att se hur man egentligen beter sig och allt ser ut att gå mycket 
saktare på film än vad man upplever det när man själv springer 
på banan.
Blev till att krypa ner i sängen ganska tidigt då både hundar 
och förare var trötta. Kan säga att Tessie sov nog gott den 
natten – hon låg rygg mot rygg med sin stora colliekompis 
Aragorn.

Maria Karlsson, Thomas Strand, Anette Hjelmström, Hege Langvik, Angelica Eklund, Linda Kristin Arvesen och Linda Larsson.

Agilityhelg

Flygande collie        Foto: Linda Kristin Arvesen
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Söndagen inleddes också den med en kall morgonpromenad. 
Idag stod det kontaktfältsträning på schemat. Det byggdes 
olika kombinationer för att träna handling och fart. Vi tränade 
mycket fart och smidighet. 
Efter lunch så var det dags att köra en agilitybana. Det blev 
en klass 2-bana. Alla var lika taggade att köra banan och ladda 
inför kommande säsong. 
Med oss var Angelica Eklund som bidrog med mycket hjälp 
med banor och kombinationer.  Hon delade gärna med sig av 
sina erfarenheter och gav oss goda råd. 
Det fotograferades och filmades om vart annat hela helgen.

Detta läger kom till genom att det var ett önskemål på face-
bookgruppen Agilitycollies om att träffas och träna tillsammans, 
vi agilitytokar. Man har ju ganska mycket gemensamt när man 
har samma ras, vet vilka olika svårigheter man kan ha.
Angelica skapade ett evenemang för detta och tog emot anmä-
lan, skötte bokningarna av maten och hallen. www.hundtraff.
se har mycket att erbjuda och fördelen är ju att det går att 
ordna mat och boende i närheten av hallen. Kan kanske önska 
att hallen hade varit lite uppvärmd… men man kan ju inte 
få allt. Det fanns ju en komplett agilitybana och vi kunde ju 
springa oss varma.

Kan säga att det var ett gäng ganska trötta hundar och förare 
som styrde kosan hemåt vi 15-tiden på söndagen. 
Vill passa på att tacka alla som var med. Alltid kul att träffa 
nya människor. Extra plus är ju att vi alla hade samma ras och 
samma intresse – agility.

Hoppas att det blir ett nytt läger nästa år.
Vacker och smart - en collie såklart!

Anette Hjelmström med Star Hatch Betty-Boop ”Tessie”

Tessie tränar kontaktfält                      Foto: Maria Karlsson
Slalom med fart!       Foto: Maria Karlsson

Tunnelträning                                     Foto: Maria Karlsson
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Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

B
FÖRENINGSBREV

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


