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ORDFÖRANDENS RADER

En av årets största evenemang - 
Collie-SM - är avklarat! Stort tack till 
Laholms BK:s och SCK:s funktionärer 
som på ett föredömligt sätt genomfört 
dessa tävlingar där collieägare kan både 
tävla och närvara under några trevliga 
och härliga dagar. Inte att förglömma 
våra sponsorer som bidragit till att pris-
bordet dignade under alla tävlingsda-
garna. Vi hoppas att om ett antal år få 
återkomma.  Reportage och bilder åter-
finns i tidningen. 

Collie-SM är säkerställda för 
åren 2014 (Timrå) och 2015 
(Piteå)! Det är dags att ansöka 
om utställningar för 2016 och 
då bör även resterande tävlin-
gar inkluderas för just Collie-
SM. Men hittills är det ingen 
som känner sig manad!? 

Någon gång måste man sätta 
ner foten för att lägga allt 
gammalt groll bakom sig och 
istället tänka framåt. Och i år, 
2013 anser styrelsen att det är 
ett bra år för det! Insikten om 
hur avel påverkas av olika ge-
ner, där hela familjegruppens 
inflytande på avkomman har 
fått för oss alla en helt annan 
dimension i och med arbetet 
med Mentalindex. Det finns 
fler frågor att ta sig an gäl-
lande avel, där HD-index nog är nästa 
verktyg som behövs för våra raser. 

Glädjande kan vi notera att fler collie-
uppfödare ansluter sig till SCK igen! 
Ingen har säkert undgått de skriverier 
som förekommit på sociala media under 
några månader. Jag vill än en gång förty-
dliga att rasen och SCK har inte råd 
med att exkludera vare sig uppfödare 
eller visst avelsmaterial då vi med alla 
medel måste prioritera att avkommors 
hälsa och välbefinnande främjas. Klub-
bens viktigaste arbete med att ge infor-
mationsmaterial och utbildningsmöj-
ligheter når inte ut till alla om man inte 
är med.  

Att påverka avelns olika riktningar är ett 
långsiktligt arbete som tar tid. Det gäller 
att kunna fokusera på olika bitar; både 
mentalitet, hälsa och exteriöra frågor 

är viktiga för att få en balans i arbetet. 
Det är svåra frågor. Ett av styrelsens 
viktigare arbeten framöver är att hitta 
lämpliga verktyg för att lyckas samt att 
få uppfödare att samverka och dela med 
sig av olika kunskaper. Ett bra samar-
bete och respektfulla diskussioner leder 
förhoppningsvis till en sund utveckling. 

Under hösten kommer det ute i loka-
lområdena att arrangeras diskussions-
möten kring några olika frågeställning-
ar. Bland punkterna kommer både avel, 

föreningsteknik m.m. att återfinnas. 
Det är viktigt att alla får en möjlighet 
att delta och det gör man via sitt lokal-
område. Svaren från mötena kommer 
att redovisas på lokalområdeskonfer-
ensen i början på nästa år, men styrelsen 
planerar också en exklusiv dragning för 
alla uppfödare samt tillfälle till fördju-
pade avelsdiskussioner i samband med 
årsmötet 2014.  

Kommunikation är också ett hett ämne. 
Utvecklingen går snabbt framåt i detta 
samhälle och man kräver att snabbt 
kunna hitta både information och kun-
na få svar på olika frågor. Men man 
måste också komma ihåg att inom både 
SCK och SBK:s utskott Avel & Hälsa så 
finns det inga anställda utan alla jobbar 
ideellt. Svar måste med andra ord kunna 
få ta lite tid. Jag har faktiskt varit med på 
den tiden när man stoppade in papper 

och karbon i skrivmaskinen och den var 
inte ens elektrisk… för att skriva svar 
som sen skickades med posten. Kom-
mer också ihåg när man satt med gnugg-
bokstäver för att fixa till sin annons i 
Colliebladet. Så visst ser man att utveck-
lingen gått framåt med stormsteg! 

För att kunna förbättra en del av kom-
munikationen så har SCK beslutat att 
tillsätta två olika arbetsgrupper som ska 
se över dels innehållet dels de tekniska 
bitarna för hemsidan. Vi får anledning 

att återkomma om det senare i 
höst. 

I detta nummer av Colliebladet 
gör vi ett undantag i och med 
att vi publicerar frågor från 
medlemmar som lämnades in 
på Collie-SM med svar från 
styrelsen. Vi har under många 
år strävat efter att hålla Collieb-
ladet rent från den typen av ar-
tiklar. Fem sidor är mycket text 
och plats i Colliebladet… men 
innehållet är desto viktigare 
varför alla medlemmar måste få 
kunna ta del av det. Då är Col-
liebladet vårt enda alternativ. 

Hoppas ni finner stort nöje i att 
läsa alla fina reportage från våra 
tävlande på årets Collie-SM. 
Det har jag gjort och tackar sär-

skilt alla ni som har velat dela med er av 
era tankar om ert tävlande. Det känns 
att ni har skrivit detta från ert hjärta!  

Ha en fortsatt trevlig sommar! 
Meta Carlsson 
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Utskottet Avel och Hälsa

Svenska Brukshundklubben är den största 
specialklubben under SKK och i de upp-

gifter vi har ingår bland annat ett avelsansvar 
för våra bruksraser. Många av de frågor som vi 

hanterar inom utskottet Avel och Hälsa handlar om rask-
lubbarnas verksamhet och vi skall fungera som ett stöd 
och hjälp i många av dessa frågor om rasklubbarna efter-
frågar detta. 
Det är också till utskottet man vänder sig för frågor om 
mentalverksamhet, utställningsverksamhet och eventulla 
dispensfrågor när det gäller avel. 
Vi vill att det skall vara en kommunikation mellan klubbar 
och utskottet föt att vi ska kunna jobba för våra raser på 
ett bra sätt.

 

Inför årets kongress så hade Maritha Östlund-Holmsten 
avböjt omval till Förbundsstyrelsen och då det är uttalat 
att den sammankallande i utskotten också skall vara repre-
senterad i FS så klev hon även av den posten. Men det be-
tyder inte på något sätt att hennes engagemang har avtagit.

I utskottet finns för närvarande följande personer:
Barbro Olsson, sammankallande
Martiha Östlund-Holmsten
Bo Wiberg, sammankallande i exteriörgruppen
Ulf  Wikström, sammankallande i avelssamordningsgrup-
pen
Maria Johnson Thorén, sammankallande i mentalgruppen
Yvonne Brink, kontaktperson på SBK:s kansli

Våra protokoll och referat från konferenser kan ni läsa på 
SBK:s hemsida:  
www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/
utskottet/tidigare-protokoll/

NYHETER

 Nya Mentalindex-filer i Excel
Förutom att MI nu även finns för korthåren 
så har registerkommittéen tillsammans med 
styrelsen arbetat fram ett ännu bättre verktyg 

för uppfödare vid val av partner till sitt av-
elsdjur. Nu har vi kopplat på info om HD, ED, 

Ögon, färg, kön, antal valpar, antal barnbarn för alla hun-
dar som har MI, både kort- och långhår.
Gå in på hemsidan och hämta hem Excelfilen och börja 
använda filen. Längre fram i tidningen finns en förklarin-
gar samt hjälp till hur man enklast använder Excel för att 
sortera fram det man vill åt.

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. 

Diskussionsmöten i lokalområdena
För att bättre kunna diskutera avelsfrågor, föreningstekni-
ska frågor, Collie-SM m.m. kommer styrelsen att ta fram 
ett diskussionsunderlag för möten ute i lokalområdena. 
Dessa skall helst genomföras under hösten för att även 
vara underlag till nästa års konferens som blir en Loka-
lområdeskonferens. 

Ny hemsida på gång!
Dags för en förnyelse. En hemsida blir snabbt föråldrad 
varför styrelsen har tagit beslut om att inrätta två projekt-
grupper; en som ser över tekniken och en som ser över 
innehållet på hemsidan. Båda grupperna arbetar parallellet 
och målet är satt högt – ny hemsida skall lanseras innan 
JUL! (2013 alltså…)
Sammankallande i teknikgruppen är Angelica Eklund och 
för innehållsgruppen är det Nina Svedegård.

Uppföljning av RAS
Ann-Louise Oskarsson kommer att arbeta med uppföljn-
ing av hälsodelarna för kort och långhår.
Arbetet med utformningen av redovisningen är under 
utredning och kommer att redovisas senare i höst.
Exteriörbeskrivning- samt MH & MT-protokoll skickas 
till Margaretha Carlsson Åsen 138, 860 41 Liden.

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.

Ansökning utställning 2016
Dags att ansöka om officiell utställning 2016!
Sista ansökan för lokalområdena är 31/8-2013
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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 
vakant 
 
Suppleant
vakant 

STYRELSE 2013

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!
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Norra

Collieträff i Umeå, 19 maj

Så gjorde vi ett försök att få igång collieträffar i Umeå 
efter ett par års uppehåll.  
Fyra collies och dansk-svensk gårdshund ställde glatt 
upp denna ovanligt varma försommardag. Vi beslutade 
oss för att först att träna lite spår, övervakat av dag-
ens instruktör - Ingemar Engström. 

Ingemar ger lite tips inför spårandet

Trots värmen var hundarna alerta och jobbade på 
bra. 
Efter spåren var avverkade trampade vi upp en upp-
letanderuta och skickade i tur och ordning iväg våra 
vänner att leta.  

Aktiviteter i ditt LO

Efter arbete kommer vila och vi tog en promenad 
genom skogen ner till den forsande Hörnån. Här 
fikade vi medan hundarna fick en chans att bada 
fötterna. Efter fyra timmar spår, uppletande och fika 
packade vi in hundarna och bestämde oss för att göra 
om det här.
Fler träffar planeras alltså men datum är ännu inte 
spikade. Håll utkik på SCK:s sida under “Aktivitetska-
lendern”.

Johan Nilsson
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Mellersta Norra

Kvällsutställning 3 maj 

Eftermiddagen började riktigt fint för att sedan övergå 
i riktiga isvindar. Nåväl hundfolk är tåliga och här kom-
mer resultaten. Domare: Susanne Nilsson, Umeå. 

Korthår 
BIS-2 BIR /Cert FABIEN OF BOHEMIA BALADA  
Äg: Ann Louise Oskarsson, Piteå 

Långhår 
BIR/BIS-valp REJEJS ORIENTAL MILK CHOCOLATE  
Äg: Natalja Nekrosiene, Älvkarleby 

BIS-1 BIR / Cert SEABOUND’S THE SPECTACULAR 
Äg: Micael Johansson, Njurunda 
BIS-1 BIR

BIS-1 BIR / Cert SEABOUND’S THE SPECTACULAR

BIS-Junior, 2 bhkl/res.cert FANCYMORE MAGIC 
PERFORMANCE 
Äg: Margaretha Carlsson, Liden 
3 bhkl GOLDEN MIST SUMMER SUNSHINE 
Äg: Tuula Junttila, Karungi 
4 bhkl ZEALOT GOLD FANTAZIJA 
Äg: Natalja Nekrosiene, Älvkarleby 

BIM /Cert CORDYLINES DARK PASSION 
Äg: Gunilla Nyberg, Hortlax 

BIS Veteran 2 btkl Korad SEUCH FICUH FANCY-
MORE MORNING ANGEL 
Äg: Margaretha Carlsson 
3 btkl/res.cert LT JCH LV JCH IT’S A DEAL FAN-
TAZIJA 
Äg: Natalja Nekrosiene, Älvkarleby 

4 btkl FANCYMORE LOVE EXPLOSION 
Äg: Margaretha Carlsson, Liden 

Bästa uppfödaregrupp: Kennel Fancymore 

På hemsidan lägger vi in kommande arrangemang! 

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 
Borlänge. 
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 



8

   Södra Svealand

Collieträff i Västerås
med temat Agility 18 maj

Vi var ett gäng som träffades i Västerås för att prova 
på agility. 
Det var Jennifer Schiller som hade fixat denna träff. 

Tillsammans med Matte Lööv hade de fixat med bana 
och fika.
Jennifer började med att visa oss med sin fina Pixie 
och sedan fick vi prova på. Vi fick tips av Jennifer och 
Matte.
Det var ett gäng trötta och glada hundar som åkte 
hem tillsammans med sina hussar och mattar.

Collieägarutbildningen del 2, 
Anatomi och RAS 26 maj

Vi träffades på Örebro Hundsällskap. Som inbjuden 
föreläsare hade vi Ulla Bergh-Persson. Hon har en 
gedigen bakgrund som både uppfödare och interna-
tionell domare.

Ulla började med att tala om ”Typ”, d.v.s. de detaljer 
som gör collie till collie, rörelser, päls, huvud och 
byggnad. Collien ska utstråla stor skönhet, lugn och 
värdighet. Kroppsbyggnaden ska ge ett intryck av sty-
rka och rörlighet utan att vara klumpig. Ulla pratade 

även lite om storleken på collie som hon tycker har 
för stor variation idag, allt från små (fluffcollie) till att 
vara stora som hästar.

Vi hade Ullas fina tik som modell när hon gick igenom 
de olika delarna på collien från nos till svans. Vi fick 
även lära oss att colliens proportioner ska vara 9-10, 
d.v.s. om hunden är 60 hög ska den vara 66 lång.

När Ulla haft sin genomgång fick vi arbeta lite. Hon 
hade satt ihop en lista med 12 punkter som vi skulle 
bestämma på de olika hundarna, exempelvis:
o Bestämma hundens typ och helhet
o Bestämma hösta punkten på skuldran
o Vinklar fram och bak
o Päls

Det blev en massa klämmande och tittande på de hun-
dar som var med. Vi hade en mycket givande dag, och 
jag tror att alla åkte hem med mycket ny kunskap.
Tack Ulla för en mycket givande dag.

Marie-Louise Muhr
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   Västra

September
14-15 September: Lydnadsläger på Tånga Hed
Sista anmälningsdag/betalningsdag är tisdagen 
den 20 aug 2013. Information/anmälan:
Var vänlig anmäl Dig till Susan Grassl (susan.grassl@
gmail.com) eller mobil 070-573 25 96.
Mer info finns på  www.sck-vastralo.se

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

Östra

Nu närmar vi oss slutet av sommaren och vi i Östra 
hoppas att ni alla fått välbehövlig vila och ledighet,  
tillsammans med era fyrbenta vänner. Det är nu dags 
att börja boka in höstens aktiviteter. 
Vi kommer att börja med en halvdag prova på rallylyd-
nad den 22 september på Mälarö BK begränsat antal 
platser, först till kvarn gäller. Vi kommer också att ha 
en exteriörbeskrivning under dagen,  så passa på att få 
era hundar beskrivna.

Vi planerar att fortsätta med colliepromenaderna 
under hösten datum är när detta skrivs inte klara. 

Vi kommer också att köra några delar av collieä-
garutbildningen under senhösten i repris dvs. juridik 
och RAS- blocket, så missa inte möjligheten att spä på 
er kunskap och träffa likasinnade.  

Vi kommer även att försöka få till ett MH i höst. Mer 
information om alla aktiviteter finns på vår hemsida 
www.sck-ostralo.se 

Vill ni ha ett mail när det är nya aktiviteter på gång så 
skicka ett mail till lindstrom.elisabeth@tele2.se  
Har ni inte tillgång till dator så ta kontakt med någon i 
kommittén för mer information om aktiviteterna. 
Ha en skön höst önskar vi i Östra genom
Mia Pettersson mar_pet@telia.com  
Mobil: 076-260 94 74 

Årets Colliespecial
anordnad av Östra LO på Mälarö BK, avlöpte i strå-
lande sol och ljumma vindar, till skillnad från förra 
årets ösregn, 4 plusgrader och kulingvindar.
Under dagen dömde domaren Sonny Ström de 46 
anmälda hundarna varav 9 st var kort-hår.
Ringsekreterarna Ann Fredlund och Kristina Kindmark 
fyllde i kritiklappar och resultatlistor.

Resultat
BIS 1 – Fancymore Morning Sunshine
BIS 2 – Törnskogens Boss in Motion
BIS Bruks – SE VCH Skyline a Plumeria Lei
BIS Veteran – Korad SE UCH LP 1 Mari-Mon´s Silver 
Sky

BIS 1 och 2

BIS Veteran 
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LÖRDAGEN DEN 14:E SEPTEMBER 
träffas vi för en dags trevligt umgänge tillsammans 
med våra collies i Svartbäcksmåla, Nybro. Kl. 10.00. 
Samling på parkeringen uppe i svartbäcksmåla v.g. se 
vägbeskrivning.
Naturen där möjliggör sök-spår-uppletande för de 
som vill och vi hjälper varandra så klart!
Vi kommer också att få prova på lite rallylydnad för 
de som är intresserade och vi kör då en nybörjar-
bana.
Medtag eget fika och det finns möjlighet att grilla för 
de som vill det.
V.G. Anmäl er till Ellenor Westin eller Birgitta W. 
Grusell senast en vecka innan så vi vet hur många 
som kommer. Väl mött!
  
LÖRDAGEN DEN 5:E OKTOBER KL 10.00 är 
vi välkomna att pröva på vallning med våra collies. 
Platsen är kristvallabrunn, strax utanför nybro hos 
Emelie Lund.
Pris 100:-ekipage som betalas på platsen
Samling vid Mc Donalds i Nybro kl 09.30 för gemen-
sam färd ut till Emelie.
Var och en tar med eget fika och vill man grilla 
kommer det att finnas några engångsgrillar för detta 
ändamål.
V.G. Anmäl er till Ellenor Westin eller Birgitta W. 
Grusell senast en vecka innan så vi vet hur många 
som kommer.
 

Sydöstra

Södra

LYDNADSTÄVLING
Första helgen i Maj anordnade södra lokalområdet 
officiell lydnadstävling i alla klasser på Osby BK. Vi fick 
20 startande ekipage som dömdes av Leif Prahl.

I lydnadsklass 1 tävlade:
Eva Skarp och Ikkatorpets Clara, 159 poäng
Kirsten Wretstrand och Fancymore Angel of Dia-
monds, 156 poäng
Helene Mårtensson och Ullsåsas Helly Hansen, 153,5 
poäng

Jeanette Hansson med Mironiks Bridge 

Vinnaren av södras VPR till Bästa Lydnads Collie gick 
till Jeanette Hansson och Mironiks Bridge som tävlade 
i lydnadsklass 2 och fick ihop 169 poäng trots en nolla 
på hoppet.
Stort GRATTIS till er!
Vi hade inga starter alls i lydnddsklass 3 men kul var 
att vi denna dag fick en SE LCH i Anette med sin 
malleflicka från hemmaklubben Osby.

Nästa år arrangeras lydnadstävlingen ihop med vår 
officiella utställning på Osby BK. Vi har redan i skrivan-
dets stund fått klart med Ulla Bergh Persson som 
domare. Det ser vi väldigt mycket fram emot.

Stort TACK till er som hjälpte till så vi kunde ar-
rangera vår årliga lydnadstävling – allt från tävlings 
sekreterare till kökspersonalen som såg till att vi ännu 

BIS Avelsgrupp 

BIS Avelsgrupp – Danfrebek Dazed with Lust med 
avkommor
BIS 1 Uppfödargrupp – Kennel Fancymore
BIS 2 Uppfödargrupp – Kennel Kari´Dahls

Samtidigt anordnades också officiella Lydnadstävlingar 
för samtliga raser, tråkigt nog fanns det bara en collie 
bland de 21 anmälda hundarna.
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en gång kunde avsluta dagen med en härlig middag.
RALLYLDNADSTÄVLING
I slutet av Maj arrangerade Södra lokalområdet en of-
ficiell rally lydnadstävling i alla klasser. Totalt var det 66 
stycken ekipage som kom och tävlade på Osby BK där 
tävlingen var placerad.

I nybörjarklassen fick Monica Larsson och Mironiks 
Evangelista 85 poäng och placerade sig på en fjärde 
plats. 

I fortsättningsklassen vann Ingela Pettersson och 
Gemdales Unforgettable Uncle Zam med 98 poäng. 
Eva Skarp med Ikkatorpets Clara fick också godkänt 
resultat med  85 poäng.

Ingela Pettersson med Gemdales Unforgettable Uncle Zam 

I mästarklass placerade sig Anita Ahlqvist och Ikkator-
pets Collin på en fjärdeplats med 95 poäng. Systern 
Ikkatorpets Cajsa med Jeanette Hansson fick 91 poäng 
och Gemdales Unbelivable Urzula 85 poäng också 
med Jeanette som förare.

För att kunna genomföra en sådan här tävling krävs 
det många funktionärer och ingen förkunskap krävs. 
Det är allt från att ta tiden i honören till att vara 
hindervakt eller inropare. Till denna tävlingen var det 
fullt omöjligt att få våra medlemmar i collievärlden att 
hjälpa till. Sänder därför ett stort TACK till de funk-
tionärer i Osby BK som hjälpte oss att genomföra 
tävlingen. 
Stort GRATTIS också till de tävlande och lite spän-
nande är det att i skrivandets stund så finns det ett 
ekipage med på kvallistan till Rally SM i september. 
Håller tummarna för att ni kommer med!

Ingela Pettersson

”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 & relationsutveck-
ling med Jan Gyllensten. 
Det finns några platser kvar!

Anmälan sker till ansvarig Kirsten Wretstrand, 
kirsten.wretstrand@gmail.se, 
eller ring 0708-64 72 10.

För mer info om aktiviteter:  
www.svenskacollieklubben.se 
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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.

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 speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats kostar 240 kr per dygn inkl el och 
dusch.  
Kostnaden för logi betalas enl följande: Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget namn och även 
”Collieläger Tånga Hed”. 

Information/anmälan: 
Var vänlig 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
Catharina Rautelius 

Rallylydnad
Camilla Kaneflo 

Agility
Angelica Eklund,  
Varbergs BK 
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Det viktigaste dokumentet för Collieklubbens verksamhet är 
RAS (Rasspecifika Avels Strategier).

Vad är då det för ett dokument? 
För en del av er läsare är det välkänt men för många kan det 
vara helt nytt eller att man inte har förstått innebörden av do-
kumentet. I en serie artiklar i Colliebladet ska uppfödarkom-
mittén försöka ge en tydligare bild av de olika delarna av RAS-
dokumentet.

Vi börjar med frågan:
Varför finns det ett RAS-dokument överhuvud-
taget?
På SKK:s kennelfullmäktige 2001 fattades beslutet att det för 
varje hundras ska finnas en så kallad rasspecifik avelsstrategi.
Uppdraget att utforma dessa dokument lades på de olika spe-
cialklubbarna som i sin tur i huvudsak har delegerat det jobbet 
till respektive rasklubb. Men specialklubbarna har fortfarande 
ansvar för samordning av dokumenten. För collieraserna 
delegerade Svenska Brukshundklubben arbetet till Svenska 
Collieklubben.

Inom SCK bildades 2003 en arbetsgrupp som drog upp rik-
tlinjer för dokumentet. Under året genomfördes ett antal dis-
kussioner runt om i landet och på hösten genomfördes en 
Colliekonferens. Detta ledde fram till ett färdigt förslag som 
godkändes på årsmötet 2004, och som därefter skickades in 
till SKK för att fastställas för en period av sju år (tom 2011).
Det innebar att 2011 skulle ett reviderat RAS-dokument läm-
nas in till SKK för en ny sjuårsperiod. Revideringen påbör-
jades i god tid och förbereddes genom ett antal diskussions-
möten runt om i landet utifrån ett antal fastställda frågor. SCK 
genomförde också en medlemsenkät (som inte bara tog upp 
frågor rörande RAS-dokumentet) samt en ny Colliekonferens 
då en större mängd statistik redovisades gällande de sju första 
åren. Under 2010 bearbetades all denna information och RAS-

dokumentet reviderades och lämnades in till SKK 2011. Efter 
några mindre justeringar fastställdes det av SKK för en ny sju-
årsperiod (2012-2018). Nu är collieklubben en bit in i sin andra 
period med RAS-dokument.

Vad innehåller då detta viktiga styrdokument?
Det inleds med en kort historik över collierasernas ursprung. 
Därefter anges avelsstrategi för collie, följt av avelspolicy för 
kort- och långhårig collie och slutligen avelsmål för collie. 
Det finns i huvudsak tre olika områden som berörs; och det 
är hälsa, exteriör och mentalitet. För varje område finns angi-
vet statistik för den nuvarande situationen, vad som behöver 
utvecklas/förbättras och vilka avelsmål som finns. Dokumen-
tet innehåller också rekommendationer till alla uppfödare i de-
ras avelsarbete. Rekommendationer som ska underlätta för alla 
att uppnå dessa mål.
Värt att notera är att de rasspecifika avelsstrategierna för en ras 
berör alla uppfödare av den aktuella rasen. 

I SKKs grundregler §2 Avelsetik står det:
”Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl 
förtrogen med SKK:s avelspolicy samt med rasens stand-
ard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och 
rasspecifika avelsstrategi. ”(SKK:s Grundregler)

Detta gäller alltså för alla uppfödare oavsett om man är medlem 
i collieklubben eller inte. 
Från allra första början har collieklubben haft en noggrann 
uppföljning och utvärdering av hur avelsarbetet för collier-
aserna följer dessa rekommendationer. Uppföljningen är såväl 
långsiktig som tittar på hur varje årskull uppfyller de olika 
målen, som kortsiktig, som tittar på nuläget jämfört med ett 
år tillbaka.

Collierasernas RAS-dokument finns i sin helhet på SCK:s 
hemsida:
www.svenskacollieklubben.se/Om_collie_avelsstrategi_
avelsmal.htm 

Vill man titta på andra rasers dokument så finns alla fastställda 
RAS på SKK:s hemsida:
www.skk.se/uppfodning/avel-och-uppfodning/ras-
rasspecifika-avelsstrategier-/ 

Uppfödarkommittéen
(Fortsättning följer i nästa nummer)
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Nyhet nr 1: Nya MI-listor
Alla hundar som har gjort ett MH tom utgången av maj 2013 
finns nu med i de nya MI-listorna. 

Nyhet nr 2: Korthåren har MI
En extra stor nyhet är att korthåren nu också har fått MI. Tack 
vare att ca 10% av stamtavlorna är gemensamma mellan lång- 
och korthår, kunde SLU inkludera korthåren i den senaste in-
dexkörningen. 
Därmed har Kullinformationen på hemsidan nu även för ko-
rthåren info om MI, istället för som innan, MH.

Nyhet nr 3: MI + HÄLSA finns nu i Excel
Ett stort steg framåt har tagits då vi har samkört utdata från 
Lathunden med de senaste MI-listorna. 
Du kan nu på hemsidan hämta hem en Excelfil (en för alla 
långhår och en för alla korthår) där du hittar följande info per 
hund:
 - reg.nr./namn/mor/far/födelseår/kön/färg
 - HD, ED, Ögonresultat/antal valpar/antal barnbarn

Uppfödare som letar hanhund som kan matcha vald tik och 
föra aveln framåt har nu fått ett ännu bättre hjälpmedel. Du 
kan nu sortera/filtrera fram lämpliga hundar utifrån de ön-
skemål du har. När du hittat några intressanta hanar kan du 
filtrera fram kullsyskonen så får du snabbt en överblick över 
hur det ser ut i hela kullen. Det är ju bara för mentaliteten där 
indexet tar hand om utvärderingen av familjen. När det gäller 
HD osv. får du själv göra den bedömningen vilket blir mycket 
lättare när du kan få en samlad bild.
Listorna är låsta av den enkla anledningen att det är väldigt lätt 
att “röra om” i en lista om man inte behärskar Excel. Den som 
behärskar Excel vet hur man kommer runt låsningen.

All data kommer från de mentalindexlistor, som SLU lever-
erar, samt från Lathunden. I princip är inget annat än följande 
förändrat:
Importer kan finnas registrerade med både sitt svenska och 
sitt utländska nummer. I Excelfilen används i så fall endast det 
svenska numret.

I ursprungsmaterialet anges färgerna “Sobel” samt “Sobel 
med vita tecken”. I Excelfilen används “Sobel”.
I kolumnen “HD-status” är C-, D- och E-höfter färgmark-
erade eftersom det medför registeringsförbud på avkommor.

Kolumnen “Ögon-status” är lite lurig. Dels visas endast det 
resultat som lades in senast i Lathunden. Det finns heller in-
gen uppgift om det är valp- eller vuxenresultat. Vissa smärre 
redigeringar har också skett. Exempelvis har “Crd Måttlig 
Utbredning” ändrats till “Crd, Måttlig Utbredning”. Dvs, ett 
kommatecken har lagts till.

Det finns heller ingen information om utställningsresultat eller 
exteriörbeskrivning i Excelfilen

Det finns givetvis ytterligare saker att ta ställning till som upp-
födare som t ex om det finns sjukdomar i kullen eller hos nära 
släktingar.

Excelfilerna hittar inte den perfekta partnern till din hund men 
den kan hjälpa dig att hitta en handfull kandidater. Dessa kan-
didater och deras familjebild bör du sedan studera närmare i 
SKK:s hunddata.

Lycka till!

Nyheter gällande Mentalindex (MI)



15

För att alla medlemmar skall ha möjlighet att ta del av frågor-
na och svaren så har styrelsen valt att publicera dessa i Collie-
bladet. Här följer svar från styrelsen, på frågor från tre olika 
medlemmar. Vissa frågor är av liknande art och har då slagits 
samman i detta dokument. 

1. Varför ändras kraven eller snarare tas kraven på  
valphänvisning bort? Vems idé?

Med start av Projekt Mentalt Sund Collie och senare införan-
det av Mentalindex (MI) har vi i styrelsen under en längre tid 
haft möjlighet både att vänja oss vid ett nytt tankesätt gäl-
lande avel samt att analysera effekterna och resultaten från 
många års valphänvisning. Insikten kom efterhand att våra 
rasers mentala status inte förbättrats nämnvärt under dessa 
år. 
Många uppfödare har avlat fram fantastiskt bra hundar 
men för rasen i stort kan vi inte se någon trend åt något 
håll. Klubben och styrelsen har genom sitt tidigare agerande 
(i allra bästa välvilja för rasen) stött bort många uppfödare. 
Enda chansen man har att påverka rasen i olika riktningar, är 
att så många uppfödare som möjligt ansluter sig till klubben 
och deltar i klubbens aktiviteter. 

Den tidigare valphänvisningen, som på något sätt skulle borga 
för kvalitet, har vid genomlysning tidigare kullar visat sig inte 
alltid fungerat tillfredsställande. Regelverket riktade sig mot 
föräldradjuren där parametrarna var bra, men familjebilden 
visade inte samma sak. Avel påverkas av samtliga släktingars 
gener och resultat. Att fortsätta på den linjen kändes för oss i 
styrelsen mer och mer som falsk marknadsföring. 

Det går inte att sätta något datum på när denna insikt infann, 
sig utan den kom smygande. Men helt plötsligt så kände alla i 
styrelsen att vi inte kunde fortsätta så här. I en styrelse agerar 
man kollektivt och det är svårt att säga att någon har varit ner 
drivande än någon annan, utan det tas och ges av alla i alla 
frågor tills styrelsen är överens.

Genom att istället införa Kullinformation ges alla som vill 
vara med möjlighet att visa sina planerade kullar och födda 
kullar. Styrelsen anser att genom att ge korrekt och lättfattlig 
information om kullen kan köparen få hjälp till ett för denne 
bra val. 
      

2. Varför så bråttom att få igång nya valplistan.  
Vad ligger bakom?
 
Viktiga beslut kan endast tas på ett ordinarie medlemsmöte 
(årsmöte). Togs inte beslutet vid mötet i mars 2013 måste vi 

Frågor och svar från medlemsmötet på Collie-SM, 6 juli

vänta ett år till – ett förlorat år för rasen! När det ordinarie 
medlemsmötet gav styrelsen fullmakt att gå vidare måste sty-
relsen agera snabbt eftersom medlemmarna förväntar sig att 
kunna bedöma det initiala resultatet redan vid kommande 
medlemsmöte 2014. Och ett år går fort…

Att få uppfödare/medlemmar och kommande valpköpare 
att sätta sig in Mentalindex, har varit och är fortsättningsvis 
ett prioriterat arbete för styrelsen. För att avel efter index 
skall kunna fungera fullt ut är det nödvändigt att så många 
uppfödare som möjligt tar del av information och utbildning. 
Detta sker via dels konferenser, lokalområdesträffar och via 
colliebladet samt hemsidan. 

3. Varför detta bristande förtroende för Anita B.   
som skött statistiken i åratal och är hederligheten 
själv. Delegerar man en uppgift så skall inte allt be-
höva granskas. 

Det finns inom styrelsen inget misstroende mot Anitas kom-
petens att sköta den statistiska uppföljningen av avelsarbetet, 
tvärtom. Vad som ledde till att Anita avsade sig uppdraget 
var bland annat oenighet om hur materialet skall distribueras. 
Anita har efter både samtal och mail, valt att inte följa den 
arbetsordning som är praxis inom klubben. 
Hon har dessutom själv försökt att undanhålla styrelsen in-
formation i ett ärende som kom via mail genom avels- & 
uppfödarkommittén. Efter att övriga ledamöter i kommittén 
inte accepterade detta så valda Anita avsäga sig sina uppdrag 
enligt mail den 8 januari. 

Se Anitas mail; 
“Efter några timmars fundering står det klart att jag inte kan 
fortsätta med flertalet av de uppdrag jag har för Svenska col-
lieklubbens räkning. Vissa saker gör lite för ont för att man bara 
ska kunna svälja. Att ha känslan av att bara vara ett namn på 
en rad, men inte kunna ha mandat att få ett eget ansvar, det 
känns inget vidare faktiskt.
Efter årsmötet den 16 mars avsäger jag mig följande uppdrag:
Arkivansvarig
Valphänvisare
Under dagen har jag avsagt mig uppdragen: 
Sammankallande i Avels och uppfödarkommittén
Projekt Mentalt Sund Collie”

Det fungerar inte att styrelsens sju ordinarie medlemmar alla 
avger individuella svar externt. Då skulle styrelsen verkligen 
förtjäna kritik. Ingen ledamot eller kommittémedlem har 
eget mandat att avge svar i olika frågor utan att först kontakta 
någon i styrelsen. När medlemmar i kommittéer och projekt-
grupper uttalar sig i sakfrågor för klubbens räkning, så måste 
det diarieföras så att dokumentation finns kvar. 
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Praxis för att få detta att fungera är att när styrelsen ger upp-
drag till olika kommittéer att lämna synpunkter i sakfrågor, så 
lämnar de förslag på svarsformulering till styrelsen, som se-
dan sammanställs i officiella svar via sekreterarens ordinarie 
postgång. På så sätt säkerställer man även att alla i styrelsen 
har kunskap om alla uttalanden och svar från klubben. Man 
skall inte behöva sitta i en styrelse och erfara att man tydligen 
inte har koll på läget.

4. Varför är inte styrelsens hot på årsmötet pro-
tokollfört? En sådan anmärkningsvärd händelse 
borde finnas i protokollet.

Det var inte något uttryckligt hot och det är olyckligt att det 
av vissa har uppfattats som så. 
Styrelsen hade arbetat fram ett förslag som de själva upp-
fattade skulle medföra ett nytt grepp för klubben och som 
de tror är oerhört avgörande för att lyckas implementera 
MI bland uppfödarna. Därför kändes det naturligt för sty-
relsen att meddela att om medlemmarna inte vill genomföra 
styrelsens förslag så är det bättre att någon annan tar över. 
Därför valde styrelsen att i så fall ställa sina platser till för-
fogande. Det kändes helt enkelt inte rätt att sitta kvar om vi 
inte fick arbeta med det som vi tror på. 

Att sitta i en styrelse innebär en hel del arbete och för att orka 
måste man i stora avgörande frågor kunna arbeta utefter det 
man tror på. Annars gör man inget bra jobb.     

Beslutet är protokollfört i paragraf  13. Protokollet är justerat 
av både ordförande och justeringsmän. I årsmötesprotokoll 
återges inte diskussioner utan enbart beslut, varför det är av 
högsta vikt att medlemmar närvarar vid ett årsmöte för att 
själv kunna ta del av olika diskussioner. Fakta kan under dis-
kussioner komma fram som gör att närvarande personer än-
drar uppfattning och därmed röstar på annat sätt än de hade 
gjort utan närvaro vid årsmötet. 

5. Vilka konkreta planer för att främja mentaliteten 
har styrelsen i framtiden?

Styrelsen anser att det är högsta prioritet att arbeta med att 
ge uppfödare och konsumeter olika verktyg för att lyckas bra 
med sin avel och finna den valp som motsvarar de krav man 
ställer. Ett av verktygen som är framtagen är Mentalindex. 
Det är ett långsiktigt arbete att implementera index, 
och DET MÅSTE FÅ TA TID. Vi skall alla lära oss att 
tänka i helt nya banor och så pass stora förändringar tar tid 
att välja sig vid.  

Det viktigaste för oss som rasklubb just nu är att inte exklud-
era någon vare sig uppfödare, valpköpare eller andra med-
lemmar från möjligheten att lära sig mer om index. För att 
man skall kunna och vilja lära sig nya saker krävs ett öppet 
samtalsklimat där inga frågor är för dumma att ställa. 

Klubbens allra viktigaste arbete är att genom information 
och utbildning få alla att använda mentalindex, för först då 
kommer vi att kunna förändra rasens mentala status. Det 
räcker inte med att några få gör det. 

I slutet av juni inkluderades även korthåren i MI vilket är 
mycket glädjande. Styrelsen arbetar vidare med flera frågor 
rörande MI. I samband med Collie-SM hade ett nytt verktyg 
arbetats fram. Lathundens (dataprogram med uppgifter om 
våra hundar) uppgifter om hälsa har sammanfogats med MI. 
Det finns numera på hemsidan två nya filer i Excel, en för 
långhår och en för korthår. I dessa filer redovisas:
Regnr/namn/mor/far/HD/AD/Ögondiagnos/färg/kön/
födelsedatum/antal valpar/antal barnbarn/MI för Nyfiken-
het-Orädsla/Socialitet/Lek/Jakt/Skott. 
Denna fil underlättar sökningen av en lämplig avelspartner 
utan att behöva växla mellan olika register, såsom SKK Hun-
ddata och SKK Avelsdata. Man får snabbt fram en bild över 
statusen för hela kullar så man se om det finns t.ex. finns HD 
i kullen eller något annat. När man hittar en intressant hund, 
kan fördjupning ske via nämnda informationskanaler.

Styrelsen arbetar också med att ansöka om HD-Index då vi 
ser ett behov av detta för rasen och för dess avelsbas. Vidare 
arbetar styrelsen just nu med att ta fram olika frågeställningar 
inför höstens diskussionsmöten ute i lokalområdena, för att 
få så många som möjligt att kunna delta i diskussioner och 
komma med synpunkter och idéer. 

Resultaten från mötena kommer att redovisas på lokalom-
rådeskonferensen i februari 2014 och ingå som underlag till 
klubbens fortsatta arbete. 

6. Varför går styrelsen in och begränsar och kon-
trollerar diskussioner både inom styrelsen, före-
ningen och på det sociala nätet.

SCK har haft en informationssida på Facebook vars främsta 
uppgift har varit att belysa olika arrangemang runt om i loka-
lområdena samt att sidan skulle vara så inbjudande för col-
lieägare att de skulle vilja bli fullvärdiga medlemmar i SCK. 
Eftersom många inte har respekterat detta har styrelsen varit 
tvungen att stänga ner sidan för att utarbeta ett ny som fyller 
det syfte som sidan ursprungligen hade. Glädjande kan vi 
säga att SCK har fått många nya medlemmar via den kanalen 
men att vi inte kunde fortsätta så som det hela utvecklades.

Sociala media har medfört ett behov hos några att ständigt 
diskutera intressanta frågor och man önskar svar och dialog 
från olika ansvariga med ofta väldigt kort varsel. En förening 
som SCK kommer aldrig att kunna bemanna t.ex. Facebook 
då ingen av oss är anställda utan alla arbetar ideellt. Skall dis-
kussioner föras i SCK:s regi måste de ske med god ton och 
måste baseras på fakta. Men eftersom inte alla kan hålla sig 
till normal samtalston blir detta nästan omöjligt. SCK hade 
behövt anställa flera personer för att hålla diskussionerna på 
en vettig nivå. 
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Inom styrelsen varken begränsas eller kontrolleras diskus-
sioner däremot har vi högt i tak då vi kan ha olika åsikter 
i sakfrågor. Högt i tak måste man ha annars föds inga nya 
idéer. 

Hur beslut fattas i en styrelse och vad enskilda ledamöter 
kan diskutera med andra personer regleras via SKK:s do-
kument Tystandsplikt-S16. Denna skrivelse gäller också för 
suppleanter, adjungerade, valberedning samt revisorer även 
efter att de har avträtt från sina förtroendeuppdrag.  

Det här behovet att diskutera har kanske alltid funnits men 
blir nu med sociala media mer tydligt. Föreningar som t ex 
rasklubbar har dock svårt att hitta en bra nivå. Styrelsen vill 
helt klart vara mer tillgänglig och man skall givetvis kunna få 
föra diskussioner om olika ämnen inom klubben; frågan är 
bara HUR detta skall ske när man ser till antalet medlemmar, 
vårt långa land och klubbens ekonomi.
Styrelsen har därför initierat arbetet med att omarbeta klub-
bens hemsida. Två nya arbetsgrupper är tillsatta, en som tit-
tar på vilken information som behöver finnas på sidan och 
en grupp ser över det tekniska och som skall ansvara för att 
den nya sidan förhoppningsvis kommer att kunna tas i drift 
innan årets slut. 
Projektgrupperna kommer även att titta på hur hemsidan 
skulle kunna användas för att skapa ett något snabbare och 
enklare sätt för dialog mellan medlemmar, kommittéer och 
styrelse. 

7. Hur kommer det sig att styrelsen hänvisar all 
diskussion till medlemsmötet för att sedan inte 
vara beredda att ta någon diskussion där heller? 
I stället väljer större delen av styrelsen att utebli 
och frågor ska lämnas in skriftligt för att kunna 
besvaras i efterhand.

År 2004 var klubbens ekonomi mycket dålig. Det gick nästan 
inte att betala tryckeriet för Handboken. Det krävdes en stor 
översyn över hur de ekonomiska medlen skulle fördelas. 
Bland de stora utgiftsposterna var bland annat resor och up-
pehälle för styrelseledamöter. Colliebladet var också en dyr 
utgiftspost. 
Efter flera års ekonomiskt arbete är klubbens ekonomi åter 
mycket god. Styrelsekostnaderna har kraftigt minskat genom 
tätare telefonmöten och planläggning av styrelsemöten i 
samband med konferenser och årsmöte. 
Det har inte sedan 2004 budgeterats för närvaro av styrelsens 
ledamöter eller suppleanter vid Collie-SM. Skälet är att sty-
relsen har ansett att det har varit av största angelägenhet att 
ekonomiska medel har prioriterats till andra aktiviteter som 
kommer alla medlemmar till nytta. Oftast har det för Collie-
SM löst sig i alla fall då flera styrelseledamöter själva deltagit 
i olika tävlingar under SM och med egna medel bekostat när-
varon samt även anordnat informationsmöte. 
Mötet under Collie-SM innehåller inga beslutspunkter, utan 
är ett rent informationsmöte. 

Till årets möte uppmanades medlemmarna att skriftligen 
lämna in frågor och synpunkter som också lästes upp på 
mötet. Vare sig ordförande eller vice dito kan fatta beslut på 
styrelsens vägar – i alla fall inte när det gäller principfrågor. 
Styrelsen måste få diskutera frågorna sinsemellan för att ge-
mensamt kunna lämna svar.

Planeringen för SM i år var att en suppleant skulle närvara 
och hjälpa till, men denne hann avsäga sig uppdraget innan 
SM. Dvs tre personer från styrelsen skulle närvarat, men nu 
blev det istället två personer. 
Hur SCK skall göra framöver måste diskuteras närmare, för 
att betala styrelsemedlemmars resor och uppehälle på ett 
Collie-SM blir dyrt och man kan inte bara betala för en per-
son, utan i så fall för alla. 

8. Varför det inte blir hårdare regler på dom som 
avlar med avelshundar som båda har 5:or på skott 
och kvarstående rädslor och avbrutna MH? 

Det står i SJVFS 2008:5 Avel § 24: “Djur får inte användas i avel 
om de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas, de är 
eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsät-
tning för sjukdom, de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt 
recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är 
konstaterat fri från motsvarande anlag, parningskombinationen utifrån 
tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder 
hos avkomman, de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven 
rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret 
vardagliga situationer, eller att de saknar förmågan att föröka sig på 
ett naturligt sätt.”
Det står även i “Grundregler för medlemmar i Svenska Ken-
nelklubben 
”Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkom-
mans hälsa och välbefinnande.”

SCK har inte befogenhet att fatta beslut om avelsförbud utan 
detta åligger SKK. 
En av SCK:s centrala uppgifter är att arbeta fram verktyg 
för uppfödare och genom diskussioner med uppfödare, ge 
dessa kunskaper som ska leda till att avkommors hälsa och 
välbefinnande främjas. I avelsarbete är det farligt att sätta all-
tför skarpa gränser då det kan leda till att avelsbasen drastiskt 
minskar. Ett av de arbeten som styrelsen tittar just har bör-
jat arbeta med är avelsbasen. Kunskapen behöver bli bättre 
om vad som händer med avelsbasen för just collie när man 
sätter upp gränser och därmed exkluderar vissa hundar från 
avel. Hur långt kan vi skruva kraven innan avelsbasen blir 
för liten? Den frågan behöver utredas och kommer att få en 
central roll framöver.

Ett annat viktigt arbete som nu har utkristalliserat sig (en 
bieffekt av ovan resonemang angående avelsbasen) är be-
hovet att öka andelen hundar som blir mentalbeskrivna samt 
HD-röntgade. I RAS anges ett mål på 50 % MH-beskrivna 
och HD-röntgade. Frågan är om målet inte är satt för lågt? 
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Styrelsens slutsats är oavsett %-sats för målet, att fler collies 
måste komma till MH och röntgen. Frågan blir då hur vi som 
klubb skall lyckas med det?

9. Var ifrån kommer påbudet om att öka registre-
ringen av antalet valpar? Kvantitet på bekostnad 
av kvalitet?

Under diskussionen på årsmötet sas att rasen kanske behöver 
fler registrerade valpar, just för att inte avelsbasen drastiskt 
ska minska. Styrelsen menar inte att vi ska återgå till de ca 
1 500 – 2 000 registrerade valparna som det var på 80-talet, 
men att ligga runt 300 - 400 registrerade valpar tror nog in-
gen kommer att gynna avelsbasen. Självfallet är önskemålet 
att de valpar som registreras är friska sunda valpar från fris-
ka sunda föräldrar med dito kullsyskon, eftersom vi vet att 
föräldradjurens familj påverkar avkommorna. 

Återigen anser styrelsen att det är av högsta vikt att man när-
varar vid årsmötet för att inte få olika återberättelser av det 
som där sas och hände.

10. En enkel text om vikten att följa RAS ska fin-
nas på hemsidan. Det är inte lätt som oinvigd valp-
köpare att veta vilka frågor man ska ställa och vad 
som är viktigt. 

Punkten innehåller förslag till att en kortare infotext skall lig-
ga i toppen på respektive sida för kort- och långhårskullarna. 
Hemsidan innehåller redan bra och tydlig information för att 
stödja valpköparna till att värdera fakta på kullinformationen. 
Förslaget innebär att man ännu tydligare hänvisar till denna 
information, vilket styrelsen finner som ett bra förslag. Sty-
relsen kommer att under sommaren införa en kortare info-
text ovanför själva kullinformationen likt det överlämnade 
förslaget.

11. Varför har man tagit bort stapeldiagrammet 
som tidigare låg på hemsidan och tydligt visade 
vad olika uppfödare prioriterat i sin avel genom 
åren?

Nu när MI har implementerats så anser styrelsen att alla upp-
födare ska få samma möjlighet att komma till en nystart. Ti-
digare stapeldiagram har likt valphänvisningen grundats på 
enskilda individers resultat, vilket inte MI gör. 

12. Varför tar styrelsen beslut i viktiga avelsfrågor 
utan att först inhämta åsikter från avelskommit-
tén? Ex. i ögonfrågan.

Olika beslut kan tas utan att inhämta åsikter från olika interna 
kommittéer och de grundar sig i så fall på forskning och svar 
från exempelvis SKK. Styrelsen använder sig av många olika 
arbetssätt för att fatta viktiga beslut som rör avelsfrågor.
Just ögonfrågan har pågått under flera år (sedan 2010) och är 
en fråga som tagit olika vändningar under resans gång. Först 
handlade det om att vid olika resultat mellan valp och vuxen, 
så bestämdes att vuxenresultatet skulle gälla. Därefter kom 
frågan att handla om när det finns flera diagnoser som vuxen, 
vilken diagnos gäller då? 

I jan-2010 fick SCK besked av SKK att senaste resultat gäller. 
Under slutet av 2012 blev det åter diskussion om vilket re-
sultat som gäller vid flera olika diagnoser. Ungefär samtidigt 
hade SKK ändrat på sina rekommendationer till att sämsta 
diagnos skulle gälla istället för senaste och att man inte skall 
använda hundar med colobom i avel istället för inte bör an-
vända. Det var dock inte ändrat på deras egen hemsida vilket 
medförde viss förvirring i vad som gällde. För där stod näm-
ligen följande:

“Undersökning och avel
Alla valpar av raser där CEA förekommer bör ögonlysas 
avseende CEA före leverans, helst så tidigt som möjligt och 
inte senare än vid 10 veckors ålder. Avelsdjur bör under-
sökas avseende colobom en gång som vuxna. Hundar med 
CEA-relaterad blödning, näthinneavlossning eller colobom 
bör inte användas i avel. Avel på hundar med CRD bör 
begränsas till hundar med mindre omfattande förändringar.
Man bör inte para två hundar som har CEA med varandra. 
En stor förändring väger mer negativt för en avelshund än 
en liten. Inskränkningarna bör ta hänsyn till övrig sjuklighet 
i rasen och till rasens funktion.”

SCK fick då besked om förändringen om senaste resultat via 
mail enligt följande: 

“Besked om tolkningen och rekommendationer för avel gäl-
lande ögondiagnosen CEA:
För CRD gäller att valpen bör ögonlysas före 10 veckors ålder, 
gärna så tidigt som möjligt. Valpresultatet gäller även om hun-
den senare får en mildare bedömning. Om CRD-resultat skall 
ändras får högst en vecka förflyta innan undersökning sker 
enligt överklagande på nivå I.
För colobom gäller resultatet som vuxen (äldre än 1 år). Om 
flera undersökningar görs av den vuxna hunden gäller det säm-
sta resultatet såvida inte överklagande sker på nivå I. Om en 
hund frias vid överklagande tas diagnosen colobom vid vuxen 
ålder bort ur Hunddata. Överklagandet kan för denna diagnos 
ske inom två år. Om en hund frias vid överklagande tas diag-
nosen colobom vid vuxen ålder bort ur Hunddata. Valpresultatet 
ligger däremot kvar.
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Avelsrekommendationerna är som följer: Hund med colobom, 
näthinneavlossning eller blödning i ögat som följd av CEA skall inte 
användas i avel”                                                                                                                                                          

För att få full klarhet i vad som faktiskt gäller angående rekom-
mendationerna för avel påpekade SCK skillnaderna i texterna 
till Avdelningen för avel och hälsa och fick veckan innan or-
dinarie medlemsmöte i mars 2013 ett klargörande besked att 
texten i mailet ovan är den som gäller.

På SKK:s hemsida ligger dock fortfarande den gamla texten 
kvar och SCK har inte erhållit den nya texten, men det är ovan 
tolkning och rekommendation för avel gällande ögondiag-
nosen CEA som gäller. 
Styrelsen beklagar att ni inte fått svaret och hela processen 
återgett på ett korrekt sätt tidigare.

Slutord
Styrelsen har för rasens bästa slagit in på en ny väg… allt gam-
malt groll måste läggas bakom oss. För styrelsen finns ingen 
annan synlig väg framåt. Det bland vissa klubbmedlemmar se-
dan drygt 30 år eviga ställningstagandet för eller emot varan-
dra, har inte gynnat raserna eller klimatet i klubben. De sociala 
mediernas inmarsch på arenan har under de senaste åren med 
all tydlighet accentuerat problematiken. Polariseringen mellan 
olika grupper blir bara större och större. Det språkbruk som 
används och de kränkningar som nästan dagligen sker är kort 
sagt inte acceptabla.
Vid alla konflikter måste man dock vara självkritisk. Styrelsen 
kunde ha varit snabbare med att få ut viss information och ty-
dligare i vad som gäller i vissa frågor och hur styrelsen arbetar 
med dessa. Tar saker och ting för lång tid kan de vara grogrund 
för spekulationer. SCK har dock inte tillgång till någon som 
är proffs på kommunikation och dialog utan har helt enkelt 
gjort som man alltid har gjort och utgått ifrån inarbetade och 
beprövade rutiner… dessa verkar dock inte vara tillfredsstäl-
lande i dagens multimedia samhälle där allt dessutom helt skall 

ske blixtsnabbt. Styrelsen ser därför ombyggnaden av hemsi-
dan som ett prioriterat arbete för att kunna erbjuda en snab-
bare och enklare dialog mellan medlemmar, kommittéer och 
styrelse. Någon diskussionssida på Facebook ingår dock inte 
i planerna.

Styrelsens ”vision” är att alla som vill och önskar skall få vara 
delaktig i våra rasers framtid. Klubbens uppgift är att verka 
för och att ta fram olika verktyg som underlättar avelsarbetet 
för uppfödarna. Klubben skall också fungera som en naturlig 
mötesplats för alla collieintresserade. Detta kan enbart ske 
genom att vi respekterar varandra samt att vi alla vill dela med 
oss av olika kunskaper och erfarenheter. 

Styrelsen för Svenska Collieklubben

Börjar din valp bli stor?
Dags för HD-röntgen och MH-beskrivning.
Kontakta din uppfödare för mer info.

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

Genom att fler individer blir undersökta kan 
man bättre avgöra vilka collies som är lämpliga 
att gå i avel.
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Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.

Stora hundar
med unika egenskaper 

och särskilda behov

Alla hundar från 26 till 44 kg

MAXI för alla hundar 26-44 kg

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

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

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

MAXI

NY-MAXI_äldre_CollieA4_2012.indd   1 2012-03-12   13:06:34
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Collie i Svenska Kennelklubbens museum och bibliotek
Svenska Kennelklubbens museum invigdes 1992. Där finns, förutom målningar 

och annan konst, en mängd intressanta och värdefulla föremål av olika slag. 
Dessa har ofta kommit i museets ägo genom donationer från SKK-medlemmar. 

Vissa gåvor har fått användning i inredningen av lokalerna, något som bidrar 
till museets speciella atmosfär. 2004 övertog Svenska Kynologiska Akademin 

ansvaret för museets samlingar.

I museumet finns även vår ras representerad i form av en oljemålning, daterad 1905, av collien Tim Scott målad av Robert 
Thegström (1857-1919) som Akademin köpte in förra året.  Två skulpturer finns; En liggande collie i brons från 1920-talet 
gjord av Julia Margareta von Braun-Giesenfeld (1892-1976) och en skulptur i sandsten av två collies gjord 1958 av Tore 
Strindberg (1882-1968).
Besök gärna SKKs museum! Enskilda visningar eller i grupp med guide, enligt överenskommelse. Kontakta Kenneth 
Edh för tidsbokning, telefon 08-795 33 02. Besöksadress SKKs kansli, Rinkebysvängen 70 A, Spånga.

Svenska Kynologiska Akademin ansvarar för förvaltningen av Svenska Kennelklubbens stora boksamling. I biblioteket 
finns över 5 000 titlar, och samlingen växer ständigt tack vare generösa medlemmars donationer och gåvor. Biblioteket är 
ett fackbibliotek och har ingen utlåning. Alla intresserade är välkomna att boka in sig för att sitta här och arbeta. Våra besö-
kare studerar stamböcker, register, mikrofilm och allt annat som vi har. Efterfrågan på besökstider ökar, vilket vi är mycket 
glada för. Vi hoppas att många fler ska komma och utforska vårt bibliotek.

Varför inte boka en besökstid? 
Bibliotikare Britt Gustavsson huserar i biblioteket. 
Ta kontakt via e-post: britt.gustavsson@skk.se eller på telefon 
08-795 31 46. Välkomna!!!
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KORAD Mironik’s Mikko Mallikas
Äg: Angelica Eklund

RLD-M LPI Ikkatorpet’s Cajza
Äg: Jeanette Hansson

NO UCH DK UCH INT UCH
Amyfield Born To Be Wild
Äg: Monika Peterson

Svenska Colliemästare 2013

Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta
Äg: Ing Marie Toftler

KORAD LPI RLN-D  
Seamist Sheriff  Star
Äg: Erica Svensson

SM-vinnare Agility            SM-vinnare Rallylydnad SM-vinnare Bruks

SM-vinnare Långhår                 SM-vinnare Korthår 
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När alla hundarna åkt till sina 
marker blev det åter lugnt på ap-
pellplan och förberedelser för 
prisutdelningarna kunde göras. 
Förutom stora rosetter får man 
som tävlande chans att vinna 
en hel del sponsorpriser och 
SCK:s huvudsponsor skänker 
alltid foder och andra hundpry-
lar. Det är ett ganska stort, men 
roligt jobb att fördela alla dessa 
priser mellan de olika grenarna. 
Framåt lunchtid kom spårhun-
darna tillbaks och det visade sig 
att 4 hade brutit.

I söket hade två hundar brutit så totalt fanns det nu 8 ap-
pellhundar kvar i tävlingen. Därför beslöt man att genomföra 
en platsliggning. Den blev lite stökig. Först fick de läggas om 
med en gång då en hund inte hade lagt sig ner och sen när det 
gått någon minut så var det en collie som reste sig och gick 
fram till grannen. Därmed blev det en omläggning till nu med 
en hund mindre. Denna gången gick det bra…
Efter platsliggning var det 
dags för lydnad och efter-
som det fanns två domar-
par så genomfördes 
lydnaden för spåret och 
söket parallellt. Totalt 
genomförde 8 av 14 hun-
dar hela tävlingen.

APPELLMÄSTARE – resultat i appell spår och sök

Sökhund
1: Gemdales Expected Xavier,  Annica Grönlund, uppfl. 237,50 p
 
Spårhundar
2: Damaianus Uma, Marie Tönnberg, uppfl.  236,00 p
3: Carlitos Adorable Adrian, Karina Carlsson, gk  204,00 p
4: Seamist Crystallice, Lolo Hawkins, gk  195,50 p
5: Seamist Ice Power, Leena Lagerstedt  140,75 p
6: Carlitos Attractive Ashley, Helene Håkansson  108,50 p

INVIGNING AV COLLIE-SM
Fredag kl. 14 invigdes Collie-SM av SM-Generalen 
Kenneth Brorsson tillika ordförande i Laholms BK och 
från Svenska Collieklubben, sekreterare Kirsten Wretstrand.  
Laholms BK var ansvarig för alla tävlingar medan styrelsen 
har ansvaret för årets utställning men givetvis krävs det ett 
tajt samarbete för att ro allt i land.  
SCK-flaggan hissades och Collie-SM 2013 kunde börja!

APPELLKLASS SPÅR & SÖK

Samling för appellhundarna skedde redan kl. 9 dvs. innan in-
vigningen. Detta för att hinna klart i skogen innan invignin-
gen som först var kl. 14.
Till start kom 10 collies i appellspåret (ingen strykning) och 
tyvärr bara 4 hundar varav 1 collie i söket (4 strykningar). 
För ändamålet hade Laholms BK anlitat 2 domarpar, ett för 
spåret och ett för söket.

COLLIE-SM 2013
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Leena och Timmy i spåret

Klockan ringde tidigt, vi skulle ju vara på Laholms BK tidigt 
och appell spår var det som gällde för dagen. Eftersom jag 
inte kan läsa karta och köra bil samtidigt, hade jag ringt till 
Kenneth Brorsson och fått en adress att knappa in på min 
GPS. Sista biten skulle vara skyltad för tydligen så har La-
holms BK ingen adress, endast kordinater och hur ställer man 
in det, suck!  

Vi kom dock hela vägen fram och i god tid. Vädret var per-
fekt, inte för varmt och inget regn. Vi anmälde oss och tittade 
runt lite. Vilken fin anläggning med stora fina planer och en 
fantastisk klubbstuga, med altan och allt.  

Medtävlarna började droppa in, totalt 10 stycken och några 
kände man sen tidigare. Klockan 9.00 var det tid för lott-
dragning och jag hamnade i första gruppen som skulle åka i 
väg ut och spåra.  

Vi körde i väg, som jag tyckte en bra bit, men till slut fick vi 
parkera bilarna på en liten väg och tävlingen var igång. Mark-
en vi skulle spåra på var ett fält med knähögt gräs, ett underlag 
vi aldrig tidigare spårat på. Jag tänkte, hur i all världen skall 
min hund hitta pinnarna i denna djungel? 

Det första ekipaget gick ett klockrent spår, grattis syrran, din 
matte kan träna hund. Så blev det vår tur och första sträckan 
tyckte jag gick jättebra, hittade pinne och allt. Vinkeln var som 
vanligt, tar ett varv och kollar. Pinne nummer två hittades 
också och även slutpinnen. Jippie!  

Men tyvärr tyckte domarna att det inte var ett speciellt stilfullt 
spår lite flaxigt och... Poäng fick vi i alla fall. Innan vi fick göra 
de andra momenten skulle vi tillbaka till klubben för invignin-
gen som var klockan 14.00. Några ekipage hade missat spåren 
och avstod från att tävla vidare. Det blev några timmar till lite 
villa och mat, samt lite småprat med de andra deltagarna. 

Klockan blev 14.00 och årets Collie-SM invigdes och flaggan 
gick i topp. 

Tid för platsliggning och under tre lååååånga minuter, det 
blev lite strul, så två gånger fick vi lägga om. Till slut gick det 
bra, men det är ett moment som sliter hårt på ens hjärta. Vi 
genomförde tävlingen, som var mycket trevlig och väl arang-
erad. Vädret var hela tiden det bästa tänkbara. 

Efter tävlingsdagen slut, checkade vi in på ett Lanthotell strax 
utanför Laholm och kunde under lördagen och söndagen 
kolla in tävlingarna från åskådarplats. Härligt att se så många 
duktiga och vackra hundar i aktion! 

Hälsar Leena & Timmy 



25

Debut på Collie-SM appell sök

Detta är mitt första Collie-SM och även om jag hört talas om 
det tidigare så skulle jag inte för alla vilda hästar i världen trott 
att jag skulle våga anmäla mig till detta. Jag som ser mig själv 
som allt annat än en tävlingsmänniska. Men träna är kul och 
jag tränar helts med ett mål och när jag nu märkt att jag har en 
så arbetsvillig hund så har steget till att tävla som bekräftelse 
känts rätt. 

Pyro och jag tävlade Appellsök på hemmaplan men några 
retliga missar gjorde att vi blev godkända men inte mer. Vi 
tränade lite till och började leta efter tävlingar igen för det 
vore väll fasen om det inte skulle gå hela vägen. Det är då 
man inser hur långt 
vårt land är och hur 
få tävlingar det finns 
på nära håll som 
stämmer med var 
man är i träningen. 

Då kom frågan 
på Facebook från 
”kennelmamma”: 
vilka ska tävla på 
Collie-SM? Nyfiken 
gick jag in och kol-
lade vad det innebar. 
Därefter följde en 
vecka med beslut-
sångest och planer 
på hur det rent prak-
tiskt skulle kunna gå 
att genomföra. Att åka 33 mil samma dag före en lång täv-
lingsdag var inte aktuellt. När den saken var ordnad slängde 
jag in anmälan. 
Nu satte ”Jante” in sina klor imig och jag började mer och 
mer undra vem jag trodde att jag var. Men min man höll en-
vist fast vid att någon ändå måste komma sist och värre än så 
kan det inte bli. Nåja, alla kanske inte ser humorn i detta men 
jag kände mig trots allt lite lugnare.

Den stora dagen kom och samlingen var kl 9 vilket var ovan-
ligt sent, men i mitt fall bra tid. Som många andra hoppades 
jag på att inte dra nr 1 i lottningen, men det gjorde jag förstås. 
Min griniga hjärna började genast dra på växlarna vad detta 
skull komma att innebära, men förnuftet tog överhanden och 
jag tänkte att då är det ju fortare över. 
Spårgruppen som lottades samtidigt åkte iväg till de första 4 
spåren och vi i sökgänget stannade kvar och tog budföringen 
först. Det kändes bra, det här var ju ett av våra starka kort. 

Därefter for vi iväg ut till skogen. Efter ca en mil kom vi 
fram till en gård med vidhängande skog. Det var en spän-
nande skog som var öppen på ena sidan och tätare på andra 
sidan men det spännande var att den lutade i ca 35o vinkel. 
Jag sände en tacksamhetens tanke till elitsökgänget hemma
som jag fått äran att träna med ibland och var glad att min 

hund har en mycket bra grundkondition. Däremot började 
tvivla på min egen efter att ha sprungit uppför och nerför på 
två påvis. 

Från början hade vi varit 4 tävlande i söket men efter special-
en hade två stycken brutit och det var lite sorgligt tycker jag. 
Jag är i alla fall mycket nöjd med söket och belönades med 
betyg 9,5.

Kl 14 var det officiell invigning av Collie-SM och solen som 
lyst med sin frånvaro hela förmiddagen lättade på molnen 
och lät oss bada i sommarvärme. Svenska Collieklubbens 

flagga hissades och 
så var det dags för 
lydnadsdelen på täv-
lingen.
Även spårgruppen 
hade förlorat några 
tävlandeså i plat-
släggningen slogs 
båda grupperna 
ihop. 

Nu hände väl det 
enda som jag inte är 
riktigt nöjd med då 
ouppmärksamhet 
från tävlingsledaren 
resulterade i att alla 
hundar inte låg ner 
då förarna kom-

menderades lämna hundarna. Platsläggningen fick göras om. 
Min kille reste sig så upp efter 30 sek men jag fick ner
honom igen på kommando men nollan satt ju ändå där. Det 
är inget som säger att han inte rest sig ändå för det är hans 
senaste påhitt, men kanske hade han legat längre utan strulet.

Av de övriga lydnadsmomenten gick hälften bra och hälf-
ten mindre bra. Varför går min hund som ett ”päron” i lin-
förigheten när han kan göra apport och inkallning som rena 
självbelöningen.? Jo, för att vi ska ha lite mer att träna på!!

När jag nu summerat mina intryck av Collie-SM så är jag så 
himla glad att fått tävla med andra colliesar och känt den un-
derbara stämning som rådde där. Trevligt bemötande från 
funktionärer och medtävlande, och jag skulle vilja säga som 
andra sagt till mig. Det är klart ni ska ut och tävla, ta det som 
en träning man lär sig alltid något nytt och ha framför allt kul.

Annica Grönlund och Gemdales Xpected Xavier ”Pyro”,
Apellmästare 2013 (tror knappt det är sant) och
UPPFLYTTAD! 
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RALLYLYDNAD 

Även detta år var rallylydnaden officiell och precis som i Ys-
tad renderade det i ett stort antal tävlande. Det verkar vara 
populärt att tävla i rally på sommaren. Totalt hade 150 eki-
page anmält sig.
Laholm hade förberett 3 ringar så kl. 14:30 började banvan-
dringen för alla klasser utom avancerad klass som var plan-
erad till efter fortsättningsklassen. 
I  nybörjarklass genomförde 14 collieekipage klassen, i fort-
sättning 7 collieekipage medan de 2 startande i avancerad 
klass bröt. I mästarklass startade tre collieekipage, nämligen 
3 stycken Rallymästare där Jeanetta Hansson med sin Ikka-
torpet’s Cajza fick ihop hela 97 p och blev SM-Vinnare 2013!

Rasmästare i Rallylydnad
Gemensamt pris för nybörjare, fortsättning och avancerad 
klass. Vid lika poäng mellan klasserna vinner den i högsta 
klassen. Vid lika poäng i samma klass delas priset.

1: Ottey´s Goldenlocks, Christine Karlsson 100 F
1: Gemdales Unforgettalbe Uncle Zam, I. Pettersson 100 F
3: Brantastigs Patricia, Jenny Jonsson 92  N
4: Lumipilven Nipinnapinn, Anna Carin Persson 89 F
5: Seamoor Golden Delicious, Jenny Jonsson 88 N 
6: Gemdales Arbetsföre Arvid, M-B B. Svensson 87 N

SM-Vinnare Rallylydnad - Mästarklass

6:   Ikkatorpet’s Cajza, Jeanette Hansson 97
17: Ikkatorpet’s Collin, Anita Ahlkvist 87
20: Gemdales Unbelievable Urzula, J. Hansson   86
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Rallylydnadsdebut på Collie SM i Laholm

När jag hade bestämt mig för att åka på Collie SM så tänkte 
jag att man måste göra något mer än bara tävla i agility, så jag 
började plugga skyltarna och träna momenten för rallylydnad.

Så kom då fredagen då debuten skulle ske. Vi fick anmäla oss, 
visa vaccinationsintyg, registreringsbevis och medlemskort. 
Det första som slog mig var att man fick en banskiss och 15 
min banvandring tillsammans med domaren som berättade 
precis hur hon ville att man skulle utföra momenten, detta är 
ju lyx. Agilitynörd som jag är så är jag van vid 8 min banvan-
dring utan banskiss. Sen stod ju skyltarna väldigt tätt. Jag fick 
då höra att denna banan ändå inte var trång. 

Efter banvandringen så var det att bara att vänta på sin tur. Då 
kunde jag ju titta på hur de andra gjorde. Träna på hemmaplan 
med skyltarna i ”huvudet” är en sak men sen att se dem och 
utföra momenten vid dem, är en helt annan. Vissa moment 
ska utföras framför skylten och vissa till vänster om den, är 
det en temposkylt så ska det angivna tempot hållas tills nästa 
temposkylt kommer osv. (jag fick ta hjälp av mer kunniga per-
soner på detta område).

Det är väntan som är jobbigast, det är då jag blir lite nervös… 
oj nu var det visst vår tur. Då välkomnar vi in startnummer 32 
sa domaren. Okej nu gäller det. Vi gick fram till startskylten 
och gjorde oss redo för start.

Skylt nr 1 som var Spring, den gick bra, nr 2 var Sitt Stå och 
där gjorde jag om momentet för att hon kom så långt fram, 
sen flöt det på bra med långsamt tempo, enkel slalom, och 
sitt framför och backa 1,2 och 3 steg för att nämna några av 
momenten. 
Vi gick vidare, kom till skylten för läggande under gång och 
där la hon sig lite för sent – sen kom en sådan ”däringa klurig 
sak”-sitt framför höger ingång framåt-ja ni skulle bara se hur 
den skylten ser ut, tur att det står text på den också.
Det momentet gjorde jag också om och det blev poängavdrag. 
Har lärt mig nu att man aldrig ska göra om ett moment för 
det kostar för mycket poängavdrag. Man kan göra ett omtag 
om man meddelar domaren och sen gör om, har jag också lärt 
mig nu… Låter kanske tokigt att gå in på en tävling helt utan 
att ha gått en bana … men någon gång måste vara den första. 

När resultatet kom upp så hade vi fått 68 poäng – 2 ynka 
poäng från ett godkänt resultat på vår absoluta debut i rally-
lydnadsvärlden. Det tycker jag är bra jobbat av en agilitynörd. 
Kan tänka mig att starta i rallylydnad igen, (vill ju få ett god-
känt resultat)

Anette Hjelmström med Star Hatch Betty-Boop ”Tessie”
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BRUKS LÄGRE KLASS-ELIT

Lördag morgon var det samling redan kl. 7:00 med lottning 
av de 10 startande colliehundarna i spår klasser lägre till elit 
och de 7 startande i sök klasser lägre och högre t varav 3 var 
collies. 

Platsliggning med skott och budföring med skott genom-
fördes på klubben innan alla begav sig till skogen. Högre och 
elitspåren skulle gås först och därefter lägre spåren. Sökhun-
darna åkte iväg till sin sökruta.
Första påsläpp av hund 1 i högre spår skedde redan kvart över 
8 och sen rullade det på. De två högre hundarna kom runt 
med alla pinnar medan en elithund bröt spåret och den andre 
hade 2 pinnar bort. Det betydde 3 collieekipage till uppletan-
det som skedde på klubben innan lunch.

 

Av de 6 lägre klass hundarna i spåret kom bara 1 runt och den 
hade 2 pinnar bort. Det var inte speciellt varmt men spår-
markerna var torra vilket troligen försvårat för hundarna. 
Rutan för uppletandet var lite lurig med ett skogsparti de för-
sta 10 meterna och därefter en äng med ganska högt gräs. I 
ena änden låg en lång hög med flis. Tack och lov så blåste det 
lite i alla fall men hundarna fick verkligen jobba för att hitta 
några föremål. Elithunden började med att hitta 3 av 4 ut-
lagda föremål. Högre hundarna skall hitta 3 föremål och start 
nr 1 hittade samma föremål som elithunden medan start nr 2 
hittade 2 föremål. 

Direkt efter uppletande började lydnaden och då gick lägre 
hunden först och därefter de båda högre hundarna och sist 
elithunden. 
Solen lyste och det var ganska varmt på appellplan men det 
var inget som hundarna verkade bry sig om. Alla fyra genom-
förde lydnaden med pigga och glada hundar och som för det 
mesta så gick några moment väldigt bra medan andra kunde 
ha gått bättre. Ekipagen har ju varit igång sedan kl. 7 på mor-
gonen… Bruks är lite av en uthållighetstävling. Av de 10 
spårhundarna genomförde 4 hela tävlingen och samtliga blev 
godkända.

Sökhundarna tog god tid på sig och var inte tillbaks på klub-
ben förrän närmare 13-tiden. 3 hundar hade brutit i söket, 1 i 
lägre (tyvärr collien) och 2 i högre. De 2 högre sökhundarna 
genomförde sitt uppletande precis efter lunch och därefter så 
genomförde de sin lydnad. Av 3 startande collies genomförde 
en hela tävlingen och fick godkänt.
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SM-Vinnare 
Bruks
Delas ut till eki-
page i elitklass som 
minst har godkänt 
resultat. Vinnare 
blev de två senaste 
årens SM-Vinnare 
Erica Svensson 
med sin ”Spader” 
Seamist Sheriff  
Star. En trippel 
med andra ord!

 

Mitt Collie-SM

Att tävla ”bruks” då ambitionen är som högst, och alla för-
beredelser är gjorda. Idag skulle det ske, idag skulle jag och 
Moa äntligen ta oss till Elitklass! 

Lördag morgon ringer klockan 04.30, vi ska till Laholm dag 
2, den stora dagen, söktävlingsdagen! Solen skiner så det blir 
säkert en varm dag. Jag får nog packa ned kylklampar och 
våthandduk då Moa kan behöva svalkas av om det blir för 
hett. Kl 06.00 bär det av. 
Väl framme anmäler vi oss och rastar före lottdragningen. Vi 
får startnummer 3, det är fyra startande i klassen varav två 
collie. 

Så är det dags för platsliggning med skott. Hundarna är lagda 
och vi (förarna) står gömda bakom ett tält. 5 pirriga minut-
er utan att veta vad som händer på planen. Äntligen kallar 
tävlingsledaren: ”tillbaks till hundarna”. Yes! Moa ligger fint, 
första delen klar! Nu skall vi till skogen för söket som är det 
roligaste vi vet. 
När det är vår tur har första hunden gjort ett fint jobb med 
bra betyg, och andra hunden har brutit tävlingen. Lite fjärilar 
i magen, hur skall det gå för oss? Väl framme visar tävlingsl-
edaren sökrutan. Fint kuperad terräng, välmarkerad stig, dags 
att starta. 

Börjar fint, med fina slag, första figuranten hittad. Sedan in-
träffar det som inte får hända, jag missar skicket på vänster-
sidan och travar glad i hågen vidare, utan att ha koll på var 
Moa har varit (eller inte). Äntligen skallar Moa, hon har hittat 
en figge till. Ut och hämta henne men väl tillbaka på stigen, 
oops! 20 meter längre fram står skylten 200 m. Då inser jag att 
det där var sista figgen. Jag har klantat mig och missat figgen 
i mitten. Snitslade stigar och jag går inte ihop, hem och öva. 

Seamist Sheriff  Star, Erica Svensson, 425.00 gk

Domarna tittar strängt på mig, 2 figuranter ger inte så höga 
poäng. Se till att ni gör ett fint uppletande rådde de mig. Abso-
lut svarar jag, för vi ska ju klara detta. Tillbaks till klubben och 
nu var vi bara två kvar till uppletandet. 

När det sedan är dags att starta så har vi fått nya domare. ”Våra” 
är kvar i skogen med lägreklasshundarna. Uppletanderutan har 
lite skog de första metrarna och längre ut är det högt gräs. Sagt 
och gjort, vi startar första skicket, inte så bra, ut igen och, ja, 
där fick hon ett föremål, in och lämna av, ut igen, ut i gräset 

och där försvann hon. Var blev hon av? Jag tittar bort längs 
stigen, vem är det inte som hälsar på publiken? Jo Moa. OK, 
jag kallar på henne, skickar igen och hon får alla tre föremålen. 
Jag är så glad, Moa har letat och funnit tre saker! Domarna är 
inte lika glada, de tycker inte hundarna skall vara i publiken. 

Paus, vila, kall handduk om Moa, vi väntar på att lägreklass-
hundarna skall göra sin lydnad. Då kommer Moas uppfödare 
Pia från Finland. Hon har en hel påse med saker och godis till 
Moa. De har inte setts sedan Moa var 9 veckor och flyttade till 
Sverige och mig. Jag och Pia har heller aldrig träffats tidigare. 
Moa är inköpt av Kerstin Persson och jag är hennes fodervärd. 

Nu är lägreklassen slut och första högreklasshunden inne, dags 
att värma upp. Allt känns bra, dags att börja dagens lydnad. 
Utan att gå in på detaljer, kan jag väl säga att vi gjort både bät-
tre och sämre lydnad än idag. Mitt stora mål att få tävla i elit-
klass är fortfarande mitt stora mål, och med en så duktig och 
glad hund som Moa tror jag att vi kommer dit en dag. Vem vet, 
kanske på nästa Collie-SM? 

Många hälsningar och glada skall 
Anna-Carin och Moa
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Elisabth Bauer med Springmist’s Wild Furious Monster.

Rasmästare i högre-lägre
Gemensamt pris till bästa ekipage i högre och lägre klass både 
spår och sök. 

1: Springmist’s Wild Furious Monster, E. Bauer Hspår 456.50 gk 
2: Fancymore Guardian Angel, K. Wretstrand Hspår 441.75 gk
3: Lumipilven Nipinnapinn, Anna Carin Persson Hsök 420.00 gk
4: Gemdales Zcandic Zephyr, Maria Godolakis Lspår 387,75 gk

VP Bästa Bruksprestation
Sist på dagen delades även Mellersta Norras VP ut till Bästa 
Bruksprestation. Här deltar klasser från lägre till elit i både spår 
och sök. I år gick priset till Rasmästaren som vann högre klass 
spår på 76 %.

AGILITY

Agilityn hade samling kl. 9:30 med banvandinrg kl. 10:30. Täv-
lingen genomförs med två grundomgångar, en i hoppklass och 
en i agilityklass. De fem bästa i respektive klass går vidare till 
finalen som avgörs i agilityklass.  

SM-Vinnare i Agility - final I agilityklass
 

1: 
1. Mironik’s Mikko Mallikas, Angelica Eklund  
2: Roxina’s Cessna Conquest, Maria Karlsson
3: Star Hatch Betty Boop, Annette Hjelström
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Agilitydebut på Collie SM i Laholm

Agnes, och jag går en tävlingsinriktad agilitykurs. Tyvärr har 
vi inte lyckats pricka in någon träningstävling. Någon gång 
måste man ändå spänna sin båge, tänkte jag och anmälde oss 
till en stor tävling i Halmstad i början av juni, ca 3000 starter 
på två dagar. Eftersom vi lyckades ta oss igenom både hopp- 
och agilityklass utan att diskas, anmälde jag oss till tävlingen 
på Collie-SM.Vi bor ju i Halmstad, så det kändes bara som ett 
måste när Collie-SM var så nära som i Laholm.

Det var ju inte så många startande men det var en speciell 
känsla med “bara” collie på agilityplanen och runt omkring.
 Hoppklass 1 tog vi oss igenom med 5 fel + tidsfel. På agilit-
yklass 1 diskades vi när Agnes sprang runt hindret och hop-
pade på fel håll. Därmed var denna saga all, trodde jag, tills 
Anette Hjelmström (som tävlade med Star Hatch Betty-Boop, 
“Tessie” och tog brons i finalen) kom och sa att vi hamnat på 
5:e plats i hoppklassen och därmed kvalificerat oss till finalen! 
Jisses! Det fanns inte ens som en dröm.

Agnes gjorde ett nollat lopp i finalen som var agilityklass 2, 
men med tidsfelen hamnade vi på 6:e plats.
Vi hade mycket trevligt på Collie-SM och gästade arrangeman-
get alla 3 dagarna.

Margaretha Spjuth med Star Hatch Fancy Fiona “Agnes”
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LYDNAD 

Lydnaden genomfördes i två ringar samtidigt med utställnin-
gen. De fanns några hundar som skulle in i både lydnaden och 
utställningen med det brukar lösa sig vilket det gjorde även 
den här gången.
Till kl. 9 hade två klasser kallats till samling, lydnadsklass 3 
och elitklass. De andra klasserna samlades först kl. 10.
Vädret var perfekt, sol och lite dis men framförallt en härlig 
lätt vind. Vissa av hundarna hade tävlat både på fredagen och 
på lördagen så det var skönt för hundar och förare att slippa 
alltför varmt och tryckande väder. 
I lydnadsklass I delades det ut 4 stycken 1:a pris samt att i 
lydnadsklass III lyckades vinnaren få ett 1:a pris vilket betyder 
ett nytt collieekipage i elit! 

 

 

Rasmästare i klass I-III
Detta pris delas ut till bästa ekipage i lydnadsklasserna I-III. 
Rasmästaren kom i år från lydnadsklass III vilket även 5:e
placerad gjorde. Resten av pristagarna kom från klass I. 

1: Ottey’s String Of Pearls, Christine Karlsson Lkl3 86,0%
2: Mironik’s Elivs, Ingela Pettersson Lkl1 84,5%
3: Country Syuire’s Edit, Per Lindblad Lkl1 82,0%
4: Gemdales Zcandic Zephyr, Maria Godolakis Lkl1  81,0%
5: Lumipilven Nipinnapin, Anna Carin Persson Lkl3 77,3%
6: Cordylines As You Lika It, M. Nilsson Lkl1 75,5%

Den enda startande collien i elitklass var ett ekipage från Fin-
land, Pia Veikkolainen. För att bli SM-Vinnare kräves att hun-
den måste vara både svenskägd och svenskfödd. 
Det senare är dock hennes Brantastigs Xonia. Inte heller 2012 
utsågs en SM-Vinnare i Lydnad.
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Söndagens lydnadstävling - ur min synvinkel

Vaknar upp på söndag morgon, lite trött efter att ha spen-
derat två dagar på Laholms BK och Collie-SM. Men en dag 
återstår innan det är slut för detta året. Kikar ut genom fön-
stret och ser att det är strålande sol och får snabbt ny energi. 
Ännu en härlig dag tillsammans med härliga hundar och män-
niskor väntar. Bara att kliva upp och börja dagen. Packa, städa 
ur stugan som vi hyrt i en vecka, rasta hundarna och ge sig av 
mot klubben.  

Klockan 09:00 var det samling för klass 3 och elit och jag star-
tade i klass 3 med min Kelly (LP1 LP2 LP3 SEVCH Ottey’s 
String of  Pearls). Samling för klass 1 och 2 var först en timme 
senare. Lottningen gick smärtfritt trots att nervositeten
då börjat krypa sig på. Det är ju inte för inte som det ka-
llas tävlingsnerver. Vi fick startnummer 5 vilket innebar sista 
start. Det var 6 collies anmälda i klassen varav ett återbud.

Även förra året på collie-sm startade Kelly och jag i klass 3. Vi 
fick en förstaplacering i klassen men tyvärr räckte inte poän-
gen för uppflytt. Vi har kämpat länge tillsammans och testat 
oss fram då denna damen har svårt 
att vara tyst vilket är en stor nackdel 
i sammanhanget. Och det har fun-
nits mycket annatatt träna på också. 
Så det var andra året för oss som vi 
deltog i SM:et. Skam den som ger 
sig!

Tyvärr fick jag inte se så mycket av 
de andra starterna i klassen då Kel-
ly och jag höll oss på lite avstånd 
och värmde upp under tiden och 
laddade mentalt. Men emellanåt 
sneglade jag på planen och det var 
härligt att se så duktiga hundar och 
förare. Vilket vi fått göra hela hel-
gen!
När man väntar på sin tur så kry-
per tiden fram. Jag tror många med 
mig håller med om att tex minuter-
na under platsliggningen, oavsett 
klass, känns som långt mer än nå-
gra minuter. 
Till sist blev det iaf  vår tur och det 
kändes verkligen som att jag hade 
Kelly med mig in på planen från 
start, alla andra människor och 
hundar omkring försvann och så 
var det bara hon och jag. När vi var 
klara svävade jag ut på rosa moln av lycka. 

Hon var så otroligt duktig och vi fick ihop våra bästa poäng 
hittils i klassen, det kändes. Den känslan när allt äntligen fallit 
på plats, när all träning, all tid, allt tålamod alla tårar och alla 
skratt äntligen gett resultat. Ja den känslan är svår, jag skulle
vilja säga omöjlig, att sätta ord på. Självklart finns det alltid 
mer att träna på och finslipa men det är bara roligt med ännu 
fler utmaningar. Nu var det bara den långa väntan kvar för att 

få veta resultatet. Under tiden kunde vi titta på de som tävlade 
i klass 1 och 2, titta på utställningen som pågick i ringen intill, 
äta en smarrig hamburgare från grillen och njuta i solen. Och 
såklart prata hund och åter hund med både nya och gamla 
bekanta. Något som jag aldrig får nog av!
Till slut var det dax för prisutdelning och dom tog klasserna i 

ordning med klass 1 först. Så när 
det väl var klass 3 så var jag
mycket spänd inför resultatet. 
Jag hade ju trots allt en bra mag-
känsla. När mitt namn ropades 
upp som nummer 1 så spred sig 
glädjen inom mig. Vi hade klarat 
det - Kelly och jag. Vi fick poäng 
som jag var mer än nöjd med, vi 
fick förstapris och även LP3 den 
dagen. 
Och när vi senare på efter-
middagen även fick ställa oss på 
första plats i stora ringen som 
rasmästare i lydnad klass 1-3 så 
trodde jag nästan inte det var 
sant. Men det var sant, så sant 
som det kunde bli. 

Men den största vinsten av alla 
var trots allt känslan av att ha 
besegrat alla motgångar. Att 
trots vi missat på flera tävlingar 
aldrig gett upp. Att vi fått en 
massa tips på vägen och tillslut 
pusslat ihop det som passat oss 
allra bäst. Och jag önskar så att 
jag kunde förmedla detta till alla 
andra som möter motgångar på 

vägen. Att aldrig ge upp hur motitgt det än kan vara, att lyssna 
på många andra i sin omgivning. 
Var och en har alltid bra tips och du vet aldrig när du stöter på 
det som fungerar bäst för dig och din hund. Var heller aldrig 
rädd för att prova något nytt även om du kanske inte tror på 
det från början. 

Gläds alltid åt det som går bra, hur små saker det än må vara. 
Och uppskatta även det som inte går som man tänkt sig, man 

Christine Karlsson med Ottey’s String Of  Pearls
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lär sig otroligt mycket av det. Och sist men inte minst, att ALL-
TID ha roligt tillsammans. Både med sin hund/hundar och 
sina träningskamrater!

Jag har på alla sätt och vis haft en toppenhelg i Laholm. Det 
var ett härligt arrangemang och jag beundrar Laholms BK, 
Collieklubben, funktionärer och alla människor som på ett 
eller annat vis har jobbat med detta. Alla gjorde ett jättebra 
jobb. Under en sånhär helg med så många tävlingar och hun-
dar är det mycket som ska fungera. Och ett tack från mig för 
att ni ställer upp också så att det kan bli ett collie-sm. Utan 
engagerade människor så går det inte. 

 

UTSTÄLLNING KORTHÅR

Utställningen öppnades lite efter 9 och bedömningen började 
med korthåren som i år bara var 9 anmälda. 
Det fanns två hanar och 6 tikar. Bästa hane och BIR blev One-
way’s Guld-Ivar Flinthjärta och Bästa tik med BIM blev Gem-
dales Zmart Zusanna.

 

BIR Bruks korthår Oneway’s Natasha Yar.

Utställningsdebut på Collie SM 
Vid 6 års ålder gör vi utställningsdebut och det på ett Collie 
SM för en irländsk domare; Mr Grenville Francis. 
Anmälan och visning av vaccinationsintyg, och registrerings-
bevis. Borsta, på med utställningskoppel, ladda med godis, 
massera öron, dessa collieöron... javisst ja, nummerlappen 
också.
Vi ska in i öppen klass för tikar. Startnummer 44 har vi. Nu är 
det vår tur, 10 tikar i den gruppen. Vi står näst sist, domaren 
går runt och tittar på våra hundar och sen får vi springa ett 
varv i ringen 5 hundar åt gången. 
Jag tittar på hur domaren vill att vi ska stå när han känner 
igenom hunden. Han är verkligen noggrann, jaha då kommer 
min hund att vika sig tänker jag… men inte! Tessie – hon står 
så snällt och han får titta på tänderna och känna hur mycket 
han vill. 

Sist men inte minst vill jag avsluta detta med att tacka för 
allt stöd vi fått under helgen, för de tummar som hållts för 
oss och för alla otroligt fina kommentarer, grattisar och lyck-
önskningar vi fick och har fått efter vår tävling. Det gör allt-
ing ännu roligare och jag uppskattar det otroligt mycket, det 
värmer verkligen. 
Och såklart ett stort tack till Rosmarie Peterson med familj, 
som är uppfödare till båda mina collietjejer. Utan er hade jag 
inte haft mina underbara hundar vid min sida! 
Nu tränar vi vidare med nya mål och längtar redan till nästa 
års collie-sm med allt vad det innebär. Kanske ses vi där?

Christine, Kelly och Lilja

BIM Gemdales Zmart Zusanna och
BIR Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta 
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Domaren säger till ringsekreteraren vad hon ska skriva på kri-
tiklappen. Jag hör något om good och well. När de sen visar 
upp röd lapp betyder det att vi fick Excellent och går vidare 
och ska in igen!!
Jag är helt överrumplad. Tessie fick excellent! Bara att ladda 
igen med mera godis. 
Då ska alla med excellent in i ringen. Det var 5 eller 6 hundar 
som fick gå in igen, där blev Tessie placerad som nummer 2 i 
kvalitet och fick Certifikat… och en fin rosa rosett. Nu skulle 
vi visst in ytterligare en gång för att tävla om bästa tik – jag 
måste drömma.
Bara att ladda igen… domaren går runt och kikar på oss som 
är kvar. Han väljer ut de som blev placerade som nr 1 och 2 
och jag tänker. Nu har det gått så bra, nu kommer han och 
tackar oss… men inte-han tar ut Tessie till placering 3 i Bästa 
Tik klass och där får hon Reserv Cert!!

Vad är det som händer??? Tessie och jag blir 3:a !!
Kan säga att jag grät glädjetårar när jag kom ut… Jag gick in i 
ringen med en förhoppning att vi möjligtvis skulle få ett Very 
Good och var nyfiken på kritiken på henne, men där ser man 
hur det kan gå…
Var även med i uppfödargruppen för och den fick Hp.
Så jag har lagt beslag på ”bronscollie-platserna” denna helg. 
Blev 3a i agilityloppet 3a i hopploppet och slutade som Collie-
SM 3a i agility och nu 3:e bästa tik! Ska nu försöka landa efter 
en otroligt rolig och framgångsrik helg i Laholm.

Anette Hjelmström med Star Hatch Betty-Boop ”Tessie”

UTSTÄLLNING LÅNGHÅR

Det fanns 35 anmälda långhår till årets utställning. Bästa Junior 
blev Mac Örtoft’s One More Wild och 
Bästa veteran blev Riding’s Yoghurt. Bästa Hane, BIR och 
BIS-1 blev Amyfiled Born To Be Wild.
Certet bland hanarna gick till Roshell Bobby Dazzler At Was-
sail. I tikkonkurrensen blev championtiken Facnymore Guard-
ian Angel Bästa tik och BIM medan certet gick till Cordylines 
Cinderella In Gold.
 

2:a Bästa Tik med Cert, Cordylines Cinderella In Gold. 

 

 

Bästa Veteran långhår och BIS Veteran, Riding’sYoghurt  

BIR Bruks långhår, Fornborgens Ivanhoe
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Bästa junirotik Fancymore Love Attraction.

BIR och BIS-1 Amyfiled Born To Be Wild.
 

 

Domarkommentar
It was a pleasure being invited to judge the Collie - S.M. 2013 
Championship Show. On arrival in Sweden I was met
 by Kerstin Persson who took me to here home 
on the first night and wined and dined me she also 
looked after me my entire stay and returned me safely to the 
train station on my return which I was very grateful for.

To the Committee and Secretary I give you my thanks for a 
most warm welcome and to my two ring stewards Gunnel ko-
ster and Annelie Nilsson who did their job so well enabling me 
to concentrate on my judging.

In general the quality of  both the Smoothe and Rough Collies 
were of  a high standard with just a few having receding skulls, 
movement on the whole was very good and my main winners 
were very much up to an excellent standard.

I must mention the exhibitors and commend them for the 
sporting manor in which they accepted my decisions.

The atmosphere at the show was tremendeous and with such 
good weather it certainly made the day for everyone including 
myself. Finnally may I once again thank the Club and its Mem-
bers for there friendship and hospitality shown towards me.

Best regards
Mr. Grenville  Francis  ( Kennel  PEBLU )



37

 



38

 

 

 

 

 
 

BIS-1 JUNIOR  blev Mac Örtoft’s One More Wild

BIS-FINALER

BIS-1  AVELSKLASS  Kennel Star Hatch med hp (lh)

BIS-1 VETERAN  Riding’sYoghurt  (lh)

BIS-1 BRUKS  Oneway’s Natasha Yar (kh)

BIS-1 VALP  Amyfiled Jumping Jack Flasch (lh)

Nytt för i år är att vi har anlitat en proffessionell fotograf 
för hela helgen. De flesta bilderna här på SM-sidorna är 
hans. Han heter Bo Johansson och vill du se fler bilder från 
Collie-SM gå in på hans hemsida www.bossefoto.se

Tack Bosse för härliga colliebilder!



39

BIS-2 Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärna (kh)  &  BIS-1 Amyfield Born To Be Wild (lh) 

BIR Oneway’s Guld-Ivar Flinthjärta  och  
BIM Gemdales Zmart Zusanna.

BIR och BIS-1 Amyfiled Born To Be Wild och  
BIM Fancymore Guardian Angel
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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


