
Medlemstidning för Svenska Collieklubben     Nr 5 - 2012

Colliebladet

ATT TOLKA AVELSINDEX 
Allt du behöver veta

KORADE, CHAMPIONS, 
TJH och ARBETSMERITER 
Hela listan

AKTIVITETER
Information från ditt lokalområde

COLLIE-SM
En tillbakablick

ÖGONDIAGNOSER
Lär dig mer

EXTERIÖRBESKRIVNING
Så går det till

Handboken



2

s 2  Innehållsförteckning

s 3	 	Ordförandens	rader

s 4	 	Information	från	styrelsen

s 5	 	Inbjudan	till	Colliekonferens

s 6	 	Kontaktpersoner	i	Lokalområden

s 7 	 	Aktiviteter	i	Lokalområden

s 14	 	Röntgade	kullar,	Kull-MH

s 15 	MH	-	vad	är	det?	

s 16	 	Röntgenresultat

s 17	 	Rapport	från	Projektgruppen

s 18	 	Att	tolka	ett	avelsindex

s 20	 	Priser	att	ansöka	om	till	årsmötet

s 22  Exteriörbeskrivning

s 25  Vad	tycker	domarna?	 	

s 28	 	Ögondiagnoser

s 34  I	backspegeln

s 37	 	Agilitycollies

INNEHÅLL   Nummer	5	-	2012

Colliebladet nr 5/2012, årgång 45
Upplaga	1000
Utkommer	under	2012	med	totalt	5	nummer:

Utgivning	 Manusstopp	 Utgivningsdag
Nr	1	 	 1	feb	 	 ca	15	mars
Nr	2	 	 -	 	 ca	25	mars
Nr	3	 			 1	april	 	 ca	15	maj	
Nr	4	 	 1	juni	 	 ca	15	augusti
Nr	5	 	 15	oktober	 cs	15	december

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

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

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

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

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

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

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

s 38	 	Collie-SM	-	en	tillbakablick

s 40	 	Freestyle	-	dansa	med	hunden!

s 42	 	Vår	resa	till	Godkänd	Tjänstehund

s 46	 International	Nordic	Style	Trails	

s 48 Geohunden	och	teknikens	under

	s 50	 Nova	-	rapporthund

s 52	 Min	väg	till	Rally-SM

s 53	 Rally-SM	sett	från	sidan

s 54	 Sally	på	övning

s 55	 Årets	Korade	hundar,	Sv	Utställningscham-
pions,	Tjänstehundar	samt	övriga	Champi-
ons	

s 66	 Årets	arbetsmeriterade	hundar

s 73	 Medlemsannonser

		



3

ORDFÖRANDENS RADER

Hur skall man sammanfatta ett verksamhetsår som 
har varit så händelserikt på olika plan i en liten spalt?  

Vi som har Internetuppkoppling och tillgång till bl.a. Face-
book, får snabb information om olika händelser och resultat 
och vi kan söka information och kunskap world wide på ett 
helt annat sätt. Men, vi ser också att man använder dessa me-
dia till att såra sina medmänniskor, en viss touch av avund-
sjuka skiner ibland igenom men vi ser också att kunskapsbris-
terna många gånger är stora.
Vi måste alla försöka visa respekt och vara lite ödmjuka. Vi 
älskar alla våra hundar, men med pajkastning och oförskämd-
heter för vi inte vår ras framåt. 
Kunskap är nog den bit som är lättast att komma till rätta 
med. Vilket flera lokalområden har bidragit med då de redan 
har hunnit avverka delar av vår nya Collieägarutbildning. Den 
är ett utmärkt tillfälle till att förkovra sig i olika ämnen och 
dessutom får man en möjlighet att träffa likasinnade och ut-
byta erfarenheter.

Avels – uppfödarkommittén har på kommande Colliekonfe-
rens valt som tema Anatomi & Exteriör, se separat annons. 
Alla är varmt välkomna!

Mentalprojektet har erbjudit sig att komma ut i landet till de 
lokalområden som önskar mer info. Först ut är Norrbottens 
lo och sedan Östra lo. Det är ett ypperligt tillfälle att få svar 
på olika frågor om Mentalindexet. Hoppas att det är fler loka-
lområden som under 2013 vill ha fördjupad information.
Det som gör mig mest orolig är att ca 1/3 del av alla kullar 
som föds inte uppfyller de låga mentala krav som klubben har 
för valphänvisning. Socialitet hos våra hundar, dvs. förmå-
gan att kunna umgås med främmande människor, har blivit 
sämre. Den tendensen har vi inte sett förut och det är klart 
alarmerande att trenden går åt fel håll. Kopplar man ihop det 
med rädslor, ja det säger sig självt att då håller vi på att få en 
collie som inte på något sätt kan kopplas samman med den 
rasbeskrivning vi har.

Klubben arbetar med både hälsa, mentalitet och exteriör. Vi 
har instrument för uppföljning på alla plan och kan tidigt se 
förändringar och ifall det behövs åtgärder. I RAS-dokumentet 
kan man följa en del av det arbetet. Uppföljningar ligger på 
hemsidan och presenteras även här i tidningen.

I början på december har SBK kallat till ett stormöte med alla 
rasklubbar där vi tillsammans skall diskutera bl.a. följande:
- SBK-rasernas framtid
- MH-utveckling
- Tävling bruks-hur öka intresset
- Avel-hjälpmedel
- Utbildning 
Ett bra initiativ av SBK, för jag tror vi har mycket att lära av 
varandra och kunna samarbeta i olika frågor, trots att vi har 
skilda raser. Rapport från detta kommer i första numret 2013. 

Vill rikta ett stort tack till alla lokal-
områden som kämpar på med att 
anordna aktiviteter för våra med-
lemmar. Utan ert engagemang så 
blir klubben väldigt liten och be-
gränsad. Hoppas att fler anmäler 
sitt intresse för att hjälpa till.
Vill också rikta ett stort grattis till 
alla ni ambassadörer för både kort 
& långhår. Fy fasiken vad ni är bra! 

Rasen har fått en lydnadschampion under året, några som fått 
uppflyttning till Elitklass i bruks, de första rallylydnadsmäs-
tarna är korade, flera nya tjänstehundar, utställningschampi-
ons mm. Bläddra  igenom meritsidorna och le, det är som 
balsam för själen att titta på alla duktiga collieekipage.

Till sist önskar jag er alla EN GOD JUL & GOTT NYTT 
ÅR. Tillsammans har vi möjligheten att fortsätta att bevara 
och utveckla våra hundar i rätt riktning!

Meta Carlsson

Årsmöte i SCK lördagen den 16 mars

Mötet kommer vara på Bergeforsparken i Timrå 
Kl. 9:30 Inregistrering
Kl. 10:00 börjar årsmötesförhandlingarna
 
Handlingar kommer att ligga på hemsidan i god tid innan mötet.
Ring 070-651 00 34 om du inte har tillgång till internet.
Tänk på att ha giltigt medlemkort med dig.

Välkomna!
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STYRELSEN 2012

Utskottet för avel & hälsa
Konferens om SBK-rasernas framtid 
den 30 november rasklubbsträff  samt 
konferens den 1-2 december. 
Detta är den första konferensen som 
SBK arrangerat för Rasklubbarna. 

Viktiga frågor som skall diskuteras: 
MH - vad vill vi med MH, hur ser det 
ut i framtiden och hur ska det utvecklas 

Utbildning - vad kan vi bidra med för 
att våra funktionärer, inom alla områden, 
skall få så bra kunskap som möjligt om 
våra raser för att utföra sina uppdrag 
inom organisationen på bästa sätt. 

Information - hur skall vi sammanställa 
och presentera information för distribu-
tion, inom och utanför organisationen, 
med syftet att öka medvetenheten 

Avel - vilka hjälpmedel kan vi ta fram för 
att stötta och utbilda våra uppfödare på 
ett bra sätt 
Tävling - hur ska vi prova våra rasers 
bruksbarhet och hur kan vi öka intresset 
för bruksproven – för såväl hundägare 
som publik 

Utvärdering - vilka verktyg i form av 
prov, undersökningar och liknande skall 
vi arbeta med för att få bra och rättvisa 
rasspecifika avelsstrategier
Reportage kommer i Collieblad Nr 1 
2013.  

SBK:s organisationskonferens
I samband med organisationskonfer-
ensen är det även Rasklubbsträff  fredag 
1 februari där Anita Braxenholm kom-
mer att delta.
 
Viktiga datum för 2013
Utställningar:
Timrå 3 maj - Susanne Nilsson
Mälarö 1 juni - Sonny Ström
Piteå 5 juli - 
Laholm 7 juli - Collie-SM Mr Grenville 
Francis, Irland Kennel Peblu
Alunda 14 september - Susanne Nilsson

Övrigt:
-Colliekonferens 16-17 februari i Nora
-Årsmöte Timrå 16 mars 
-Rallylydnadstävling i Osby 5 maj
-Collie-SM helgen 5-7 juli i Laholm

Internationella Colliehandboken

Försäkra dig om ett exemplar; beställs 
genom Meta Carlsson via e-post:
fancymore@swipnet.se

2013 fyller 
Svenska Collieklubben 

45 år!

SCK vill tacka 
alla sponsorer för det 

gångna året!

Glöm inte bort att söka hed-
ers- och vandringspriser för 
2012!
De	 delas	 ut	 på	 årskmötet	 och	
sista	dag	 för	ansökan	är	den	31	
januari	2013.
Se	mer	info	på	sid	20.

Info till lokalområdena:
From	2013	höjs	stambokföringsavgif-
ten	från	30	kr	till	35.
 
 
Valberedning
 
Förslag	till	förtroendevalda	inför	
verksamhetsåret	2013	skickas	in	till	
Helèn	Eliasson	på	
heliasson@telia.com
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Lördag 16 februari
09.30-10.00 kaffe och samling
Colliens historia
Anatomi, genomgång av rasstandarden
Lunch
Hands-on: 
praktisk anatomi i mindre grupper
16.30 Medlemsmöte
Middag
SRD  & exteriörbeskrivning

Svenska collieklubben kan erbjuda förmånligt konferenspris till er medlemmar!
Konferens och helpension/del i dubbelrum  ankomst lördag  910:-
Konferens och helpension/enkelrum ankomst lördag  1255:-
Tillägg; logi fredag natt; del i dubbelrum 405:-, enkelrum 735:-
Hund på rummet; tillägg 100:-/natt och rum

I konferenspriset ingår; Lördag; fm fika, lunch, em fika, två rätters middag. 
Söndag ; fm fika 
Boende lördag-söndag, samt vårt förnämliga konferensinnehåll!
Varmt välkommen !

Anmälan senast 10 januari, (Betalning senast 30 januari) pg 716745-5
Konferensen tillgodoräknas anatomidelen i collieägarutbildningen
Anmälan mail: anita.braxenholm@telia.com, tel 070-3476620
OBS ! Anmälan är bindande

Söndag 17 februari
08.30 Information om Collieägarutbild-
ning
Lägesrapport projekt Mentalt Sund Collie
Information vallning
12.30 Avslutning och hemfärd

Inbjudan till

COLLIEKONFERENS
En fullspäckad och intressant helg för alla collievänner!
16-17 februari 2013 på Scandic Hotell i Västerås
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KONTAKTPERSONER - Lokalområden

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

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

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

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

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

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

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

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

Börjar din valp 
bli stor?

Då är det snart dags 
för HD-röntgen och 
MH!
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AKTIVITETER i lokalområden

Norrbotten

Mellersta Norra
Hej	allihop!
Tänk	vad	ett	år	går	fort	när	man	har	roligt!	Nu	sitter	
vi	redan	och	bläddrar	i	handboken	igen.	För	min	del	är	
2012	ett	år	som	inte	bara	har	gått	utan	det	har	sprungit	
fram	så	att	jag	har	haft	svårt	att	hänga	med.	Vad	har	vi	
då	hunnit	med	i	år	i	lokalområdet.?	Vi	började	året	med	
collieägarutbildningens	juridik	del,	sedan	blev	det	städn-
ing	på	 SKK:s	 vårutställning,	 vår	egen	utställning,	 lägret	
i	Albacken,	 mentalbeskrivningar,	 exteriörbeskrivningar,	
kul	med	får,	(vallning	kallas	det	visst	när	förare	och	hund	
har	tränat	ett	tag),	en	städning	till	på	SKK:s	höstutställn-
ing	men	framför	allt	har	vi	träffats	och	haft	roligt	tillsam-
mans.	Nu	kommer	en	lite	lugnare	tid	några	månader	så	
vi	får	ladda	om	till	nästa	år.	Tack	alla	ni	som	har	varit	med	
på	våra	aktiviteter	och	glöm	inte	att	kolla	på	vår	hem-
sida	då	och	då	så	att	ni	inte	missar	något	roligt.	
God jul och Gott nytt år! 		

Officiell utställning Piteå 13 juli
Det	var	61	hundar	anmälda	varav	8	var	korthår.
Domare	var	Francisco	Ruiz	Rodriguez,	Spanien

BIS-VALP Mirabackens A Special One

BIR Sammen´s Blue Tombe
BIM Carnoustie´s Solitaire

BIS Veteran Kindness Magic Agate Of  Beauty
BIS-2 Veteran Fairlines Canasta

BIS Sammen´s Blue Tombe
BIS-2 Oneway´s Hot Chick



8

Södra Svealand

Norra Svealand

MH och MT
Vi tackar alla beskrivare, domare, testledare och figuranter 
och kökspersonal för ett gott samarbete!!
Vi har genomfört 1 MT och 4 MH i år och hoppas på 
lika stort intresse 2013!

Karin Dahlbom

Vallning 23 september
På söndagen var jag och Fancymore Special Performance 
(DeNiro) till Stöde Vallgård för att prova på att valla! Mel-
lersta Norra hade bokat in en prova-på-dag. Instruktör var 
John Åke Andersson som är utbildad inom kroppsvalln-
ing.  Vi var fem intresserade som kom med sex hundar 
varav två valpar Martin som är en son till min DeNiro 4 
1/2 månad och Frida 3 månader även hon en Fancymore. 
Dessutom deltog tre tikar från kennel Faching. 
Alla hundarna skötte sig med bravur. Valparna och de tre 
tikarna som inta vallat tidigare fick träffa fem får i en liten 
inhägnad. Min De Niro som vallat tidigare fick prova att 
valla i stor hage. Hade då lite assistans av Peggie John Åkes 
kelpie.  

Fåren var väldigt “flyktiga” och hade den största respekten 
för min DeNiro. Trots att han uppförde sig utmärkt och 
verkligen lydde mina kommandon så upplevde fåren 
honom som väldigt skräckinjagande och det medförde att 
det blev väldigt svårt för honom att få koll på fårskocken. 
Imponerad över hur han kämpade! 
Kul var det i alla fall tyckte både hundar och förare. Vi gör 
ett nytt besök för hågade att prova till våren igen!  Själv 
försöker jag valla åtminstone en gång i veckan.  

Hälsningar Åsa Nordgren och DeNiro

I Södra Svealands LO har vi verkligen kommit igång med 
våra collieträffar i och runt Örebro. Vi blandar olika te-
man och träffarna är populära. Tack Ann för ditt engage-
mang med träffarna. Vi hoppas att vi kan komma igång i 
Västeråstrakten och Värmland också. Till våren drar vi 
igång med nya träffar - bland annat vallning. Har du några 
idéer på lämpliga teman för collieträffarna så tar vi tacksamt 
emot tips. Kontaktuppgifter hittar du i Colliebladet eller på 
vår hemsida. Här kommer lite rapporter från höstens träf-
far.
Erica Svensson

Collieträff 9 september - Tema hundkapp 
(Text och foto: Maria Karlsson)

Då jag är aktiv i kapplöpningsklubben i Örebro där jag 
tränar min Whippet, tyckte jag att det var en rolig idé att 
testa om Collien också kunde tänkas vara intresserad av att 
springa efter trasan. Det visade sig att efter några få försök 
så hade han fattat grejen och blev nästan galnare i det än 
Whippeten. Men så gör han aldrig nånting halvhjärtat hel-
ler. Efter att andra colliemänniskor fått upp ögonen för vad 
vi sysslade med fick jag förfrågan om jag kunde tänka mig 
att arrangera en prova-på-dag på kapplöpningsbanan. Jag 
hörde med min klubb om de tyckte att det var ok att ställa 
upp som funktionärer och det var inga problem.

Den 9 september vad det dags. Först hade jag en snabb 
genomgång av sporten, tex att det bara är Greyhounds och 
Whippets som tävlar officiellt, men att sporten däremot 
utövas av flera olika vinthundsraser och att det finns tre dis-
tanser man kan välja att starta i – Kort (320 m), Medel (550 
m) och Lång (780 m). Sen att hundarna startar från varsin 
box och jagar en el- eller bensindriven ”hare”, alltså en trasa 
eller plastremsor som hänger i ett snöre på en maskin som 
sitter på rundbanans innerräcke och är radiostyrd. Jag sva-
rade på frågor som dök upp och gick igenom hur jag hade 
tänkt att dagen skulle läggas upp. Vi skrev upp oss på en 
startlista, precis som på vilken träning som helst, så att näs-
ta ”startande” skulle ha chans att ta ut och värma upp sin 
hund i god tid. Alla nybörjare är ensamma på banan, alltså 
springer bara en hund i taget. 
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Vi lät en Greyhound (en av funktionärernas) starta som 
första hund, så att alla fick se hur det ser ut när en riktig 
kapplöpningshund gör det den är ämnad för. Sen fick alla 

prova på i tur och ordning. 
Vi började med våran egen kille, så att han fick visa hur det 
ser ut när en traständ Collie springer ett helt varv! Rundba-
nan är egentligen inte rund utan mer formad som en oval, 
alltså en raksträcka på var sida. Vi lät hundarna springa en 
raksträcka med matte eller husse som dragplåster i slutet 
samtidigt som haren åkte förbi. De flesta sneglade bara på 
haren första gången, men sen gjorde vi om samma sak en 
gång till. Man kunde se på allihop att de inte riktigt kunde 
låta bli att intressera sig för den där roliga maskinen som 
samtidigt jagade på framför nosen på dem. Flera av hun-
darna sprang till och med förbi sina ägare för att kolla in 
maskinen (som stannades i första kurvan). Några vågade 
även kampa lite med trasan som hängde där. 
Alla fick testa på samma raksträcka två gånger i rad, sen var 
det nästa hund. Som avslutning var det till och med två av 
hundarna som sprang ett helt varv! 

Skulle vi göra om det igen så tror jag nog de flesta, om inte 
alla, skulle bli så pass trastända att de skulle springa utan 
problem. Efter avslutad sprint var alla noga med att gå av 
och eventuellt stretcha sina hundar. 
Vi var ganska många så det blev en riktig heldag, vädret var 
dessutom på vår sida!

Jag är väldigt imponerad över att se hur mycket intresse det 
fanns i dessa hundar, som aldrig varit på en kapplöpnings-
bana tidigare! Det fanns inte en enda hund som inte ville 
eller vågade springa och alla såg verkligen ut att tycka att det 
var jätteroligt! Jag tyckte i alla fall att det var en väldigt kul 
collie-träff  och hoppas att vi kan göra om det igen och kan-
ske att fler från andra lokalområden vill komma och prova 
på då också?

Collieträff 7 oktober - Tema platsliggning/lydnad 
Text: Chatarina Näslund. Foto: Ann Karlsson)

En underbar solig höstdag på Örebro Hundsällskap träf-
fades vi, ett härligt gäng hundälskande människor för att 
delta i dagens tema - platsliggning. Alla hundarna var så 
duktiga tillsammans. Vi fick även se hur en nybörjartävling 
kan se ut i tävlingsform. Jag tyckte att det var jätteroligt att 
se och intressant. 

Vi avslutade träffen med fika där det var mycket humor och 
goa skratt:) Vi fick också råd och tips på vad vi kunde träna 
på tillsammans med våra hundar - Collie så klart. :)

Collieträff 3 november	- Tema sök 
(Text och foto: Ann Karlsson)

Ett glatt och förväntansfullt gäng med 8 hundar träffades 
en lördag i november uppe i Kilsbergen. Temat för denna 
collieträff  var sök. 
 
Marie Edlund Thunberg var dagens instruktör. Vi började 
med att gemensamt valla av en ruta i skogen och sedan gick 
Marie igenom hur man tränar och tävlar sök. Efter detta vi-



10

Västra

Lydnadsläger i Tånga Hed
Så var det dags igen. Helgen den 22-23 september sam-
lades ett 40-tal glada hundmänniskor, allt från glada am-
atörer till elitekipage, på vårt återkommande lydnadsläger 
i Tånga Hed. Samling kl 8 på lördagsmorgonen för grup-
pindelning och information, och sedan var det fullt ös hela 
dagen med korta avbrott för lunch och fika.
På kvällen minglades det en stund runt välkomstbålen in-
nan middagen serverades, och som vanligt hade vår koker-
ska Anna-Karin gjort ett fantastiskt arbete i köket. Efteråt 
följde lotteri men MÅNGA priser, och vi passade också 
på att tacka vår inventarie Loffe Stridh för lång och trogen 
tjänst som populär instruktör hos oss i – jag tror att det är 
tolv år nu. Inte ett öga var torrt.
Söndagen följde i lördagens spår med mycket träning och 
intressanta diskussioner, för att rundas av med avslut vid 
tre-tiden där instruktörerna avtackades och det sedvanliga 
gruppfotot togs.
Rapporter från de olika grupperna följer nedan.
Jag vågar påstå att detta är ett mycket uppskattat läger tack 
vare våra duktiga instruktörer och goda mat, men framför 
allt för den trevliga stämning som alltid råder.
Till alla deltagare, jag hoppas att vi ses nästa år igen, och vi 
ser fram emot att få välkomna nya bekantskaper.

För SCK Västra lo / Ingela Ansehn

Lydnadslägret 2012, Avslutning.

Magnus Svenssons grupp
Lydnadslägret på Tånga Hed är i mitt tycke en av årets 
absoluta höjdpunkter. Bara det där att komma hemifrån, 
träna hund hela dagarna, träffa en massa trevliga männi-
skor och få sätta sig vid dukat bord är i sig tillräckligt för 
att locka varje år. Dessutom brukar det alltid vara riktigt 
bra instruktörer, något som är nog så viktigt när man kom-
mit upp en bit i klasserna. Även i år hade Västra LO fått 
in en fullträff. Magnus Svensson gav frikostigt av sig själv 
och sitt hundkunnande. Han inspirerade oss allihop rejält. 
Vi var HELT mållösa när han visade med sin Kuling hur 

sade Marie ett sökarbete med sin hund Lexus. De använder 
sig av skallmarkering. För att att demonstrera båda variant-

erna av markering, visade sedan Ann och Moa hur det kan 
se ut att arbeta med norskrulle. Sedan var dags för alla andra 
att få låta sina hundar springa ut och leta “gubbar” ute i 
skogen, med hjälp av Maries stöd och hjälp att få till det på 
bästa sätt.
 
När alla hundarna hade fått köra sina sökövningar samlade 
vi ihop oss för fika, genomgång av dagens träning och sed-
vanlig gruppfotografering.
 

Dagen var MYCKET givande och rolig! Vi åkte alla däri-
från, fulla med ny kunskap, taggade och sugna på mer! Ön-
skemål fanns om att köra en collieträff  till med sök redan i 
vår igen :-)!
 
Tusen tack för din hjälp och engagemang Marie!

För	mer	info	om	aktiviteter:		
www.svenskacollieklubben.se	
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ett riktigt snyggt kryp ska se ut. Magnus förklarade vikten 
av att balansera lydnaden mellan hög intensitet och låg in-
tensitet, och han gav oss också verktyg för att kunna “ställa 
om” våra hundar (och inte minst oss själva) så att vi kunde 
försätta oss i rätt stämning för de olika momenten. Hög 
intensitet vid fart, låg intensitet vid koncentration. Apropå 
oss själva ... Det är ju inte bara hunden som ingår i eki-
paget, och alla drog vi lite igenkännande på munnen när 
Magnus beskrev hur olika de flesta förare beter sig i trän-
ings- och tävlingssituationer. Vi fick massor med matnyt-
tiga tips om hur vi kan komma tillrätta med olika problem 
i träningen, och som vanligt förundras man över hur “en-
kelt” det egentligen är, det där omöjligt svåra man brottats 
med så länge.

Jag tror att jag talar för hela gruppen när jag tackar Magnus 
för en synnerligen trevlig, rolig och inspirerande helg. Trots 
att vi var en något spretig grupp, där den yngsta hunden 
var 1,5 år och den äldsta 8, kunde vi allesammans få nya 
idéer som ledde träningen framåt. Vädret var visserligen 
inte särskilt samarbetsvilligt, men det inverkade definitivt 
inte på humöret i vår grupp där stämningen var på topp.
Erica Svensson

Lite tankar och rapportering från valp-unghund
Vanligtvis väldigt olika åldrar och utveckling på hundarna. 
Förarna är ibland erfarna och har haft en eller flera hundar 
innan. För andra är det deras första hund någonsin.

Kursinnehållet får därför anpassas efter varje ekipage. 
Tonvikten läggs på kontaktövningar.  
Hur kan du sysselsätta och stärka kontakten med din hund 
under vardagsförhållanden, hemma eller på promenaden.  
Praktiska tips och prova-på. Utsätta hundarna för olika 
situationer. Hur hanterar de detta-stärka relationen och 
hundens självförtroende. 
Baslydnad såsom sitt, sitt kvar, inkallning.
Förbudsövningar. Viss träning med agilityredskap. 

Visa och pröva på hur spår, uppletande resp sök går till.
Träna korta stunder med positiva metoder varvat med my-
cket lek. Problemlösning som i detta fallet var vid inkalln-
ing, linförighet och uppletande. Alla gjorde stora framsteg.    

Lars-Olof  Stridh

Angelica Lundings grupp
Så var det för tredje året på rak dags för en av årets höjd-
punkter, nämligen västras lydnadsläger på Tånga Hed!

Angelica Lunding varvar lydnadsträning med lek med Tinas ”Gan-
dalf ”.

Vill här passa på att berömma Västra Lo som verkligen 
är en klubb som även många vanliga brukshundsklubbar 
gärna kunde ta efter gällande engagemang i sina medlem-
mar. Tusen tack till er som arrangerar detta läger, ni gör ett 
FANTASTISKT jobb.

Det enda som inte var super med årets läger var vädret 
men som vanligt hade vi så kul att det var av mindre be-
tydelse. Något som gjorde mig väldigt glad var att det för 
tredje året på raken var flera st rätt unga förare med i min 
grupp, det känns väldigt positivt med tanke på återväxten 
både inom rasen, klubben och sporten. 
Även ”återväxten” på hundar ser glädjande nog riktigt bra 
ut, var flera hundar från årets läger som jag mycket väl 
kunnat tänka mig att ”smuggla med hem”.
Högtempererade, arbetsvilliga härliga collies (samt en 
Lundehund) som vi säkerligen lär se en hel del av på täv-
lingsbanorna framigenom. 
Kvalitén var hög både på förare och hundar vilket gav oss 
möjlighet att gå in och ”finlira” en hel del i lydnaden vilket 
jag (som den lydnadsnörd jag är) tycker är bland det roli-
gaste som finns och det är så taggande att man även som 
instruktör åker hem med en massa nya idéer och tankar.

Det enda tråkiga med läger är att det blir så intensivt och 
att det inte varar längre så man hinner träna än mer och 
följa upp det man gjort under helgen och se utvecklingen 
av det. Det var flera unga/gröna hundar med i år och det 
var ytterligare en sak som imponerade på mig, att de höll ”Loffe” Stridh tränar inkallning med en deltagare. I bakgrunden, 

Britt, Gunilla, Ingela och Inger.
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Södra

Önskar god jul och ser fram emot ett nytt 
händelserikt år!

Sammanfattningsvis vill jag säga att Rallylydnad verkligen 
är ett roligt sätt att samarbeta med sin hund och vi var så 
härligt slut i hjärnorna, både hundar och människor av all 
koncentration de båda dagarna! 
Stort tack än en gång, Camilla, för 2 toppendagar!

Lisbeth (Mimmi) Hägg

ihop så bra koncentrations- och motivationsmässigt trots 
att det är tröttande för en ovan hund med långa dagar och 
ovan miljö. Det bådar verkligen gott inför framtiden och 
jag hoppas att utvecklingen fortsätter åt samma positiva 
håll. 
Som vanligt på Tånga åt vi både mycket, ofta och fantas-
tiskt gott, det är verkligen otroligt skönt att få så god mat 
och fika flera ggr om dagen utan att ha minsta besvär med 
det själva utan bara kunna fokusera på träningen istället.

En nyhet för detta år var att vi även ägnade ett par tim-
mar i min grupp med att testa på uppletande vilket både 
hundar och förare uppskattade och var väldigt duktiga på. 
Som vanligt gick helgen alldeles för fort och på sön-dag-
seftermiddagen var det dags att säga hejdå till alla gamla 
och nya vänner och styra kosan hemåt igen och redan 
börja längta tills nästa gång.
Tack än en gång till alla härliga collie (och Lundehund) 
tokar som var med och gjorde årets läger till en kanonhelg

Angelica Lunding

Rallylydnadsgruppen
Vår grupp startade med en beskrivning av våra hundar, var 
vi befann oss tränings-/tävlingsmässigt och vad vi hade 
för förväntningar på de 2 dagarna med rallylydnadsträn-
ing. Vi var snart ute och vår trevliga och duktiga instruk-
tör Camilla Kaneflo byggde upp banor, gick igenom hur 
vi förare skulle handla inför de olika skyltarna, förklarade 
hur agerandet bedömdes poängmässigt och lät oss ”tor-
rgå” innan vi tog ut våra hundar och provade. 

Vi var verkligen igång varenda minut med vår träning och 
lärde oss massor, bl.a. övade vi mycket på kontakten med 
våra hundar, hur vi skulle träna hundarna på att fokusera 
på våra händer! Vi konstruerade egna banor åt varandra 
och som final på lägret byggde Camilla upp en tävlingsba-
na där hon bedömde våra prestationer poängmässigt, som 
på en riktig tävling. Här blev det plötsligt ”skarpt läge”, 
för en del av oss började hitta på alldeles egna lösningar 
på hur banan skulle tas!! 

Camilla Kaneflo med deltagarna Ann-Britt, Gudrun, Anita, 
Mimmi.

Östra

Hej alla collievänner!
Södra lokalområdet har gått på sparlåga i höst. Luften 
gick liksom ur oss efter arrangerandet av Collie SM i 
Ystad.

Vi efterlyser därför medlemmar som vill arrangera olika 
aktiviteter runt om i vårt lokalområde. Halland hade 
egen promenad i våras t ex, jättefint initiativ.

Rallyträning i Åstorp och planeringen av spårläger i vår 
har precis börjat, så gå in på vår hemsida och håll dig 
uppdaterad om vad som händer i vårt lokalområde. 

Vi önskar alla en riktigt god jul och framgångsrikt 
nytt år. Var rädda om era fyrbenta i nyår!
 
Ingela Pettersson
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Sydöstra

Colliepromenad på Öland 

Vi hade en härlig dag på Öland i Rälla i strålande solsken 
tog vi oss en promenad längs med havet och skogen. 
Flera av hundarna tog sig även ett dopp. Vi satt länge och 

njöt vid havet halvägs på sträckan vid “utkiken” tände vi 
grillen och grillade korv.
Tack för en härlig dag alla!

Mvh Kenneth Niklasson /Sekr. SCK Sydöstra Lo

Spårläger

8-9 september så anordnade vi i Sydöstra ett spårläger här 
hemma på gården i Hult utanför Eksjö.Under 2 intensiva 
dagar pågick det hundträning för fullt i de småländska 
skogarna.  Det var 7 medverkande ekipage och några 
hjälpinstukrörer. Instruktör för helgen var Britt-Marie 
Elbe.

Collieträff i Lessebo.

Den 2:a september var vi  i farten i Sydöstra Lokalområdet 
igen.
Den sedvanliga höstträffen på Lessebo Brukshund-klubb, 
vi tränade både sök & spår.
Vi var ca 10 personer, dagen avslutades med en blåbär & 
hallonpaj med en skvätt vaniljsås som en av deltagarna 
hade gjort.

Spår, uppletande, lydnad var flera av momenten som 
ingick under helgen.  På kvällen dukades det fram älgstek 
som blev en riktig höjdare. Det var lite lekar och lotteri på 
schemat för kvällen också och det var många glada skratt.

På söndagen var det åter dags för ekipagen att ge sig ut i 
skogen och träna med sina hundar. Innan träningshelgen 
var över avslutade vi dagen med collierace. De var uppde-
lade i 2 klasser. Valpar och vuxna.
Valpklassen vanns av Jessie äg. Josefin Karlsson
Vuxenklassen vanns av Ruff  äg. Filip Järpenmyn

Vi tackar alla inblandade för helgen!
Jenny Jonson & Pelle Axelsson
Sydöstra Lo
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RÖNTGADE KULLAR

Registrerade 2009

Kennel Gold Status	09-02-28
e:	Walk	On	Top’s	Atlas
u:	Gold	Status	Magic	Zound
Anci	Thyni,	Öjebyn

Kennel Skrabbetorps	09-03-25
e:	Zugar	Daddy	Of	Slatestone
u:	Jd	Rangens	Alicia
Gull-Britt	Dalling,	Eslöv

Kennel Bronze Leaf	09-03-27
e:	KORAD	Springmist’s	Millencollin
u:	Bronze	Leaf	Hedda	Of	Coolbreeze
Anne	Randerz,	Gullspång

Kennel Springmist’s	09-11-04
e:	Damaianus	Griffin	Jr
u:	Lawless	German	Rule	Of	Law
Elisabeth	Pettersson,	Örebro

Kennel Ottey’s	09-11-21
e:	Dreamwishes	Thunder
u:	Ottey’s	Modesty	Rose
Rose	Marie	Peterson,	Rydaholm

Kennel MoniDesigns	09-12-04
e:	Valley	Parks	Ponderosa	Pine
u:	Chaireins	Katitzie
Monica	Falk,	Farsta

Registrerade 2010

Kull	född	10-03-25
e:	Multich	Shep’s	Gonzales	Que	
u:	For	Your	Eyes	Only
Yvonne	Kölgård-Håkansson,	Slöinge

Kennel Damaianus	10-05-25
e:KORAD	SEUCH	LPI	Chaireins	
Macavity
u:	Damaianus	Glindra
Marie	Baaz,	Getinge

Kennel Mercilesss	10-07-14
e:FINUCH	Windswept	Height’s	Buf-
falo	Bill
u:SEUCH	Auringonkukan	Malli	Mimmi
Josefina	Sundqvist,	Luleå

Kennel Fachings	10-07-21
e:KORAD	LPI	Dustless	A	Golden	
Delicious
u:KORAD	LPI	Damaianus	Gnistra
Yvonne	Westberg,	Härnösand

Kennel Shim’s	10-08-11
e:	Skyelice	A	White	Ginger	Lei
u:KORAD	Shim’s	Magic	Of	My	Blue	
Shadow
Rosemarie	Ståhl,	Fjugesta

Kennel Runnerway 10-10-23
e:TJH	Multich	Sunwind’s	Be	Famous
u:	Phrostmade’s	Surprice	In	Black
Susanne	Karlsson,	Svartå

Kennel Dantos	10-12-08
e:KORAD	LPI	Springmist’s	North	Of	
The	Border
u:KORAD	LPI	TJH	Dantos	Lasalle
Wanda	Forsberg,	Fliseryd

Registrerade 2011

Kennel Mironik’s 11-01-11
e:	Brantastigs	Pajas
u:	Gemdales	Noble	Nancy
Monica	Johansson,	Alunda	

Kennel Dream Once 11-02-06
e:	Skyelice	A	White	Ginger	Lei
u:	LPI	Angeleye’s	Midnight	Dream
Anne	Li	Lindström,	Tranås

Kennel Cordylines 11-03-11
e:	Privat’s	Olympic	Power
u:	Cordylines	Red	Riding	Hood
Gunilla	&	Henrik	Nyberg,	Hortlax

Kennel Runnerway 11-03-20
e:	Steadwyn	Showmanship
u:	Phrostmade’s	Surprice	In	Black
Susanne	Karlsson,	Svartå

Kennel Great Star	11-03-31
e:	Ottey’s	Dark	Excalibur
u:	Riding’s	Honeysuckle
Eila	Björk,	Ramnäs

Kennel Mironik’s	11-04-05
e:	Maple	Yard	Chill	Out
u:	KORAD	Mironik’s	Ursus	Malai
Monica	Johansson,	Alunda	

Kennel Mironik’s	11-06-03
e:	Gemdales	Terrific	Titus
u:	Mironik’s	Panizzi

MH-BESKRIVNA KULLAR

Registrerade 2009

Kennel Mild-Kachina’s 2008-12-07
Springmist’s	The	Rednex
Mild-Kachina’s	Atena	Olivia	Gold

Kennel Damaianus	2009-03-07
Umber	Von	Der	Prignitzer	Flur
Damaianus	Glindra

Kennel Puckolinas	2009-03-13
Bronze	Leaf	Independent	Isidor
Springmist’s	Fiddle-Faddler

Kennel Bronze Leaf 2009-03-27
Springmist’s	Millencollin
Bronze	Leaf	Hedda	of	Coolbreeze

Kennel Mironik’s	2009-03-27
Danfrebek	Design	De	Luxe
Mironik’s	Qanqan

2009-03-28
Steadwyn	Showmanship
Alice-Roslagen
Sirkka	Fredriksson,	Vätö

GRATTIS!
TILL	FÖLJANDE	UPPFÖDARE:	
För	att	ni	lyckats	med	att	få	alla	hundar	i	följande	kull/kullar	i	er	uppföd-ning	HD-röntgade	och	/eller	MH-
beskrivna.	SCK	redovisar	här	vilka	kullar	det	är	som	lyckats	med	bedriften	fram	till	slutet	av	2012.	
Redovisningen	baseras	helt	på	data	som	hämtas	ur	Lathunden,	dvs.	det	finns	en	viss	eftersläpning.	Kom	din	kull	inte	
med	här,	så	kommer	den	med	nästa	gång.	Som	kull	räknas	även	kullar	med	enbart	en	valp.
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Kennel Brudholmens 2009-06-07
Leaftribe	Old	Black	Joe
Privat’s	Wedding	Gift

Kennel Dream Once	2009-07-02
Angeleye’s	Once	And	Again
Angeleye’s	Midnight	Dream

Kennel Top-Fashion’s 2009-09-20
Top-Fashion’s	Ace	Mac	Magnum
Top-Fashion’s	Golden	Treasure

Kennel Mirabackens 2009-10-21
Cordylines	Star	Commander
Mirabackens	Xotic	Look

Registrerade 2010

Kennel Beyond’s 2010-05-09
Samhaven	Forest	Fortune
Beyond’s	Happy	Days	Are	Here	Again

Kennel Flambird’s 2010-05-15
Steadwyn	Brazilian	Blue
Flambird’s	Maid	In	Heaven
	

Kennel Damaianus	2010-05-25
Chaireins	Macavity
Damaianus	Glindra

Kennel Dantos	2010-07-29
Damaianus	Griffin	Jr
Dantos	Lagonda

2010-08-26
A’dior’s	Harry	Potter
Amyfield	Charming	Blue	Lady
Lena	V	Angel,	Slite

Registrerade 2011

Kennel Mironik’s	2011-01-11
Brantastigs	Pajas
Gemdales	Noble	Nancy

Kennel Lawless	2011-02-03
Rudängens	Cameron
Lawless	Stormy	African	Queen

Kennel Dustless	2011-03-04
Springmist’s	North	of	The	Border
Dustless	A	Goldstar
	

Kennel Fornborgens	2011-03-14
Michel	Vom	Rosennest
Fornborgens	Isadora

Kennel Runnerway 2011-03-20
Steadwyn	Showmanship
Phrostmade’s	Notice	Me	Black

Kennel Mironik’s 2011-04-05
Maple	Yard	Chill	Out
Mironik’s	Ursus	Malai

Kennel Mirabackens 2011-10-14
Cordylines	Star	Commander
Mirabackens	Xotic	Look

Kennel Mironik’s	2011-06-03
Gemdales	Terrific	Titus
Mironik’s	Panizzi	

 

MH? Varför då? Vad är det?
Ett av de viktigaste målen i Svenska Collieklubbens RAS-
dokument är att få så många hundar som möjligt beskrivna på 
MH (Mentalbeskrivning Hund).
Vad är då syftet med det? Under det senaste decenniet har 
statistiken stadigt visat att collieraserna är överrespresenterade 
med rädda hundar.
Hundar som har problem i sin vardag.

Ett sätt för uppfödare att utvärdera den mentala biten av sitt 
avelsarbete är att så stor del av kullen som möjligt deltar på 
MH. Det bästa är om hela kullen kommer till MH. Det är 
också ett bra tillfälle att träffa alla valparna och deras ägare 
igen, att se hur alla valpar har vuxit och utvecklats. En träff  
som ofta även är mycket uppskattad av hundägarna.
Ett MH är en beskrivning av hundens reaktioner i vissa situ-
ationer. Hund och förare går en bana där olika situationer 
uppstår, där hunden har möjlighet att leka, visa sin nyfikenhet, 
bli rädd etc…

Protokollet är en beskrivning av vad din hund gör. Det finns 
inget som är godkänt eller inte. Men det finns önskvärda 
beteenden och det finns en rasprofil som beskriver de mest 
önskade beteendena hos collie. Tittar man på rasprofilen för 
boxer eller riesenschnauzer så kan den se lite annorlunda ut. 

På Svenska Collieklubbens hemsida finns mycket information 
om MH och statistik på MH-data för collie. Den som vill kan 
också vända sig till klubbens registerkommitté om man vill 

ha mer individu-
ella uppgifter om 
sin egen hund och 
släktingar till den.

Ett MH tar ca 40-
45 min per hund att 
genomföra. En tes-
tledare följer varje 
ekipage genom 
beskrivningen och 
talar om för hund-
föraren hur han/
hon ska göra för att stötta sin hund på bästa sätt. Beskriv-
ningen av varje hund avslutas med att beskrivaren som har 
beskrivit hunden går igenom protokollet med hundens ägare. 
Man ska komma ihåg att det är samma hund man har med sig 
hem oavsett vad hunden har gjort eller inte gjort.

Den kunskap du har fått om din hunds mentalitet ingår som 
en del i de saker du ska tänka på innan du beslutar dig för om 
din hund ska användas i avel
Oftast så sker själva beskrivningen i anslutning till en Bruks-
hundklubb. 
Arrangör kan vara en lokal Brukshundklubb eller ett av Sven-
ska Collieklubbens lokalområden. 
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KULL-MH
Som uppfödare kan man be om hjälp via sitt lokalområde att 
arrangera ett MH för sin kull. På så sätt får individerna i en 
kull möjlighet att delta på samma MH.
Som valpköpare kan du hitta information om var MH ar-
rangeras inom SCK via aktivitetskalendern på Collieklubbens 
hemsida eller via din lokala brukshundklubbs hemsida, men 
det lättaste är att fråga din uppfödare när MH är planerat för 
kullen.  
Hoppas att vi får se riktigt många collies på MH-beskrivning 
under 2013!

MH-Protokollet
När din hund deltar på ett MH så fyller beskrivaren i ett pro-
tokoll som består av de tio olika situationer som ingår i MH. 
Protokollet är detaljerat och består av 33 olika delar som på 
bästa sätt ska beskriva hunden under hela MH.
Protokollet bygger på en femgradig intensitetsskala  där sif-
fran 1 representerar låg intensitet och siffran 5 hög intensitet. 
Det innebär att ibland är siffran 1 önskvärd, ibland siffran 5 
och ibland kanske 3 eller 4 är det ideala.  

Man måste titta på vad det är som beskrivs och sätta det i rela-
tion till om det är önskvärt att hunden i den här situationen 
reagerar med hög eller låg intensitet.
Om hunden t.ex. beskrivs med siffran 5 på leklust, då be-
skriver det en hund som aktivt  leker och som startar mycket 
snabbt i sin lek. Hade hunden beskrivits med siffran 1 på le-
klust så är det en hund som inte alls är intresserad av lek i den 
här situationen. 
Hundägaren får en egen kopia på hundens protokoll, på bak-
sidan av det protokollet finns en kort text som beskriver vad 
varje siffra motsvarar på varje moment.
Så när det gäller MH-protokollet, kom ihåg att titta på vad det 
är som beskrivs och vilken siffra som motsvarar det önskade 
beteendent – låg intensitet eller hög intensitet. En rasprofil 
för collie finns på klubbens hemsida, där kan du jämföra din 
hunds resultat  mot rasprofilen.

Avels och Uppfödarkommittén
RAS-dokument=Rasspecifika Avels Strategier

När Irma var 
13,5 månader 
var det dags för 
HD-röntgen. Jag 
bokade tid hos 
min veterinär 
och for iväg med 
Irma. Efter seder-
ing och röntgen 
tittade vi tillsam-
mans på bilderna 

och jag tyckte det såg riktigt fint ut och enligt min veterinär så 
var det helt ok. Jag vet ju ändå att man inte kan ropa hej innan 
resultatet kommer från SKK. Hem och betalade in för att så 
fort som möjligt få besked.
Efter ca en vecka kom brevet från SKK och jag blev så ledsen 
när jag såg att det var B-C. Jag hade lovat att ringa till min 
veterinär och berätta hur det gått och när han då fick höra 
resultatet sa han att du måste röntga om henne, jag anser inte 
att det är ett C.

Ok, jag har haft en hel del med samma veterinär att göra och 
har det största förtroende för honom så jag tänkte visst, vi 
väntar 6 månader och gör om det. Sagt och gjort, i februari 
2012 röntgades Irma ännu en gång och samma utlåtande kom 
från min veterinär, detta är inte ett C. Ny inbetalning till SKK 
och ny väntan… När brevet kom var jag riktigt nervös, men 
blev minst lika besviken, samma resultat. Jag ringde igen till 
veterinären som blev riktigt upprörd. Han tyckte att vi skulle 

skicka in bilderna till Nordiska Rådet för en bedömning. 
Jag tog några dagar för att fundera, man vill inte misstro av-
läsningen av bilderna på SKK, hela vårt avelsprogram bygger 
ju på att det stämmer, men…

Nåväl, det kan ju inte hända mer än att jag blir ännu lite fattig-
are, tänkte jag. Vi skickade bilderna (alltså inga nya bilder utan 
samma bilder som redan var avlästa på SKK) och jag betalade 
in 700 kr för en bedömning av Nordiska Rådets veterinärer.

Tiden gick och då och då kom tankarna tillbaka på hur det 
skulle gå. När tre månader hade gått kom svaret äntligen från 
Nordiska Rådet, samtliga veterinärer är helt eniga om att det 
är B! Alla tidigare resultat ströks på SKK och jag fick mina 
700 kr tillbaka. 

För min del blev resultatet till slut ett resultat som är helt ok 
och min veterinär fick ännu större förtroende från min sida 
men det tråkiga i hela historien är att detta skapa ett tvivel 
för hur säker avläsningen gällande HD-röntgen på SKK är. 
Nu kommer ju funderingarna på om det är vanligt med en 
felaktig avläsning och är det lika vanligt att en hund med C 
blir avläst som A eller B?

Jeanette Hansson med Irma

Röntgenresultat från Nordiska Rådet
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Under 2012 har projektgruppen haft ett fysiskt möte och 
fortlöpande mailkontakt med Katja Grandinson och Per 
Arvelius på SLU för fortsatta samtal kring mentalindex.

Indexlistor
Sedan mars i år finns indexlistor publicerade på Collieklub-
bens hemsida, en lista för vardera egenskaperna socialitet, 
lekfullhet, jaktlust, nyfikenhet/orädsla samt även för skott. 
Efter sommaren finns även listor separat för hanar och tikar 
där en hunds samtliga värden finns samlade i samma lista

Specialnummer
I våras fick alla medlemmar 
ett specialnummer av col-
liebladet ”mentaltidningen”. 
Ett nummer av colliebladet 
som bara handlade om men-
talindex med flera artiklar och 
mängder av information om 
projekt mentalt sund collie. 
Det känns som det runt om i 
colliesverige börjar finnas en 
ökad kunskap och förståelse 
för och om index. En ökad 
kunskap som gör att det är 
lättare att förstå mentalindex 
och vilket kraftfullt verktyg 
det är för uppfödare i deras avelsarbete.
 
Information och föredrag
I april i år fick collieklubben tillsammans med SLU möjlighet 
att presentera projektet Mentalt Sund Collie på SKK:s ut-
bildningshelg för special- och rasklubbarnas avelsfunktionär-
er. 
Intresset för projektet från andra rasklubbar är stort. Flera 
rasklubbar ser möjligheten att kunna använda index i deras 
eget avelsarbete.

Under senare del av hösten när det är dags för lokalområde-
nas årsavslut passade Norrbottens lo på tillfället att samla 
sina medlemmar för en informationsträff  om projektet och 
hur man kan tolka och förstå mentalindex. Närmast på tur är 
Östra lo som även de har hunnit genomföra sitt årsavslut med 
information.
I början av december är collieklubben inbjuden att berätta 
om klubbarbetet runt projektet på SLU:s D-kurs i Hundavel.

Under sensommaren och hösten har projektgruppen jobbat 
med att sammanställa material till dessa föredragningar, i det 
arbetet har vi haft stor hjälp av SCK:s sekreterare Kirsten, 
som har designat och ordnat till layouten på presentationerna. 

Rapport från 
projektgruppen!

Tack Kirsten!
Projektgruppen har också arbetat fram ett förslag till styrelsen 
hur man på ett smidigt sätt skulle kunna anpassa och har-
monisera både kennelregistret och klubbens valphänvisning 
så att det på bästa sätt följer intentionerna i mentalprojektet. 
Förändringar som har trätt i kraft under oktober månad.
Har ni frågor eller funderingar runt projektet eller om de olika 
indexlistorna, tveka inte att ta kontakt med projektgruppen, 
eller om ni vill ordna en informationsträff  i ert lokalområde.
projektet@svenskacollieklubben.se 

Framtiden
Att arbeta för regelbunden 
uppdatering av indexlistorna, 
i nuläget sker dessa uppdater-
ingar av Katja Grandinson på 
SLU, men projketgruppen ar-
betar för att mentalindex ska 
finnas med i avelsdata och på 
så sätt bli snabbare uppdat-
erat.
Indexlistan för aggression ska 
bearbetas klart så att även den 
kan presenteras på hemsidan.
Ett annat mål som projekt-
gruppen arbetar för är att 
även korthårig collie ska ink-

luderas i projektet och därmed även kunna få indexvärden

Närmast i tid är en lägesrapport om projektet på colliekon-
ferensen som arrangeras 16-17 februari i Västerås, där Per 
Arvelius eller Katja Grandinson kommer att medverka.

Indexlistorna för mentala egenskaper är ett av de bästa verk-
tygen man kan använda sig av just nu, det säger inte allt men 
det är det bästa sättet att förutsäga avkommans ”MH-mental-
itet ” och definitivt mycket bättre än att bara titta på fenotyp !

Om vi alla, uppfödare och valpköpare tillsammans jobbar för 
detta så är vi i projektgruppen övertygad om att inom kort så 
har rasen övergått till att bli en trygg och orädd collie !

God jul önskar Projektgruppen!
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av Katja Grandinson & Per Arvelius 
Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Avelsindex för colliens mentalitet så som den be-
skrivs genom MH har nu funnits tillgängliga en tid. 
Målet är att avelsvärderingen på sikt ska result-
era i en positiv trend vad gäller colliens mental-
itet, främst rädslor. För uppfödare och valpköpare 
gäller det att nu vänja sig vid och lära sig tolka det 
nya verktyget. Vad är det för skillnad mellan avelsin-
dexet och hundens MH-resultat? Hur kan en hund 
med ett bättre MH-resultat få ett sämre index än 
ett helsyskon med dåligt MH-resultat, och kan hun-
dens index bli sämre för att man råkar beskriva för 
fel domare eller vid fel årstid?

Som vi beskrivit i tidigare artiklar i Colliebladet så påverkas en 
hunds index både av samtliga släktingar till hunden som har 
en MH-beskrivning, och vi gör även en korrigering för så ka-
llade ”systematiska miljöeffekter”. Systematiska miljöeffekter 
är faktorer som påverkar alla hundar som beskrivs på samma 
sätt, men som inte går i arv och därför inte bör påverka hun-
dens avelsvärde. Till exempel korrigerar vi för hundens kön, 
att domare beskriver lite olika, årstid, och förhållanden som 
generellt påverkar alla hundar vid ett visst beskrivningstill-
fälle. På det här sättet kan vi fånga upp en del av de saker som 
kan bidra till att MH-resultaten inte alltid upplevs helt tillförl-
itliga, som att vädret var dåligt, att det var något speciellt med 
figuranterna eller att en beskrivare gör annorlunda tolkningar 
än en annan beskrivare. 

Samma	resultat	–	olika	index
I många fall kommer det kunna konstateras att hundar med 
samma MH-resultat kan få helt olika index. Eller till och med 
att en hund med ett dåligt MH-resultat kan få ett bättre index 
än en hund som varit helt orädd på MH. Är det verkligen rim-
ligt och hur blir det så? Faktum är att det är just det här som 
gör indexen mycket mer tillförlitliga i avelsarbetet än hundens 
eget resultat. Indexet är nämligen inte alls samma sak som 
hundens beteende, utan ett mått på vad hunden förväntas 
nedärva till sina avkommor. 

Ofta kan sådana här skillnader bero på att hundarnas släktin-
gar har tillfört information till det egna resultatet. En hund 
med ett bra MH men där många släktingar har mer mediokra 
resultat har troligen fått sitt fina resultat på grund av andra 
faktorer än sitt genetiska arv, till exempel en duktig ägare och 
en gedigen miljöträning. Men även helsyskon kan få olika in-
dex trots likartade MH-beskrivningsresultat. Helsyskon har ju 
samma släktingar. Hur kan det bli så?

Miljöfaktorernas	betydelse
När det verkar som att helsyskons index inte stämmer jämfört 
med deras beskrivningsresultat är det sannolikt korrigeringen 
för de systematiska miljöfaktorerna som spelar in.

Ett exempel: 
Vi tänker oss ett helsyskonpar, tiken Fluffy som fått ett MH-
resultat som motsvarar ungefär rasens medel och hanen Fido 
som i många avseenden har gjort ett bättre MH-resultat. Ändå 
är det Fluffy som fått det bättre indexet – 110 – medan Fido 
fått indexet 100. Syskonen beskrevs vid olika tillfällen och 
Fido var ungefär ett halvår äldre än Fluffy vid sin beskrivning. 

Fido och Fluffy har ju samma stamtavla så index-skillnaden 
kan inte förklaras av släktingarnas resultat. Istället kan vi utgå 
ifrån att skillnaden beror på miljöfaktorerna. Dels påverkar 
könet, en del av Fidos bättre MH-resultat kan troligen förk-
laras med att han är en hanhund och lite tuffare än sin syster. 

Att tolka ett avelsindex



19

Att de beskrivits vid olika tillfällen spelar också in. Fluffy kan 
ha gjort sitt MH vid dåligt väder och med en domare som ge-
nerellt låg ”sämre” på skalan än den beskrivare som beskrev 
Fido. Att hundarna beskrevs vid olika ålder kommer också att 
påverka resultatet, där vi vet att yngre hundar tenderar att visa 
mer rädslor. 
Ett vanligt ”tankefel” är att man betraktar hundens MH-re-
sultat som en sanning. Och det är det ju på sätt och vis, det var 
ju faktiskt så hunden betedde sig. Därför uppfattar man att 
indexet är opålitligt när indexet inte speglar hundens beteende 
– det måste vara fel när Fluffy får ett bättre index än sin bror 
trots att det var brodern som hade det bättre MH-resultatet. 
Här är det viktigt att komma ihåg att indexet beskriver hun-
dens nedärvningsförmåga snarare än hundens beteende. Ur 
avelssynpunkt är indexet mycket mer pålitligt jämfört med 
hundens faktiska MH-resultat. 

Kan	man	själv	manipulera	hundens	index?
Om nu hundens index påverkas av alla korrigeringar, kan man 
då optimera hundens index genom att se till att beskriva vid 
rätt ålder och rätt årstid och så vidare? Nej, det kan man inte! 
Om man lyckas beskriva hunden vid bästa möjliga förutsät-
tningar, och för ”rätt” beskrivare och vid ”rätt” ålder och så 
vidare är det mycket möjligt att den får ett bra MH-resultat. 
Men i skattningen av hundens index kommer den statistiska 
modellen att så att säga straffa hans resultat så att indexet blir 
något lägre än man kunde förvänta. Och omvänt, den hund 
som beskrivs under sämsta möjliga omständigheter kommer 
att uppvärderas och få ett bättre index än man kanske skulle 
gissat enbart utifrån hundens resultat. Tanken att man skulle 
kunna styra hundens index genom att välja rätt miljömässiga 
omständigheter fungerar bara om man utgår ifrån att hun-
dens resultat blir detsamma, oavsett vilken miljö vi beskriver 
den i – men det vet vi inte stämmer! Tvärtom kommer en och 
samma hunds MH-resultat att skilja sig beroende på vem som 
dömer, hundens ålder och så vidare. Det är därför vi gör kor-
rigeringarna. Hundens faktiska MH-resultat är förstås bety-

dligt lättare att manipulera. Det är ytterligare en fördel med 
att basera selektionen på index jämfört med faktiska resultat. 

	

	 Att	komma	ihåg:	

- Indexet, eller avelsvärdet, beskriver hundens   
 nedärvningsförmåga - inte dess beteende. 

- Korrigeringen för miljöfaktorer gör att förutsät-  
 tningarna vid varje enskild MH-beskrivning får   
 mycket mindre betydelse för hundens index   
 jämfört med hundens faktiska MH-resultat.

- Hundens index är mycket svårare att manipulera   
 och påverka jämfört med hundens faktiska MH-  
 resultat, vilket bidrar till att det är ett betydligt   
 säkrare avelsverktyg. 
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Ansökan om plaketter och vandringspris
Delas ut vid SCK:s Årsmöte 2013
Vid	Svenska	Collieklubbens	årsmöte	delas	plaketter,	hederspriser	och	vandringspriser	ut.	Gemensamt	för	dessa	plaketter	
och	priser	är	att	ni	själva	måste	ansöka.	Rätt	att	ansöka	om	och	få	priser,	har	medlemmar	i	Svenska	Collieklubben.

Plaketter 
Ni	som	har	skickat	in	och	er	hund	är	publicerad	i	Korade	och	Champions	i	handboken	har	därmed	också	ansökt	om	
plakett.	Ni	som	har	fått	er	Kornings/Championtitel	efter	tidningens	manusstopp	kan	via	hemsidan	ansöka	om	plakett	för	
aktuell	titel.	Ni	ansöker	då	enbart	om	plaketten.	För	att	hunden	ska	vara	med	i	nästa	års	handbok	(2013)	måste	ni	skicka	
in	uppgifterna	till	Colliebladets	redaktion.	
Utställningschampions	som	kan	söka	plakett	är	SE	UCH,	NORD	UCH	samt	CIB.	Tjänstehundar	och	alla	arbetande	cham-
pions	inkl.	Viltspår	samt	RallyMästare	kan	också	ansöka	om	plakett.

För ansökan om övriga priser
På	SCK:s	hemsida	finns	det	ett	formulär	för	varje	pris.	Ni	fyller	i	och	skickar	in	formuläret	via	hemsidan.
Var	noga	och	fyll	i	alla	aktuella	uppgifter.	Fyll	i	ett	formulär	för	varje	pris	ni	söker.

Tävlingsåret	är	from	1/1	-12	tom	31/12	-12
Era ansökningar ska vara inskickade senast 2013- 01- 31

 Priser att ansöka om:
 • Plaketter till Korad, Championtitel, Tjänstehundscert 

  (Ni	som	finns	med	i	handboken	har	redan	ansökt,	övriga	ansöker	via	hemsidan)

 • Korningsdiplom till uppfödare

 • Korningsdiplom till avelstik/avelshane 

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Brukshund

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Appellhund

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Lydnadshund

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Rallylydnadshund 

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Agilityhund

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, långhår

 • SCK:s Hederspris till årets Bästa Utställningshund, korthår

 • Årets Allround Collie

 • Årets Utställningscollie, kennel Steadlyn

 • Årets Bästa Appellhund, till minne av Kikki Anerland

 • Bästa Brukscollie, kennel Folias

 • Bästa Lydnad/Bruks collie till minne av Zolo

 • Astas Hederspris – NYTT PRIS

 • Hederspris till uppfödare av vallanlagstestade Collie – NYTT PRIS

Statuterna	för	vandrings-	och	hederspriserna	finner	ni	på	hemsidan	under	resultat/priser	-	priser	på	årsmöten.	
www.svenskacollieklubben.se 

Vid	frågor	kontakta	priskommittén:
Maria Pettersson 08-50028983 076-2609474 mar_pet@telia.com
Elisabeth Landfors 070-5443154

Sista dag för ansökan är 31 januari 2013.
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Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85  SPÅNGA 
Tel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 40 · Webbplats www.skk.se

Pressmeddelande

www.skk.se
På vår webbplats hittar du fakta om 
Svenska Kennelklubben. Tidigare 
pressmeddelanden finner du på 
mynewsdesk.se. Där finns också 
bilder som hör till pressmeddelande 
för nedladdning.

Spånga 12 06 07

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg  
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

SKK värnar både miljö och hund!
Svenska Kennelklubben erbjuder nu gratis doggy bag till landets restauranger. 

Oavsett om man tar maten med sig hem för egen del eller hem till hunden är det viktigaste att 
den inte slängs. Hundägare reagerar ofta då de ser all mat som kastas på landets restauranger. 
En doggy bag löser detta problem så att både hunden och dess ägare blir nöjda, samtidigt som 
miljön skonas. Naturligtvis kan även den utan hund be om samma påse i stället för att låta 
resterna gå till spillo.

Påsen som Svenska Kennelklubben erbjuder är en miljötillverkad papperspåse i svart med grön 
logotyp och text. Vi har även som lite kuriosa lagt våra 12 svenska nationalraser som en bård 
runt påsen och i botten kan man läsa vilka de olika raserna är – en bra konversationsöppnare 
eller lättsam tävling runt middagsbordet. En mindre varningstext från veterinär Åke 
Hedhammar ska förhindra att vi stoppar något olämpligt i våra hundars magar.  ”Lök, choklad 
och vassa ben är inte lämplig hundmat”.

Till påsen har vi också tagit fram en mindre dekal som restaurangerna kan placera på dörren 
eller vid kassan ”Här finns Svenska Kennelklubbens Doggy bag för hund och miljö”. 

Restauranger kan beställa påsar och dekaler kostnadsfritt från Svenska Kennelklubben genom 
att skicka ett mejl till doggybag@skk.se eller ringa 08-795 30 00.
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Många hundägare tror att om man åker på en utställning 
och får very good eller excellent så är hunden automatiskt även 
exteriörbeskriven. Riktigt så enkelt är det inte. Här följer ett 
försök till att reda ut skillnaderna mellan utställning och exter-
iörbeskrivning.

Den korta versionen lyder:
En exteriörbeskrivning görs bara en gång i hundens liv och det 
är bara de s.k. bruksraserna som kan göra en exteriörbeskriv-
ning.
En exteriörbeskrivare går noggrant igenom hela din hund un-
der cirka 30 minuter. Till sin hjälp har beskrivaren en detaljerat 
protokoll – ett Exteriörbeskrivningsprotokoll (se nästa sida)
Hunden kan först beskrivas från det att den fyllt 18 månader. 
Och hunden blir antingen godkänd eller icke godkänd. Re-
sultatet registreras av SKK i deras ”hunddata”.  
Vill du veta vilka de andra bruksraserna är? Gå in på SBK:s 
hemsida så hittar du alla 17 raser där. 

Utställningar
Du kan ställa ut din hund på utställning under i stort sett hela 
hundens liv och därmed ställer du den för många olika ex-
teriördomare. Som valp ställs den inofficiellt för det är först 
när hunden fyllt 9 månader som resultaten blir officiella och 
därmed registreras av SKK i deras ”hunddata”. 

På utställningar har exteriördomaren några minuter ppå sig 
att bedöma varje hund och domaren tittar efter en helhet på 
hunden bestående av både huvud, kropp och rörelser. Man 
ser så att hunden överensstämmer med rasstandarden och sen 
finns det även utrymme för domarens fria skön. Olika domare 
föredrar olika typer av hundar, även inom samma ras. Till sist 
så skall domaren via en konkurrensbedömning rangordna och 
placera hundarna och därmed ta ut vem som blir bäst i ras 
(BIR).  

På utställningar avgörs även din hunds ”placering” delvis av 
vilka andra hundar som är med. Ju fler hundar desto större 
konkurrens och därmed svårare att t.ex. ta certet. 

Exteriörbeskrivning
Exteriörbeskrivning kan endast göras på SBK-utställning, på 
en av rasklubben anordnad beskrivning eller i samband med 
en korning. Och den skall göras av en svensk exteriördomare 
eller av rasklubbens exteriör¬beskrivare. 
Om man vill göra det på en utställning måste du i så fall kon-
takta arrangören innan för att se om det finns möjlighet att 
den domaren kan göra det, och betala separat för det. En ex-
teriörbeskrivning kostar 150 kr.

För att bli exteriörbeskrivare av en bruksras måste du utbilda 
dig och det sker via SBK. Respektive rasklubb ansvarar för 
att det skall finnas exteriörbeskrivare för sin ras. Sverige är ett 

långt land så det gäller att det finns fler än en beskrivare. För 
collie har vi för närvarande fem auktoriserade exteriörbeskri-
vare. 

Rasklubben anordnar varje år flera exteriörbeskrivningar i de 
olika lokalområdena. Håll utkik i aktivitetskalendern på hem-
sidan, på facebook eller ta kontakt med ditt lokalområde så får 
du veta vart och när du hittar din närmaste exteriörbeskrivn-
ing.

Protokollet
SBK har tagit fram ett gemensamt protokoll för bruksraserna. 
Detta blev klart 2009. Protokollet ser du på sidan här intill. 
SBK har ett dataprogram som heter Lathunden där all data 
för våra bruksraser läggs in (MH, HD, m.m.) så att vi som 
användare kan ta ut den statistik som vi behöver. Tanken är att 
detta protokoll på sikt skall läsas in digitalt till Lathunden men 
än så länge får vi rasklubbar göra detta manuellt. 

När man gör en exteriörbeskrivning så börjar man med att 
kontrollera hundens bett, tandantal, tandstorlek, om tand sak-
nas, testikelstatus, höjd, längd, bröstdjup skall mätas liksom 
sporrbeskrivning och svans. 

En collie skall ha ett förhållande mellan höjd och längd på 
9-10, dvs. den skall vara något längre än den är hög. Höjd mäts 
vid manken och det används en speciell måttstock. Längd mäts 
från bröstbensknappen till sittbensknölen. Vid felaktigt bett 
används bettkoderna; Saxbett = 1;1 Tångbett = 1;2 Underbett 
= 1;3 Överbett = 1;4. Gällande tandantal så skall en collie ha 
xx stycken om ingen saknas.

Protokollet innehåller totalt 103 positioner fördelat på olika 
avsnitt (bett, tänder m.m., helthet, huvud, framparti, rygg, bak-
parti, rörelser, päls & färg samt mentalitet). 
Alla poster måste fyllas i med en siffra mellan 1-7, där 1=ua 
och 7=mkt. Siffrorna 2-7 motsvarar avvikelsen från 1=ua. För 
t.ex. position 26 Nosrygg så betyder 2=något konkav nos-
rygg och 7 mycket konvex nosrygg. 

Poster som är rasspecifika och därmed inte relevanta för t.ex. 
collie, skall fyllas i med siffran (1), t.ex. position 94 Charbon-
nage. 
 
En exteriörbeskrivning skall vara en noggrann detaljerad be-
skrivning till skillnad från en utställningskritik som kan tillåtas 
vara mera generell med några rastypiska detaljer. En exter-
iörbeskrivning tar också minst 30 minuter. 

Skall beskrivningen få ett värde är det viktigt att beskrivaren 
använder hela betygsskalan! Ett protokoll skall med andra ord 
inte bara innehålla 1:or, för sådana hundar finns inte i verk-
ligheten.

Exteriörbeskrivning - vad är det och varför göra det?
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SBK EXTERIÖRBESKRIVNINGSPROTOKOLL 2009-09-09
Hundens namn Född Reg.nr 

Ras ID.nr Färg Kön 

Ägarnamn,adr, tel 

1) Bett 2) Tand antal 2:1) Tand storlek 2:2) Tand 
saknas 

3) Testikelstat. 4) Höjd 5) Längd 6) Bröstdjup 

7) Sporrbeskr. 8) Svans  

  

                                                 ngt –  mkt               ngt –  mkt 
          u.a. = 1                             2  -  3  -  4                5  -  6  -  7   

9 Helhetsintryck  Lätt/luftig Tung/grov 
10 Helhetsintryck  Lågställd Högställd 
11 Könsprägel  Maskulin tik Feminin hane 
12 Benstomme  Tunn Grov 
13 Muskulatur  Otillräcklig Överdriven H

E
LH

E
T 

14 Huvud-kropp  Litet huvud Stort huvud 

15 Stramh. huv-hals  Överflödigt  
16 Skalle  Smal Bred 
17 Skalle  Kort Lång 
18 Skalle  Djup 
19 Skalle/Välvning  Flat Rund 
20 Kinder  Omarkerade Markerade 
21 Nosparti längd  Långt Kort 
22 Nosparti   Dåligt utfylld under ögon 
23 Nosparti djup  Grunt Djupt 
24 Nosparti bredd  Snipigt Smalt 
25 Parallellitet  Konkav Konvex 
26 Nosrygg  Konkav Konvex 
27 Läppar  Lösa Läppficka 
28 Pigment  Rosa Grå 
29 Nostryffel  Pigmentförlust  
30 Stop  Svagt mark. Starkt mark. 
31 Stop,placering  Felaktigt  
32 Haka/underkäke  Svagt mark. Starkt mark. 
33 Bettets bredd  Smalt Brett 
34 Ögonform  Runda Sneda (smala) 
35 Ögonplacering  Brett Tätt 
36 Ögonplacering  Djupt liggande Utstående 
37 Ögonfärg  Ljusa Mörka 
38 Undre ögonlock  Inåtrullat Slappt 
39 Ögonstorlek  Små Stora 
40 Öronstorlek  Små Stora 
41 Öronplacering  Högt Lågt ansatt 
42 Öronplacering  Tätt Brett 

H
U

V
U

D
 

43 Öronställning  Lätta Tunga 

44 Hals  Lång Kort 
45 Bröstkorg  Flat Tunnformad 
46 Bröstkorg  Kort Lång 
47 Skulderplac.  Framskjuten Tillbakalagd 
48 Skuldervinkel  Brant Övervinklad 
49 Överarmsvinkel  Brant Övervinklad 
50 Överarmslängd  Kort Lång 
51 Underarm  Bakåtböjd Bockbent 
52 Benställning  Fransysk Tåtrång 
53 Benställning  Krokig Trång 
54 Armbågar  Inåtvridna Utåtvridna 
55 Mellanhänder  Veka Branta 
56 Mellanhänder  Överkotade  

FR
A

M
P

A
R

TI
 

57 Tassar  Långa Lösa 

Unghundsbeskrivning □
Godkänd exteriör för korning  □    Ej godkänd exteriör för korning  □  

Diskvalificerande fel enl pos.  nr.___________________________ 

Anmärkningar:_________________________________________ 
                                      
                     

                 
                                                           ngt – mkt               ngt - mkt      

             u.a = 1                       2 – 3 – 4                 5 – 6 - 7   
58 Manke  Sänkt Flat 
59 Överlinje  Svank Karp 
60 Överlinje  Sluttande Överbyggd R

Y
G

G
 

61 Ländparti  Kort Långt 

62 Kors  Kort Långt 
63 Kors  Brant Plant 
64 Svansansättning  Låg Hög 
65 Svanslängd  Kort Lång 
66 Svanshållning  Rak Kotfel (krok) 
67 Lårets bredd  Smalt  
68 Knävinkel  Knapp Övervinklad 
69 Hasvinkel  Knapp Övervinklad 
70 Benställning  Kohasig Tåtrång 
71 Has  Hög  
72 Sporrar  Benlösa Saknas 

B
A

K
P

A
R

TI
 

73 Tassar  Långa Lösa 

74 Bakifrån  Hastrång Hasvid 
75 Bakifrån  Kohasig Tåtrång 
76 Hasleder  Lösa  
77 Spårvidd bak  Trång Vid 
78 Spårvidd fram  Trång Vid 
79 Fram  Flätande Paddlande 
80 Armbågar  Lösa  
81 Handlovar  Lösa   
82 Rörelser  Krabbgång Passgång 
83 Kroppshållning  Framstupande  
84 Rygg  Eftergivande Karpande 
85 Steglängd fram  Kort Långt 
86 Steglängd bak  Kort Långt 
87 Svanshållning  Hög In över ryggen 
88 Svanshållning  Rullad Rak 

R
Ö

R
E

LS
E

R
 

89 Svanshållning  Snedvriden  

90 Pälslängd  Kort Lång 
91 Pälskvalitét  Sträv Mjuk 
92 Struktur  Vågig Gles 
93 Underull  Saknas Synlig 
94 Charbonnage  För lite Överdrivet 
95 Färg  Ljus (blek) Grå 
96 Färg  Rostig (brun) Oren (sotig) 
97 Tanfärg  Ljus Sotig 
98 Mask  Otillräcklig Överdriven 
99 Tecken  Undertecknad Övertecknad 

P
Ä

LS
 &

 F
Ä

R
G

 

100 Vita tecken  Lite Mycket 

101 Tillgänglighet  Reserverad Aggressiv 
102 Tandvisning  Berörd Ej hanterbar 

M
E

N
T 

103 Mätn./hant.  Berörd Ej hanterbar 

Ort & datum: ___________________________________________ 

Beskrivare:____________________________________________ 

                  Exteriördomare / exteriörbeskrivare  

Namnförtydligande:______________________________________ 
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Varför exteriörbeskriva?
Att göra en exteriörbeskrivning är inte bara något som är in-
tressant för dig själv utan man hjälper även rasen och dess 
uppfödare att göra en utvärdering av föräldradjurens nedärvn-
ing. Uppfödare kan även analysera tänkbara partners till sin tik 
m.a.p. exteriören. Precis som i all avel gäller det att se till att 
inte dubblera tikens svagheter utan hitta en hane som är bättre 
på det området. 

Exteriörbeskrivning är något man gör en gång med sin hund. 
Men skulle man få ”ej godkänd” kan man välja att göra om det 
en gång. Du kan exteriörbeskriva din hund från det att den fyllt 
18 månader, men du bör välja en tidpunkt då du tycker hunden 
är färdigväxt samt att hunden är någorlunda i normal päls. 

Varför är exteriören viktig?
En collie är en vallhund, dvs. en arbetande hund och skall som 
en sådan klara hårt arbete. För att hålla och inte gå sönder i 
förtid är en bra och korrekt exteriör viktig, givetvis parad med 
att hunden tränas för sin uppgift. 

Att göra tvära svängar gör både vallhundar och t.ex. agility-
hundar. I brukset skall en elithund krypa tolv meter med vin-
klar och kunna hoppa högt. För tunga hundar klarar inte de 
höga hoppen, en lång rygg eller länd kan ge ryggskador, höga 
hasor kan ge problem med stabiliteten i bakstället vilket kan 
fresta både leder och ledband, knappa vinklar begränsar även 
det hundens rörlighet med olika pålagringar och stela muskler 
som följd osv.   

 
 

Lathunden – exempel på diagram
Eftersom alla exteriörbeskrivningar läggs in i Lathunden kom-
mer rasklubben på sikt att kunna uttala sig mer konkret om ol-
ika exteriöra svagheter och förtjänster hos vår ras som helhet. 
Men målsättning är även att kunna göra sökningar på en ken-
nel, hane osv. för att se vad just den har lämnat på en specifik 
punkt i protokollet. Det skulle kunna vara t.ex. höga hasor, 
ljusa ögon, bettfel, brant skuldervinkel, lösa tassar, långt länd-
parti, kohasighet osv.   

Mätning på gång...

Nypremiär!
Nästa	år	är	Kostalägret	tillbaka	dock	i	en	ny	
tappning.	Vi	passar	även	på	att	byta	namn	till	

Smålandslägret.	
Mer	info	i	nästa	nummer	och	även	på	vår	nya	

hemsida:	www.scksolo.se

VÄLKOMNA!
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En domare som har lång erfarenhet av en ras och egen fram-
gångsrik uppfödning av samma ras kan kallas för ”rasspecial-
ist” även om den beteckningen inte finns i Sverige inom SKK. 

Redaktionen har valt att tillfråga två domare med lång erfar-
enhet att döma collie och som även är uppfödare av rasen, 
Ulla Bergh-Persson samt Eva Eriksson, samt två relativt nya 
domare som också är uppfödare av collie, Micael Johansson 
samt Margaretha Carlsson. Avsikten är att höra hur dessa 
domare ser på dagens collie i utställningsringen. 

Domarna har fått svara på följande två frågor:
1) Vad anser du är den svenska colliens största anato-  
 miska brist utifrån de hundar du sett i ringen?

2) Vilken del av exteriören anser du är viktigast för 
 hunden?

Ulla Bergh-Persson

FRÅGA 1: 
Typen - många collie har många olika typer.
En förklaring: I ordet typ ingår de detaljer, som gör att en col-
lie ser ut som en collie enligt standarden. Helhet, Storlek, hu-
vud, kropp, rörelser, päls, svans, temperament är detaljer som 
ingår i typen. 

Helhet - en collie ska stå och visa sig med stolt värdighet och 
elegans. Många collie i våra ringar är antingen klumpiga och 
hoptryckta med korta halsar eller också är de för långa och 
lågställda. Proportionerna ska vara 9-10  inte 10-10 eller 8-10.

Huvudet - alldeles för grovt och kraftigt eller tunt och snipigt, 
saknar parallella linjer, har dåliga underkäkar,  runda ögon, sak-
nar det typiska collieuttrycket, stora tunga öron, som är ansatta 
” kvart i tre ”.

Kroppen - outvecklad och tunn med dåligt förbröst. Kan ac-
cepteras på en ung hund då det förhoppningsvis kan förbättras 
med åldern.

Rörelserna - otroligt viktiga eftersom vi har en arbetande ras. 
Ett långt vägvinnande lätt steg är önskvärt. En del hundar 
rullar fram i ringen och gungar från sida till sida. Många har 
ett alldeles för kort steg, raka skuldror och ostabila bakben-
srörelser.

Päls - alldeles för mycket päls eller ingen päls alls. Pälsen ska ha 
rätt struktur och följa kroppens linjer.

Svans – ett stort problem på vår ras. Buren för högt in över 
rygglinjen.

Temperament - slöa och loja i ringen, en del är alldeles för 
uppjagade och skäller och hoppar. Kanske ett ägarfel? Jag har 
också sett några reserverade hundar, inte rädda, men som går 
undan när domaren ska ta i dem. Även hundar, som visar ag-
gressivitet antingen mot andra hundar eller mot sina ägare 
(stressiga eller i affekt?).

Tack och lov har vi hundar, som uppfyller de ovanstående 
kriterier. Eleganta individer med vackra siluetter, långa halsar, 
fina överlinjer, vackra huvuden med parallella linjer, välrun-
dade nospartier, flata pannor, välansatta och välburna öron, 
välutvecklade kroppar och benstommar, goda förbröst, som 
kan röra sig med ett lätt och vägvinnande steg, välburna svan-
sar, bra pälsar av god struktur, prima temperament. 
En önskehund kanske?

FRÅGA 2:
Utan tvekan kropp, stomme och rörelser. Men OBS bra kropp, 
stomme och rörelser på en hund med fult huvud är ingen vin-
nare för mig.

Hälsningar Ulla Bergh-Persson

Eva Eriksson

FRÅGA 1: 
Utifrån vad jag sett i ringarna kan jag inte säga en (1) sak utan 
måste ta upp flera då de hänger ihop, framför allt typ och hel-
het.

Jag anser att i begreppet typ är det mycket stora brister i vår 
ras. I typ ingår rasspecifika detaljer som gör att collie 
ska se ut som en collie. Detaljer som ingår och är specifikt 
beskrivna i resp. rasstandard är t.ex. helhet, huvud, kropp, 
rörelser, päls, uppförande/karaktär mm. Jag tycker inte att 
en hund som är fyrkantig i proportionerna, kort hals, dåliga 
vinklar och hög svans någonsin kan ses som elegant, ståtlig, 
vacker eller ens ha stor värdighet. 
Lika fel är det med en för tung hund som lätt blir oelegant 
(elegant är inte att förväxla med dålig kropp och benstomme) 
eller för lång/lågställd hund. Den kan heller inte ses som en 
utmärkt rasrepresentant. 

Att se en hund som har balans i sin helhet, korrekt huvud, 
vacker hals, utmärkt kropp, riklig men följsam päls med 
harmoniska vinklar, som står uppmärksam och stadig- 
DEN kan ses som stolt och värdig. 

Idag ses alltför korta, fyrkantiga, även långa, lågställda hundar i 
ringarna, även för grova som saknar elegans = fel typ.  
 

Vad tycker våra exteriördomare? 
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Se och jämför enkla skisser på A/kvadratisk hund, B/lågställd/
för lång hund och C/korrekt i helheten i proportionerna)

Rörelser är otroligt viktiga för respektive ras. Rasattityd syns 
i rörelserna. De ska röra sig med lätthet och spänst och för 
“egen” motor. Inte gå som en symaskin fram och tillbaka, utan 
ha ett långt och lätt steg med bra påskjut. En hund som har 
anatomi i balans med harmoniska vinklar har med största san-
nolikhet även bra rörelser. En kort hund kan bara röra sig med 
ett kort steg. En lång/lågställd hund rör sig troligen på två spår.

Det är lika fel att behöva dra sin hund runt i ringen (som ofta 
ses) som att ha en som har andra beteende fel och inte kan 
koppla av utan skäller och beter sig illa (som tyvärr också ofta 
ses). Inget av detta är värdigt beteende. Många hundar saknar 
tyvärr fast muskulatur som behövs för rätt rörelser, de rullar i 
traven och är lösa.

Huvudet och uttryck är mycket viktigt det kommer vi aldrig 
ifrån så länge som vi följer vår engelska rasstandard. Det är 
inte många standards som ägnar 1.5 sidor i sin beskrivning om 
hur ett korrekt huvud ska vara. (Boxer gör också det!) Men 
lika viktigt är också det som finns bakom öronen som ingår 
i helheten! Utan helhet ingen vinnare, oavsett vackra detaljer.

För att få det rätta uttrycket krävs det att skalle och nosparti är 
parallella med varandra med ett lätt markerat stop sett i profil, 
vara raka och av samma längd. Det ska ha en normalt utveck-
lad underkäke, annars blir balansen i huvudet fel.  Huvudet 
ska vara jämt avsmalnande i en trubbig kil. Ett huvud med en 
skalle som ej är parallell med nosryggen ger också fel balans 
på huvudet. Mörka (hos bm även blå) medelstora, mandelfor-
made, lätt snedställda ögon ger ett milt, drömmande uttryck. 
Är ögonen för små, för stora, för runda, för ljusa, triangelfor-
made eller felplacerade t.ex. för tätt kan det aldrig ge det rätta 
uttrycket.

Ett långsträckt, grovt huvud med triangelformade ögon är inte 
förenligt med den standarden vi har lika lite som ett för kort, 
ej parallellt huvud med små (för små) ögon och lågt placerade 
öron. 

Till rätt uttryck hör rätt placerade tredjedelen tippade öron. De 
ska inte vara för lågt, brett eller för högt ansatta utan som en 
förlängning av huvudkilen, vare sig utanför eller innanför den 
tänkta linjen. ALDRIG stånd öron, det ger fullkomligt fel ut-
tryck, lika fel som hängöron.

Uppförande/karaktär, är viktigt att det är rastypiskt. Det ska 
vara en hund som är mjuk och följsam, lyssnar på sin ägare, 
står stolt och ledigt med god självkänsla.

Fel är övertempererade hundar som skäller/är aggressiva och 
inte kan koppla av, lika fel är det med loja, slöa som får dras 
runt eller hundar som skyggar.  Inget av detta kan vara ett ön-
skat avelsmål. Vi vill ha collietemperament på en collie, precis 
som terrieruppfödare vill ha terriertemperament på sin ras.
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FRÅGA 2:
Här måste jag utan tvekan säga rörelser. Som jag tidigare näm-
nt så hänger allt ihop. Finns det god anatomi med goda vinklar 
i balans, ja, då bör det finnas bra rörelser också. Här vill jag ta 
ett hästuttryck till orda: No walk- no horse....”Fritt” översatt: 
inga rörelser- ingen hund.

Jag anser att rasen inte har råd med att avla för mycket speci-
fika detaljer idag eftersom den har stora brister i typen. Rasen 
har inte råd med det idag, kanske längre fram när (om) vi fått 
en mer enhetlig typ. Vill också säga att personligen sätter jag 
inte upp en hund i ringen om t.ex. den har ett fult huvud. 
Det stör för mycket och ger inte rätt rastyp. En hund ska ha 
utmärkt helhet, med små avkall på detaljer. I ringen får man 
alltid “köpslå” med sig själv om vad man kan acceptera eller 
inte eftersom den perfekta collien ännu ej är född!  Men, några 
har varit/är väldigt nära ett ideal! 

Hälsningar Eva Eriksson

 
Micael Johansson

FRÅGA 1: 
Det är väldigt svårt att bara peka ut en anatomisk brist då oftast 
fler följer. Anatomin ingår i rastypen. 
Vad innefattar då rastypen? Det innefattar allt det som gör 
just Collie till Collie. Anatomi, proportioner, rörelser, mental-
itet huvud och uttryck mm. Allt detta utgör helheten hos Coll-
ien och kanske är det där bristerna blir som tydligast. Det finns 
inte många hundar idag som kan uppvisa det helhetsintryck 
som standarden eftersöker . Kanske finns det inte alls hos dem 
utställda hundarna vid en utställning. 
Standarden skriver: ”Collien ska utstråla stor skönhet, vär-
dighet och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av 
styrka och rörlighet utan att vara grov eller klumpig. Colliens 
uttryck är mycket viktigt och uppnås genom en fullkomlig ba-
lans mellan skallen och nospartiet, ögonens storlek, form, färg 
och placering samt korrekta ansatta och burna öron”. 

För att kunna uppnå helhetsintrycket standarden efterfrågar 
krävs det allt vad rastypen innefattar! En hund kan till exempel 
inte stå på löst koppel i utställnings¬ringen och utstråla stor 
skönhet, värdighet och fysisk harmoni om den är skygg/ag-
gressiv eller dåligt byggd. Den kan inte vara i fysisk harmoni 
om den har ett fantastiskt bakställ men med ett uselt framställ. 
Huvudet kan inte vara i balans om det har ett för markerat stop 
som resulterar i ett ”two piece head”. Allt hänger ihop. Kanske 
fanns det en tid då man kunde ha svarat fronterna eller någon 
annan enskild brist i anatomin men så enkelt är det inte längre. 
Vi har för många och omfattande brister på rasen idag.

FRÅGA 2:
Rastyp och allt vad det innefattar! Se svar på tidigare fråga.

Micael Johansson

Margaretha Carlsson

FRÅGA 1: 
Jag är relativ ny exteriördomare på rasen, blev klar 2011, och 
har dömt dem tre gånger tills nu. Däremot så har jag exter-
iörbeskrivit ca 60 hundar och varit collieägare över 30 år.
När man bedömer hundar oavsett ras, så är det alltid rasens 
standard som hundarna skall jämföras emot, dvs hur väl öv-
erensstämmer den mot den hund du har att bedöma eller be-
skriva. Man skall väga förtjänster och fel mot varandra, den 
perfekta collien finns inte.

Om man nu tittar på frågeställningen om största anatomiska 
bristerna för svenska hundar, så för mig är det många gånger 
rörelserna, de påverkas av felaktiga vinklingsförhållanden, 
framskjutna skuldror, oftast för knappa vinklar, både bak och 
fram samt trånga bakställ och höga hasor. Enligt standarden 
så är rörelserna ett utpräglat kännetecken för rasen. En collie 
skall röra sig lätt och till synes utan ansträngning. Idag ser vi 
för tunga hundar och omusklade hundar, så antingen blir det 
tungt och klunsigt, man släpar hundarna i ringen eller så kan de 
vara väldigt ostabilt. Proportionerna stämmer inte alltid över-
ens.  En collie är en arbetande hund och det krävs både balans 
och harmoni för att den skall kunna fungera på ett tillfredsstäl-
lande sätt utan att det blir belastningar.

En annan del av hundens helhet är huvudet. Många detaljer bil-
dar tillsammans den balans man vill uppnå: Form, öron, plac-
ering, ögonfärg osv måste stämma. Collierasen finns på SKK:s 
SRD lista då bettet har blivit ett problem för rasen. Betten är 
helt enkelt för trånga och smala underkäkar där hörntänderna 
går upp i gommen eller ligger för tätt an på tandköttet och kan 
förorsaka både smärta och inflammation hos hundarna. 

Mentaliteten finns också med. Man ser tyvärr flera hundar som 
inte känner sig bekväma i ringen när man palperar igenom 
dem. Långt ifrån vad standarden säger; den skall vara vänlig till 
sinnelaget utan spår av nervositet och aggressivitet. Det måste 
vi se upp med!

Idag ser man både i Sverige, Europa och Amerika olika typer 
av hundar i ringarna. Små-korta, stora-långa, rättuppstående 
halsar (påminner om en lama), höga-gängliga, grova huvuden 
mm. Olika länder och dess uppfödare har avlat fram hundar 
enligt eget tycke och smak, vilket är helt fel. Rasens ursprungs-
land är England och det finns bara en standard och den ger 
inte något stort utrymme för egna tolkningar.

FRÅGA 2:
Jag ser inte någon enstaka detalj som helt avgörande. Rör man 
sig perfekt men inte har de rätta detaljerna i huvudet, så spelar 
det inte någon roll iallafall, helhetsintrycket blir inte det rätta. 
Den skall kunna stå där och se stolt och värdig ut!

Margaretha Carlsson
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Ögondiagnoser  
av Marie Baaz

Svenska Collieklubben har i RAS (Rasspecifik Avelsstrategi 
- ävenkallad Avelspolicy) som mål att nästan alla valpar (98%) 
ska ögonspeglas före åtta veckors ålder och att samtliga collies 
som går i avel även är ögonspeglade som vuxna. I de flesta 
fall diagnosticeras valpen med någon form av CEA – Collie 
Eye Anomaly – eller utan anmärkning. Det förekommer dock 
en del andra diagnoser, och här följer ett försök till förklaring 
vad dessa innebär. För närvarande är det det senaste ögonspe-
glingsresultatet som avgör valphänvisning, även om man alltid 
ska beakta tidigare resultat

CEA – Collie Eye Anomaly
CEA – Collie Eye Anomaly –indelas i primära och 
sekundära symtom. Primära symtom delas in i chorioreti-
nal dysplasi (CRD) och colobom. Sekundära symtom, de 
som är följder av problemet, indelas i näthinneavlossn-
ing och blödning i ögat. Mer om CEA kan du läsa på  
svenskacollieklubben.se välj Om Collie och sedan Hälsa.

Chorioretinal dysplasi - CRD
CRD är en diagnos som för närvarande inte har några restrik-
tioner avseende valphänvisning.
CRD diagnosticeras hos cirka 70-75 % av våra collievalpar och 
är en missbildning i ögonbotten, som innebär att näthinnan är 
lite tunnare och åderhinnan kan också vara missbildad. CRD 
graderas och delas in i lindrig, måttlig och kraftig CRD. Di-
agnosen ställs lättast hos valpar. Vid lindrig CRD blir ett litet 
område mer rosafärgat i allt det gråa, och det är blodådrorna 
i lagret under näthinnan som lyser igenom. Vid måttlig CRD 
är skillnaden inte bara en storleksökning på förändringen, utan 
även en förändring i färgnyansen. Vid måttlig CRD ses även 
vitt i det rosa, där det vita utgörs av ögonvitan som lyser ig-
enom. Vid kraftig CRD är det inte bara en stor förändring 
och synlig ögonvita, utan även blodkärlen har en slumpartad 
utbredning och storlek som kraftigt avviker från vad som är 
normalt. CRD påverkar sannolikt synförmågan lokalt, men 
det överlappande synfältet hunden har gör att synen antagligen 
inte påverkas så mycket och att funktionen är normal. Det går 
inte att se på hunden om den (eventuellt) ser sämre.

Colobom (lindrig – måttlig – kraftig)
Colobom är en onormal grop i eller bredvid synnerven. Den 
uppstår under ögats tidiga tillväxt. Storleken kan variera både 
i sidled och i djup-led.  Då små valpar ögonspeglas kan colo-
bom vara svåra att se. I takt med att hunden växer kan synner-
ven ändra utseende, både till det bättre och till det sämre. Av 
den anledningen rekommenderas att åtminstone avelsdjuren 
omspeglas i vuxen ålder. Det förekommer, om än sällsynt, 

att colobom kan orsaka sekundära förändringar i ögat såsom 
blödningar eller näthinneavlossning. Colobom förekommer 
hos ca 4-5 % av våra ögonspeglade collies. Risken för colobom 
hos valpen ökar om en förälder har diagnosen. 

Näthinneavlossning (lindrig-måttlig-kraftig)
Näthinneavlossning innebär precis detta; näthinnan har los-
snat från ögonbotten. Näthinnan kan fästa sig mot ögonbot-
ten igen om det upptäcks och behandlas i ett tidigt skede, men 
de som drabbas förlorar som regel synen för all framtid i det 
område där näthinnan lossnat. Vid en total näthinneavlossning 
blir ögat således helt blint. Det är få collies som har denna di-
agnos. De senaste tio åren har färre än tio individer per år blivit 
diagnosticerade med näthinneavlossning vid ögonspegling.

CEA Blödning
Blödning innebär att ett eller flera kärl inuti ögat har brustit 
och att man fått en blödning i själva ögat. Tillståndet kan vara 
smärtsamt och påverkar synen kraftigt. Hunden kan bli helt 
blind efteråt. Mycket få hundar har denna diagnos vid ögon-
spegling. Dock är tillståndet (blödning i ögat) akut, och det kan 
förekomma fler fall på grund av CEA än vad som framkom-
mer i ögonspeglingsstatistiken.

Corneadystrofi
Cornea är hornhinnan, och dystrofi innebär en näringsrubbn-
ing. Corneadystrofi kan utgöras av olika förändringar i horn-
hinnan (cornea). Den genomskinliga hornhinnan består av 
tre olika lager. Om det av någon anledning sker en rubbning 
av näringstillförseln till hornhinnan, kan detta ge upphov till 
grå eller vita färgförändringar. Det kan röra sig om små vita 
prickar eller stora grå eller vita fläckar i hornhinnan. Man kallar 
ibland förändringarna för kolesterolinlagringar. Utbredningen, 
dvs. hur stor del av hornhinnan som är drabbad, varierar mel-
lan raser. Är utbredningen stor finns sannolikt någon ärftlig 
komponent, men hur eller i vilken omfattning är okänt. Små 
förändringar i hornhinnan påverkar inte synen märkbart, med-
an stora förändringar naturligtvis påverkar synförmågan efter-
som ljus hindras att nå syncellerna inne i ögat. Diagnosen är 
ovanlig, enstaka fall förekommer.

Glaukom
Glaukom, som kallas grön starr hos människa, innebär att try-
cket i ögat ökar, eftersom den vätska som produceras i ögat av 
en eller annan anledning inte filtreras ut. Hos hund är formen 
med sluten kammarvinkel den vanligast förekommande vari-
anten. Vid denna variant ökar trycket i ögat snabbt och tillstån-
det är mycket smärtsamt. Primära glaukom anses vara ärftliga, 
men man vet inte exakt arvsgång. I statistiken för ögonspeg-
lade collies är det endast någon collie som har denna diagnos

Avels- och uppfödarkommittén
informerar och förtydligar



29

men då det är ett akut tillstånd kan fler ha drabbats utan att ett 
formellt ögonspeglingsprotokoll ifyllts.

Katarakt
Katarakt betyder sammanbrott, och står för sammanfall eller 
splittring av den normala arkitektoniska uppbyggnaden av lin-
sens fibrer och/eller linsens kapsel. Resultatet av katarakt blir 
en mer eller mindre utbredd linsgrumling. Små till måttligt ut-
bredda linsgrumlingar ger i allmänhet inte påvisbara synprob-
lem för hunden, i synnerhet om bara det ena ögat är drabbat. 
Måttlig eller kraftigt utbredd katarakt ger nedsatt synförmåga 
eller blindhet, i synnerhet om båda ögonen är drabbade.
Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat 
men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt 
ärftliga varianterna som är av in-
tresse. 
I SKKs dataregister har katarakter 
som påvisats vid ögonlysning tidi-
gare delats in i fyra huvudgrupper: 
total katarakt, bakre polkatarakt 
(BPK), främre Y-sömskatarakt 
och övrig partiell katarakt (ÖP). 
De katarakter som inte passar i 
någon av de tre förstnämnda kate-
gorierna fördes helt enkelt till den fjärde gruppen, övrig par-
tiell katarakt, och har dessutom graderats i lindrig, måttlig och 
kraftig.
I det nya ögonprotokollet hanteras katarakter något annor-
lunda. Katarakterna beskrivs och delas in på ett annat sätt än 
tidigare, och indelningen är bättre anpassad till de anatomiska 
termer som används. 

Medfödda katarakter
Medfödda katarakter registreras i SKKs hunddata som kon-
genital (medfödd) katarakt. Denna typ av katarakt diskvali-
ficerar hunden från avel. Vad som avses är katarakter som 
anses vara medfödda, eller har uppstått innan hunden nått sex 
veckors ålder.

Ej medfödda katarakter
I det nya ögonprotokollet specificeras de katarakter som inte 
anses vara medfödda mycket utförligare än tidigare. Det som 
anges är total katarakt, partiell katarakt, nukleär katarakt och 
kortekal katarakt, med en del ytterligare specificeringar. En to-
tal katarakt påverkar hela linsen medan en partiell en del av lin-
sen. Linsen är sinnrikt konstruerad, men utgörs framför allt av 
kärnan (nukleus) och cortex (barken) som omger kärnan. En 
nukleär katarakt är alltså en grumling i kärnan. Denna typ delas 
inte in i några undergrupper, till skillnad från kortekal katarakt. 
Kortekal katarakt delas först in i in i främre och bakre varianter 
beroende på om de ligger framför eller bakom kärnan. Men 
förändringarna kan även utgå från linsens bredaste kant, kallad 
ekvatorn. Då kallas den för ekvatoriell katarakt. 
Utöver den anatomiska placeringen finns även två av de äldre 
benämningarna kvar: bakre polär katarakt och främre y-söm-
skatarakt. Dessutom tillkommer punktformig katarakt.
Vilka benämningar och diagnoser räknas som ärftliga? Det var-
ierar naturligtvis mellan olika raser, men SKK rekommenderar 

generellt att total katarakt och bakre polkatarakt diskvalificerar 
från avel, medan främre y-sömskatarakt inte utgör något av-
elshinder. Man bör dock avla med en fri förälder. 
Katarakt är inte en vanlig diagnos bland våra collies.

Mikroftalmi
Vid mikroftalmi är det ena eller båda ögonen mindre än nor-
malt. Skadan uppstår redan under fosterstadiet. Ögat eller 
ögonen har inte utvecklats normalt och ibland kan även de-
lar av ögat saknas. Vid mikroftalmi påverkas synen kraftigt. 
Mikroftalmi kan vara såväl ärftlig som förvärvad, dvs något 
hände under dräktigheten (t ex en infektion) som gjorde att 
mikroftalmi orsakades. Mikroftalmi är en mycket ovanlig  
diagnos.

Mikropapill och synnervs-
hypoplasi
Vid synnervshypoplasi är synner-
ven underutvecklad och hunden är 
blind från födseln. Vid ögonspeg-
lingen ser man att synnerven är be-
tydligt mindre än normalt, och även 
en mörk ring omgärdar synnerven. 
Ögat uppvisar andra symtom som 

skvallrar om att det är blint, som t ex att pupillen är vidgad 
och inte reagerar på ljus. Mikropapill innebär att synnerven 
är onormalt liten, men att hunden har kvar sin synförmåga. 
Det kan vara svårt att skilja mikropapill från synnervshypo-
plasi. Hur sjukdomarna nedärvs är inte klarlagt i detalj, men 
det strider mot SKKs grundregler att använda en blind hund 
i avel. Mikropapill eller synnervshypoplasi är mycket ovanliga 
diagnoser, någon enstaka individ har blivit diagnosticerad.

Retinal dysplasi
Retina är det latinska ordet för näthinna. Dysplasi betyder att 
något är rubbat i sin utveckling, oregelbundet eller missbildat. 
Retinal dysplasi innebär således att näthinnan är underutveck-
lad eller felaktigt utvecklad.  Retinal dysplasi (RD) delas in i 
lindrig RD (kallas även näthinneveck), multifokal RD (dvs. fel-
aktigt utvecklad näthinna kan hittas på flera ställen i näthin-
nan), geografisk RD och total RD. Den lindrigaste formen, 
näthinneveck, kan ändras med åldern så ögat växer till och har 
ofta försvunnit hos den vuxna hunden. 

Persisterande hyaloidkärl
Persisterande betyder stå kvar, bli kvar eller fortleva. Ett hy-
aloidkärl är ett blodkärl inuti ögat, som bara finns under en ko-
rtare tid under fosterstadiet, då linsens tillväxt och utveckling är 
kraftig. Blodkärlet kommer in i ögat från de bakre regio- nerna 
genom synnerven, och sträcker sig genom glaskroppen fram 
till den bakre delen av linsen. De här kärlen ska tillbakabil-
das helt före födelsen, men är de kvarvarande (persisterande) 
är det en tydlig och kraftig kärlstam som sträcker sig mellan 
synnerv och linsens bakre yta. Detta kärl kan även vara blod-
förande, och då finns det en risk att en spontan blödning kan 
ske inuti ögat. I värsta fall blir hela ögat blodfyllt.
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PHTVL/PHPV 
PHTVL står för 
Persisterande Hy-
perplastisk Tunica 
Vasculosa Lentis 
och PHPV Per-
sisterande Hyper-
plastisk Primär 
Vitreus. Per-
sisterande betyder 

kvarstående. Hyperplasi betyder förstoring på grund av cell-
nybildning – men det är onormalt många normala celler som 
bildats och gör strukturen större än vanligt; inte tumörväxt 
som orsakas av onormala celler. Tunica Vasculosa Lentis är 
en struktur som finns under fosterutvecklingen, men ska till-
bakabildas efter födelsen, och utgörs av ett omfattande nät av 
blodkärl som omger ögats lins. PHTVL innebär att nätverket 
är överutvecklat och att rester av dessa blodkärl finns kvar 
permanent på ögats lins. Primär Vitreus är också en struktur 
som finns under fostertiden och är en föregångare till det som 
senare ska bli glaskroppen i ögat. Glaskroppen är en geléaktig 
struktur som fyller ut större delen av ögats inre delar. 
Dessa rester av linsens nätverk eller primär glaskroppsmassa 
ger mer eller mindre allvarliga symtom, beroende på hur stor 
mängd som kvarstår. De kan påverka synen negativt, och kan 
även ge sekundära effekter som t ex blödningar i ögat eller 
missbildad lins med utbredd linsgrumling (katarakt). PHTVL/
PHPV graderas från 0-6 beroende på storlek och utbredning 
av missbildningen. Diagnosen är ovanlig hos collies.

PPM 
PPM är en förkortning för persisterande pupillmembran och 
utgörs av vävnadsrester från fostertiden som inte har tillbaka-
bildats på ett normalt sätt. Persisterande betyder kvarstående. 
Pupillen är den öppningen i iris (regnbågshinnan) som släpper 
in ljus till ögats inre, där syncellerna finns. Ett membran är en 
tunn hinna. PPM utgörs av små trådliknande strukturer som 
utgår från ögats iris och de kan fästa in på iris, hornhinnan eller 
linsen. Små PPM kan ses hos många raser upp till ca 6 månad-
ers ålder, och då slutar i allmänhet de små trådarna blint eller 
så går de från en punkt till en annan på iris. Denna typ av PPM 
får beteckningen PPM iris-iris. 
När PPM sträcker sig mellan iris yta och hornhinnans insida 
kallas det PPM iris-cornea och när det sträcker sig mellan iris 
yta och linsens framsida PPM iris-lins. Dessa båda fall är mer 
allvarliga än PPM iris-iris.
PPM graderas även i lindrig, måttlig och kraftig. Eftersom små 
PPM är relativt vanliga hos valpar av flera raser och kan för-
svinna med tiden, bör en slutbedömning avseende PPM göras 
först när hunden är vuxen efter ett års ålder. En hund som har 
PPM som berör hornhinna eller lins, eller där utbredningen är 
kraftig, är mindre lämplig som avelshund. PPM förekommer 
hos collies och vanligast är lindrig form av PPM iris-iris.

Retinopati 
Retina är ögats näthinna, det vill säga det lager i ögats inre 
där syncellerna finns. Ändelsen –pati betyder lidande eller sjuk-

dom. Retinopati är alltså enkelt uttryckt näthinnesjukdom och 
används om förändringar som är likadana i båda ögonen och 
som inte har någon känd orsak. Symtomen hos de flesta hun-
dar som får diagnosen tyder på någon form av förtvining av 
näthinnan och därmed synbortfall.
Svenska ögonveterinärer använder ofta diagnosen Retinopati 
när det oväntat dyker upp hundar med symtom som liknar 
PRA (progressiv retinal atrofi) i en ras där det inte förekommit 
fall tidigare, eller bara enstaka fall. 

Ögon uppföljning
Ögon uppföljning är ingen egentlig diagnos utan används av 
veterinären då denne bedömer att förändringen i ögat behöver 
följas över tid för att kunna fastställa en diagnos. Det är således 
önskvärt att ögonspegla denna hund igen. 

Distichiasis
Distichiasis innebär att ett eller flera hårstrån växer ut innan-
för den ordinarie randen ögonfransar, dvs. mot ögat. Hårstrået 
kan irritera ögat och orsakar allt från ökat tårflöde till fula sår 
på hornhinnan. Hornhinneskador är smärtsamma och ett sym-
tom kan vara att hunden kniper med ögat eller att det rinner. 
Orsakar hårstråna problem kan de plockas bort, eller opereras 
bort. Då det inte är klarlagt hur distichiasis nedärvs annat än 
att man vet att den uppträder familjärt i flera raser (bland an-
nat pudel och flera spaniel- och retrieverraser) bör hundar med 
defekten inte användas i avel. 
Denna diagnos var inte medtagen i gamla ögonspeglingspro-
tokollet. Det förekommer fall hos collies.
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Långhår, gamla protokollet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Antal födda 686 554 530 516 552 464 475 610 461 504 463 480
Totalt antal undersökta 578 519 512 501 539 453 468 601 452 496 456 346
UA 301 248 247 218 237 176 200 236 161 180 174 102
Diagnos 313 304 302 312 341 319 301 409 329 349 300 258

Ögon, uppföljning 1 1 1
Corneadystrofi 3 1 2
Icke ärftlig katarakt 3 1 1 1
Katarakt total 1 1
Katarakt öp 1 1 2 1 1 1
· katarakt ÖP lindrig utbredning 1 1 1
· katarakt ÖP kraftig utbredning 1
· katarakt ÖP 1 1 1
PHTVL/PHPV 1 1 1 1
· PHTVL/PHPV, grad I 1
· PHTVL/PHPV 1 1 1
PPM 1 1 3 3 9 8 10 3 6 2 1 1
· PPM, iris-iris, lindrig 1 3 2 6 6 4 2 4 2 1
· PPM, iris-iris, kraftig 1
· PPM, iris-lins, lindrig 1 1 1
· PPM, iris-lins, kraftig 1
· PPM, iris-cornea, lindrig 1
· PPM 1 1 3 4 2
Näthinneavlossning 1
Retinopati 1
· retinopati, sannolikt ej ärftl 1
Mikropapill/hypoplasi 1 2 3 2 2 2
CRD 272 269 263 273 287 267 252 356 277 307 278 242
· CRD, lindrig utbredning 153 164 146 191 211 168 156 234 178 185 159 136
· CRD, måttlig utbredning 88 83 86 65 52 69 66 96 85 94 97 84
· CRD, kraftig utbredning 20 15 19 8 15 22 19 12 11 15 17 20
· CRD 11 7 12 9 9 8 11 14 3 13 5 2
Colobom 31 28 33 26 29 37 25 34 29 26 20 14
· colobom, lindrig utbredning 2 4 9 10 10 10 1 11 6 5 1 3
· colobom, måttlig utbredning 6 1 1 2 13 5 2 4 3
· colobom, kraftig utbredning 6 3 4 6 4 3 2 3 4 2 1
· colobom 17 20 19 10 13 11 15 18 19 17 14 9
· övrig förändring synnerv 2 1
CEA 4 5 2 6 8 2 3 4 8 8
· CEA, blödning 1 1
· CEA, näthinneavlossning 3 5 2 4 6 2 2 4 8 8
· CEA näthinneavl. lindrig utbr. 1 1
· CEA näthinneavl. kraftig utbr. 1 1
Näthinneveck 2 2 3 3 2
Ögon, RD 2
· multifokal RD 2
Glaukom 1
Mikroftalmi 1 1 1
Persisterande hyaloidkärl 1 1 1 1

Tabellerna	på	följande	sidor	visar	förekomsten	av	olika	ögondiagnoser,	enligt	de	gamla	och	nya	protokollen.
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Korthår, nya protokollet 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antal födda 56 46 97 66 82 38 56
Totalt antal undersökta 1 1 2 1 5 11 54
UA 1 2 3 7 47
Diagnos 1 1 2 4 8

CRD 1 2 2 7
· CRD, lindrig 1 2
· CRD, måttlig 1 1 2 4
· CRD, kraftig 1
Colobom 1
· Colobom, lindrig 1
Katarakt, partiell främre 1 2
· Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 1
· Katarakt partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1
· Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1

Långhår, nya protokollet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antal födda 464 475 610 461 504 463 480 300
Totalt antal undersökta 1 1 2 6 15 72 171 264
UA 1 2 6 10 46 72 86
Diagnos 5 6 31 110 196

PPM 2 8
· PPM, iris-iris lindrig 2 7
· PPM, iris-lins lindrig 1
CRD 1 5 16 93 173
· CRD, lindrig 1 3 11 53 118
· CRD, måttlig 2 5 33 48
· CRD, kraftig 7 7
Colobom 1 1 5 11 11
· Colobom, lindrig 1 2 5 5
· Colobom, måttlig 3 3 3
· Colobom, kraftig 1 3 3
CEA 1 3 2
· CEA, näthinneavlossning kraftig 1 3 2
Persisterande hyaloidkärl 1
Distichiasis 8 2 1
Katarakt, partiell främre 1 1
· Katarakt partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 1
Katarakt, partiell bakre 1
· Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1

Korthår, gamla protokollet 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Antal födda 38 32 59 42 19 38 42 62 36 57 36 66 57 41 61 56 51 46 97 66 82 38
Totalt antal undersökta 18 9 20 20 1 21 17 54 36 57 30 58 52 41 61 56 50 46 97 64 82 35
UA 12 5 6 7 10 14 36 23 43 15 35 33 23 48 30 36 32 80 38 62 21
Diagnos 8 4 15 13 1 12 4 23 14 14 17 27 19 18 13 27 14 14 22 27 24 16

Ögon, uppföljning 2
Corneadystrofi 1 1
Icke ärftlig katarakt 2 2
Katarakt öp 2 1
· katarakt ÖP 2 1
Främre y-sömskatarakt 1
PPM 1 1 2
· PPM, iris-iris, lindrig 1 2
· PPM 1
Mikropapill/hypoplasi 1 2 1
CRD 6 4 14 13 1 11 3 18 12 14 15 24 19 18 13 26 14 12 15 18 18 14
· CRD, lindrig utbredning 1 6 6 3 1 7 5 7 5 13 7 2 10 10 10 7 6 9 5 5
· CRD, måttlig utbredning 3 1 6 1 5 2 10 3 6 9 8 6 13 3 12 3 5 7 4 13 7
· CRD, kraftig utbredning 1 2 2 1 4 1 1 2 5 3 4 1 1 2 2
· CRD 5 5 1 1 1 1 1 3
Colobom 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1
· colobom, lindrig utbredning 1 1 1 1 1 2
· colobom, kraftig utbredning 1
· colobom 1 1 3 1 1 1 1 3 1
CEA 1 1 1
· CEA, näthinneavlossning 1 1 1
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Bozita Robur.
Ökad funktion - ökad prestation!

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

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

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

www.bozita.comBra mat från 
Lantmännen

Förmånliga 
uppfödarvillkor!
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I backspegeln...
av Maria Johansson

Hittade en utställningsrapport från Westminister, New 
York år 1900. Artikelförfattaren skrev följande om collie:
“Där såg man en massa collies, ej mindre än 79. De flesta egare 
ville ej skiljas från dem, endast några såldes, däraf  3 för 1,000 
dollars hvar. De sågo så menlösa ut som möjligt, men voro ganska 
skarpbitna, som flera välvilliga åskådare fingo erfara. Ett och an-
nat finger kvarglömdes i den gruppen.”
Inte så smickrande för rasen och tur är väl att det inte 
går lika “hett” till i dag. Eller åtminstone har inte jag hört 
speakern ropat ut att någon glömt kvar ett finger vid 
ringside.

En annan notis i samma tidskrift:
“Prof. för krigshundar, skall i samband med hundutställning afhål-
las i Frankfurt a. M. den 24-25 maj, hvarvid tyska hönshundar, 
Collies och Airdale-terriers skola täfla.” Så skoj det hade vart 
att få se den tävlingen!

Collierasen ingick i något som hette “Föreningen svenska 
skydds- och sjukvårdshunden”. De arrangerade kurser 
och tävlingar. De raser som fick delta var Schäfer, Boxer, 
Dobermannpincher, Rottweiler, Airedaleterrier och Collie.
Vid tävlingar vid Järva den 27-28 maj 1926 deltog bl a col-
lien Lassie. Hon vann öppen klass, skyddshundsklass.
Prisdomarberättelse: 
“Lassie, collietik, ägare Postmästare O. Carlsson, Ånge, förare 
Polisman M. Mårtensson, Västerås, var en angenäm bekantskap 
liksom föraren. Lassie, en ovanligt elegant och smidig hund med 
rörelser som väckte allmän beundran, visade stor lydnad och bra 
följsamhet i linföring, god appell och trots sin spenslighet en ovanligt 
god skärpa. Lassie segrade i sin klass.”

Tävlingar som hölls den 18-19 september så segrade col-
lien Schilka II av Betsede i den öppna spårhundsklassen.
Prisdomarberättelse: 
“Collietiken Schilka, förare Fru Sundkvist. Första spåret 1000 
meter efter föremål misslyckades. Schilka tog upp spåret lugnt och 
arbetade korrekt men efter 500 m gick spåret i en vinkel och här 
förlorade hon vittringen. Hon släppte ytterligare två gånger med 
samma resultat. Linspåret sköttes korrekt. Vad gruppspåret beträf-
far, var detta en prestation, vars make man sällan blir i tillfälle 
att se. Hon gick spåret noggrant och markerade rätt person, men 
föraren ingav en viss osäkerhet. Sakstövningen (uppletande) sköttes 
bra, men den systematiska stövningen började icke omedelbart vid 
utsläppet. Appellmomenten bra med några små obetydliga fel. Vad 
bevakningen beträffar är Schilka en av de få hundar som verkligen 
förstår momentet. Schilkas arbete präglas av klok och omdömesfull 
utbildning.”

Nästa rasbeskrivning är publicerad 1926:
“Huvudet; Hjässan skall vara flat, måttligt bred mel-
lan öronen och småningom avsmalnande mot ögonen. 

Endast ett obetydligt stop vid övergången mellan pannan 
och nosen må förekomma. Hjässans bredd skall stå i lagom 
proportion till den sammanlagda längden av hjässan och 
nospartiet (ca 1:2,4) och huvudet i sin helhet skall vara av 
passande dimensioner i förhållande till hundens storlek. 
Nosen skall vara lagomt lång, avsmalnande mot spetsen men 
ej snipig, får ej verka svag eller hava för stora läppar. Vilken 
färg hunden än har, måste nosspetsen vara svart. Tänderna 
skola vara kraftiga, friska och jämna. En obetydlig ojämnhet 
tillåtes. Käkarna skola vara raka och kraftiga. Ögonen äro en 
synnerligen viktig detalj och giva hunden dess uttryck. De 
skola vara medelstora, något snett ansatta, mandelformade 
och med en varm, mörkbrun färg. (Undantag för merles, 
hos vilka ögonen, det ena eller bägge, ofta äro blå och vita 
eller porslinsblå.) Uttrycket skall vara mycket intelligent med 
livlig, vaken blick, när hunden lystrar. 
Öronen skola vara medelstora och lagom breda vid basen 
samt högt ansatta, dock ej alltför nära varandra, ej heller 
böra de vara placerade för mycket på sidan av huvudet. 
Under vila skola de bäras bakåtlagda, vippa då hunden är i 
rörelse, men vid lystring skall hunden kunna resa dem, var-
vid själva spetsarna skola vara lätt nedåtböjda.

Fel: Välvd hjässa, högt spetsigt bakhuvud, utskjutande 
kinder, konvex eller konkav nos. Huvudlängd som ej står i 
riktig proportion till kroppen, eller påminner om vindhund-
styp, huvud med för mycket stop. Vek, spetsig eller tvärt 
avklippt nos. Över- eller underbett. Svagt käkparti. Ljusa 
ögon äro absolut ej tillåtna lika litet som en slö, stirrande, 
enfaldig blick. Öron, som ej kunna bäras med eller utan 
nedåtböjd spets, äro felaktiga. Öron som på konstlad väg 
erhållit den korrekta ställningen böra strängt fördömas. Med 
”konstlad väg” menas här särskilda för ändamålet uppfunna 
apparater, ej hagel eller slant som ibland kan vara nöd-
vändigt att hänga i valparnas öron.

Halsen skall vara muskulös, kraftig och hava god längd 
samt vara något böjd. Kroppen skall vara ganska lång med 
väl välvda revben och djup bröstkorg; god bredd bakom 
bogarna, som skola vara något sluttande, länderna lätt välvda 
och kraftiga. Benen skola vara raka framifrån sett. Fel: Flata 
sidor, kort eller klumpig kropp. 

Frambenen skola vara raka och muskulösa med stark ben-
stomme och varken in- eller utåtstående armbågar, under-
armen något köttig med böjlig men ej svag led. Fel: Svaga, 
långa mellanfötter, utåtstående armbågar, krokiga underar-
mar. 

Bakbenen skola vara muskulösa vid låren, smidiga och 
seniga under hasorna och mycket väl vinklade. Hasorna 
skola vara väl neddragna och kraftiga. Fel: Kohas eller för 
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rak hasled. 
Fötterna skola vara avlånga med goda trampdynor, tårna 
välvda och tätt slutna. Bakfötterna mindre välvda. Fel: Stora 
platta ut- eller inåtvända fötter, utspretande tår.

Svansen skall vara måttligt lång, bäras lågt men krökt uppåt 
i spetsen när hunden är lugn och får, när hunden är livlig 
eller lystrar bäras högt, dock ej över ryggen. Fel: kort svans, 
svansen buren över ryggen eller vriden åt ena sidan.

Pälsen ska vara mycket tjock och tät, den yttre pälsen sträv 
vid beröring, den inre pälsen mjuk och täthårig, så tät att 
den nästan döljer huden. Manen bör vara mycket riklig, 
ansiktet och öronspetsarna släthåriga. Riklig hårbeklädnad 
vid öronens bas mycket önskvärd. Frambenen böra vara väl 
hårbevuxna, bakbenen skola ovanför hasorna vara rikligt 
försedda med hår, men däremot under hasorna, ganska 
släta, ehuru alltigenom täta. Rikligt med hår på svansen. Fel: 
Mjuk, silkeslen eller lockig päls eller otillräcklig underpäls.

Färg och teckning; Huvudfärgen bör vara gulbrun, även 
svart godkännes, med vita tecken. Av i övrigt likvärdiga indi-
vider föredrages en vackert och jämnt tecknad hund.
Allmänna egenskaper; Colliens exteriör skall tyda på styrka, 
kroppen skall vara smidig och graciös och uppbäras av väl 
ställda ben och fötter. Han skall i varje detalj vara full-
ständigt fri från minsta antydan om oädelt blod och måste 
ge uttryck av hög intelligens.

Storlek och vikt; Hanhunden 56 till 62 cm vid skuldrorna, 
tikar 51 till 56. Hanhundar 21-30 kg. Tikar 18-25 kg.
Den korthåriga collien skiljer från den långhåriga endast i 
avseende å pälsen, som bör vara hård, tät och helt kort.”

Några radanmärkningar: Redaktionen begär kommentar 
till Svenska Collieklubbens standardbestämmelser, och vill 
jag gärna efter förmåga efterkomma uppmaningen. Det är 
då först huvudets form. Vi läsa i standarden om den flata 
hjässan, det obetydliga stopet, lagom bredd mellan ögonen, 
nosen som får vara varken för tvär eller spetsig osv. Det ide-
aliska huvudet är en sådan ljuvlighet att det ej kan med ord 
beskrivas, utan här måste fotografierna fram. Jag tillåter mig 
då låna några foton ur en amerikansk tidskrift. Bilderna 1-4 
visa oss hur det idealiska colliehuvudet skall vara.
 

 “Det är visserligen för uppfödaren nödvändigt 
att veta huru en collies huvud skall vara, 
men än viktigare är att hava klart för sig de 
vanligaste felen, så att man kan vara på sin 
vakt. Välvd hjässa; ännu ej utrotad hos våra 
svenska collies. För mycket stop; synnerligen 
vanligt fel. För brett mellan ögonen; rätt vanlig 
företeelse. Vek, spetsig nos; förekommer i 
spridda fall. Utan stop; har ej förekommit på 
svenska utställningar. Konvex nos; har jag sett 
utställd en enda gång. Disproportion mellan 

panna och nos; är anträffbar även hos oss.

Bilderna1-4 visar oss ögats rätta form, storlek och placering. Man 
observerar huru ögat är liksom nedmejslat i kraniet. Samma bilder 
tjäna oss ock till exempel på goda collieöron. Så små öron som 
möjligt, ju tunnare och känsligare dess bättre, vilka vid lystring resa 
sig framåt med spetsarna lätt nedåtböjda är idealet. Av felen är det 
särskilt den för stora bredden vid basen och den låga ansättningen, 
som vållat oss de största bekymren. Det är sant, att vi i Sverige ha 
dåliga collieöron, men vi ha på sistone lyckats bättra på dem. Även 
i länder, där förädlingen av collien är långt driven, äro besvikelserna 
i fråga om öronen ingalunda ovanliga. Om en del detaljbestämmelser 
ifråga om öronen ber jag få slippa yttra mig.

Det påstås, att vi fästa alltför stor vikt vid colliens huvud, och det 
är ju möjligt. Det är dock så, att ännu för några år sedan fanns 
så få verkligt vackra colliehuvuden på våra utställningar, att man 
tvingades fästa väl stort avseende vid exteriören i övrigt. Det hade 
det goda med sig, att endast hundar med goda kroppar släpptes 
fram. Den lilla runda, rultiga collien arbetades bort, och vi ha nu i 
allmänhet goda mankpartier, väl välvda revben, gott bröstdjup, goda 
extremiteter och fötter samt goda proportioner i allmänhet. Och då 
vi nu i landet hava en hel del ädla och i fråga om huvudform, ögon 
och öron fullt prima collies är det att förvänta, att collierasen inom 
kort skall stå mycket högt hos oss.

Under allmänna bestämmelser i standarden står: Collien skall 
vara stark, smidig och graciös. Detta är colliens naturliga läggning, 
och äro dessa egenskaper hos honom medfödda, men huru bibehålla 
dem utan motion, och den bästa och mest effektiva motionen är väl 
arbete. Det är därför intresserade ivrat för att få in collien bland 
brukshundarna. Collien är född brukshund. Att ej alla exemplar 
äro lämpade för dressyr är sant, men så är väl förhållandet hos alla 
raser. Det arbetas i dessa dagar på åtskilliga håll, och vi hoppas till 
våren kunna visa resultaten härav. Collien är en idealisk sällska-
pshund, och att han är en faktor att räkna med som brukshund är 
säkert.”
                                                                     
Ånge den 15 februari 1926, Ossian Carlsson
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av Angelica Eklund

Mitt hjärta har alltid brunnit för collie sedan jag såg min för-
sta och när jag tog mitt första kliv in i hundvärlden hamnade 
jag på agilityplan. Så här står jag än i dag. 
Mitt intresse för agility & collies har aldrig sinat och jag 
har känt att man har saknat något forum för oss som täv-
lar med collies i agility. Visserligen var vi inte många i bör-
jan men nu är vi desto fler! Så nu var det läge, med da-
gens teknik och allt fler ekipage, att starta ett forum!  
 
Det blev en facebook-grupp vid namnet AgilityCollies! Alla 
som tränar & tävlar med sina collies, korthåriga som långhåri-
ga, är välkomna. Nyfikna får också vara med. Denna grupp 
är inte heller bara för oss i Sverige utan för alla nationaliteter.  
Gruppen startades 31 juli i år och vi är nu uppe i 52 medlem-
mar (september)! Både svenskar och norrmän!

Tanken med gruppen är att stötta och peppa varandra, planera 
träffar och läger, lägga upp filmer och bilder osv. 
Vi har faktiskt redan bokat vårt första läger! Den 19-21 mars 
kommer det att hållas, vi har bokat in oss på Hundträff.se i 
Kyrkekvarn. Lägret kommer att vara instruktörslöst, vilket in-
nebär att vi hjälper varandra med träningen. Detta är en per-
fekt start på kommande vårsäsong!

AgilityCollies

I sommar siktar vi på Collie-SM i Laholm! Det vore otroligt 
roligt att få så många agilityekipage att delta som möjligt! 
Vill ni hänga med oss? Om ni har facebook, sök på AgilityCol-
lies.
Har ni inte facebook men ändå vill hänga med på våra aktiv-
iteter, hör av er på angelica@acania.se eller 070-20 13 745.

Vill önska alla AgilityCollies lycka till på banorna!

- en grupp i full fart!
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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
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Leif  Hedberg, så heter mannen vi alla har att tacka för vårt 
årliga arrangemang COLLIE-SM. Egentligen är det inga ”rik-
tiga” SM-tävlingar utan ett Rasmästerskap. Vissa klasser på 
Collie-SM är officiella medan andra är inofficiella men alla 
SM-titlar är inofficiella. Men visst är det roligare att kalla våra 
tävlingar för Collie-SM?
1993 hölls ”Svenska Collieklubbens jubileumshelg i Nora den 
16-18 juli” det som vi alla nu känner som Collie-SM. Platsen 
var Åkerby kursgård i Nora ca fyra mil norr om Örebro. 
Arrangemanget var omfattande vilket syns i programmet här 
nedan:

 Fredag 16 juli:
• Inofficiellt svenskt mästerskap i bruksprov
• Inofficiell agility
• Korning
• Mentalbeskrivning Unghund (hette det då)
 Lördag 17 juli:
• Officiell Collieutställning
 (Jubileumsutställning då SCK fyllde 25 år)
• Karaktärsprov
• Officiellt lydnadsprov klass 1-elit
• Fortsättning av inofficiellt bruksprov med lydnads-  
 provet
• Championkavalkad av svensk collie
• Exteriörbeskrivning för korning
• Jubileumsbankett (med 3-rätters middag)
 Söndag 18 juli:
• Nordisk uppfödarkonferens 
 Veterinär Christer Nälser pratade om ”Stamtavlans   
 betydelse i aveln”. Vidare stod ”Uppfödarenkäten”   
 på programmet. 
  
För 25 år sedan var bruksproven fortfarande inofficiella på 
rasmästerskap. Numer (sedan slutet av 1990-talet) finns det 
möjlighet att ha officiella bruksprov med status Rasmäster-
skap vilket gör att vi som arrangörer kan ge collie förtur. 1993 
var det 18 anmälda collies.

Agilityn var inofficiell vilket den fortfarande är. 1993 var 
dock tävlingarna öppna för alla raser men där enbart collie 
tävlade om SM. Agilityn hade 150 starter av 55 ekipage varav 
15 ekipage var collies.

Mentalbeskrivning Unghund hette det innan det 1997 
blev MH (Mentalbeskrivning Hund). From 1997 blev MH of-
ficiellt men det tog tills 2004 innan SCK fick med det i Avel-
spolicyn och att MH ersatte Karaktärsprovet som ju också det 
fanns med på Collie-SM 1996. 

I lydnadsproven var det totalt 28 collies i lydnadsklass I-II. 
I lydnadsklass III och elit var det 8 ekipage och två collies fick 

1:a pris i eliten; SLCH LP Mitzy med Jörgen Norberg samt 
SLCH SUCH Smooth in my Mind of  Torrosly med Yvonne 
Andersson. Dessa båda delade titeln Riksmästare i lydnad. 

Till utställningen hade man tre domare med totalt 155 hun-
dar anmälda. Eva-Karin Eriksson skrev följande om utställn-
ingen:
”155 collie var anmälda till utställningen, som också var årets 
huvudutställning. Speciellt glädjande var naturligtvis den reko-
rdhöga anmälningssiffran på korthårscollie, när vi tillgodosett 
korthårsfantasternas önskemål och tagit hit en korthårsspecial-
ist Birgit Hayward, som vi här i Sverige har att tacka för att vi 
har korthår överhuvudtaget, då hon var en av de första att ägna 

COLLIE-SM - hur det började
av Kirsten Wretstrand

SM-Vinnare i Bruks blev Lolo Hawkins med 
Seamist Shining Diamond.

SM-Vinnare i Agilityblev Maria Knutas med Newlook’s King Valiant
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rasen uppmärksamhet.
I långhårsringarna dömde Ulla Bergh-Persson hanarna och 
Päivi Eerola dömde tikarna. Tyvärr hade Ulla Eriksson lämnat 
återbud pga. sjukdom, men hon var i våra tankar, och dottern 
Eva fick en blomsterkvast och allas hälsningar och ”krya på 
dig” att ta med hem.
Ulla B-P är ju välkänd för de flesta, men Päivi var en ny bekant-
skap. En ung nybliven finsk domare, specialiserad på sheltie, 
collie, bearded och OES. Med sedvanligt finskt hundöga och 
stränghet granskade hon våra svenska (och norska) collietikar. 
Utförligt resultat finns att läsa på annan plats i tidningen, men 
jag vill bara nämna ÅRETS STORSLAM på collieutställnin-
gen;

Jeanette Sävlund och för all del även Marko Hangasmaa och 
deras korthårscollie från kennel ONEWAYS blev nämligen 
BIR, han- och tikcert, BIS-uppfödargrupp, BIS-avelsgrupp 
och slutligen blev ONEWAYS BLOODY MARY även BEST 
IN SHOW. ”Astrid” är den andra korthårscollien någonsin 
som vinner över långhårscollien på vår huvudutställning, och 
det roliga är att Astrids far FAIRLINES BILLY THE KID var 
den första (också ägd av Jeanette).

På söndagen var det en uppfödarkonferens med två intressan-
ta föreläsare på dagordningen. Christer Nälser och Lars Fält 
förläste om Stamtavlans betydelse för aveln respektive Tikens 
påverkan på valparnas utveckling. ”

Här är ett reportage från det första 

RIKSMÄSTERKSKAP I BRUKSPROV 
FÖR COLLIES
Av Kerstin Berminge

Till SCK:s 25-årsjubileum ordnade man för första gången ett 
riksmästerskap i bruksprov för collies, en tävling som många 
av de övriga bruksraserna redan har. Meningen är att tävlingen 
ska återkomma varje år och till tävlingen har flera vandring-
spriser skänkts, ett till Riksmästaren, som är den som vinner 
totalt, alltså i samtliga bruksgrenar, skänkt av Lollo Hawkins, 
kennel Seamist, ett till bästa sökhund, skänkt av Transfer Print 
vp och ett till bästa spårhund, skänkt av Ann Johansson, ken-
nel Newlooks. Våra norska vänner i Norska Collieklubben 
skänkte ett hederspris till bästa lydnads-och-bruks-hund. Ett 
hjärtligt tack för detta. Det är bara att hoppas att tävlingen blir 
en succé.

Tävlingen var kanske i lättaste laget, något Brukshundens ut-
sände rapportör Staffan Nordin uttryckte viss besvikelse över, 
då den svårighetsmässigt låg mitt emellan appellklass och lägre 
klass. Som en början var dock tävlingen lyckad och arrangör-
erna gjorde ett gott jobb, liksom domarna Sonny Bäckman och 
Synnöve Rask. Stämningen bland de tävlande var god och alla 
trycktes trivas.

Dagen började på Lindesbergs brukshundklubb där SCK:s 
ordförande Margareta Andersson inledde med ett litet välkom-
sttal. 17 ekipage ställde upp, 10 i spårhundsgruppen och 7 i 
sökhundsgruppen. Efter lottdragningen bar det iväg ut i sko-
gen för specialmomenten.  Spårhundsgruppen gick först. 
Överlag gick hundarna ut bra i sina spår. Tyvärr ser man ju 
inte mer än påsläppen i spårgruppen varför det inte går att 
rapportera om hur hundarna sedan gick sina spår. Efter avs-
lutande spårprov kunde vi bara konstatera att två hundar hade 
0 på spåret, två tävlande hade betyg 8 och resten hade 10:or. 
Redan vid påsläppen kunde man ana vilka hundar som skulle 
komma att slåss om förstaplaceringen. De som sedermera blev 
de bästa spårekipagen visade att de kunde sin sak, men de fles-

Smooth in my Mind of  Torrosly med Yvonne Andersson, 
som både blev bästa sökhund samt SM-Vinnare i Lydnad.

SM-Vinnare korthår och BIS Oneway’s Bloody Mary 
med Jeanette Sävlund. 
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Freestyle!
Freestyle är en hundsport 
som ger föraren möjlighet att 
visa fritt utformade lydnads-
program till musik. Sporten 
tar tillvara individuella egen-
skaper hos hunden och visar 
resultat av positiv hundträn-
ing med träningsglädje, kon-
takt, lyhördhet och samarbete 
i fokus. En grundtanke är att 
freestyle ska vara roligt både 
för förare och hund. 

Beskrivningen ovan kommer från förordet i ”Bestämmelser 
för freestyletävlingar”.
I freestyle finns två tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to 
music (HtM). I Freestyleklassen väljer man fritt rörelser medan 
HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.

Freestyle kan beskrivas som ett fritt lydnadsprogram som 
utförs till musik.  Programmet bedöms i tre kategorier: ut-
förande, programmets planering och kvalitet och tolkning 

ta av hundarna kom iväg fint på sina spår.
Efter spåren och en kafferast var det dags för nästa gren, söket. 
Trots att rutan först verkade lätt visade det sig att högersidan 
inte var helt lättsprungen för hundarna då markvegetationen 
var djup och underlaget mjukt.
Här fick vi se en variation i hundarnas beteende. Somliga var 
mer rutinerade än andra. Flera av de tävlande hade haft nytta 
av att vara figuranter på någon eller några bruksprov för att 
se, både hur hundarna bör bete sig och hur man som förare 
kan förbättra sin och hundens betyg i söket. Men bortsett från 
dessa skillnader blev både domarna och jag glatt överraskade 
över hundarnas arbete i sökrutan och de som inte lyckades så 
väl den här dagen kan komma att göra betydligt bättre ifrån 
sig med litet mer träning. Alla hundarna visade god vilja att 
söka och de flesta hittade både figuranterna och markerade 
dem korrekt. Mest imponerande var två tikar. Den ena var An-
nika Hednars tik Almdalens Gipsy som hade full fart och stor 
målmedvetenhet och som inte var rädd för att gå ut djupt i 
rutan. Matte däremot hade litet svårt att hålla nerverna i styr 
och vissa svårigheter att hålla reda på sin hund i sökrutan. Det 
var dock inte hundens fel. Hon fick helt rättvist dagens högsta 
sökbetyg 9,5. Den andra imponerande sökhunden, med be-
tyg8, var Karin Noréns tik Segerdalens All Night Long, som 
dessutom var hela åtta år gammal men pigg och fartfylld i 
sökrutan som en unghund. Den här tiken fick neddrag på be-
tygen för att hon hade startskall bland annat, men hennes fart 
och sökglädje var en fröjd att se.

Efter specialen var det dags för platsliggning och budföring 
och först dagens därpå avverkades lydnadsdelen. Tävlingen var 

ingalunda avgjord efter specialmomenten men tyvärr avstod 
flera av hundarna med de bästa specialbetygen från platsliggn-
ing på grund av skottberördhet, de ovannämnda tikarna bland 
andra, varför de i praktiken var borta från tätpositionerna efter 
första dagen, trots fina prestationer i specialmomenten.

Samtliga hundar gjorde dagen därpå goda och glada insatser 
i lydnadsdelen. Även lydnadsdelen var enkel, närmast ap-
pellklass. Om det varit svårt att organisera mer avancerade 
specialprov hade kanske ändå varit värt att låta hundarna gå 
lydnadsprogrammet i den klass de tävlar officiellt. Det hade 
kanske gjort dem mer jämspelta och ökat spänningen. När lyd-
nadsdelen var avklarad kunde man småningom konstatera att 
Lollo Hawkins med Seamists Shining Diamond stod som seg-
rare totalt och att hon därmed blev Riksmästare i bruksprov 
för collies och kunde plocka hem både riksmästarpriset, spår-
priset och det norska hederspriset med 311 poäng. Bästa sök-
hund och tvåa i riksmästerskapet blev Yvonne Andersson, 301 
poäng, med korthårstiken Smooth in my Mind of  Torrosly och 
på tredje plats i riksmästerskapet kom Lennart Klingestad med 
Almdalens Zebulon (ägare Annika Hednar). I spårhundsgrup-
pen hamnade han på en andraplacering med sina 300 poäng.

Jag gratulerar vinnarna och ger samtliga tävlande som slut-
förde tävlingen (de enda jag kan uttala mig om) min kompli-
mang för trevliga hundar som gjorde väl ifrån sig. Flera av dem 
visade goda anlag och hade mer att ge och kan komma att visa 
framfötterna. Lycka till allesammans med det fortsatta tävlan-
det och väl mötta på nästa års riksmästerskap.

av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i 
förhållande till hunden och hur programmet har anpassats till 
musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda 
en tilltalande helhet. Föraren får utforma programmet helt fritt 
och välja vilka rörelser man ska ha och därför kan olika pro-
gram se väldigt olika ut. En freestylehund lär sig många olika 
moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom 
ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få 
rörelserna rätt till musiken. Freestyle är verkligen något som 
passar alla hundar – stora som små!

I heelwork to music gäller detsamma som för freestyle med 
den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det 
alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio 
positioner som står i regelverket. I bedömningen av program-
met i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och 
hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.
Vill ni se hur ett freestyle- eller heel to music-program kan se 
ut, så finns det många exempel på www.youtube.com.

Tävling och SM
Tävlingar anordnas av klubbar som verkar under SKK; t ex 
brukshundsklubbar, länsklubbar, rasklubbar och Sveriges 
Hundungdom. Många tävlingar ordnas ute på de lokala klub-
barna. Andra ordnas i samband med större evenemang som 
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Hundens dag, i samband med andra hundsporter, hundut-
ställningar och andra tillställningar runtom i landet. Tävlingar 
hålls inomhus på de två stora hundmässorna My Dog i Göte-
borg och HUND i Stockholm.
Även här arrangeras det SM som för 2012 kommer att hållas 
på MyDog på Svenska mässan i Göteborg någon av dagarna 
3-6 januari 2013. Arrangör är Västra Kennelklubben. Antalet 
startande i årets SM kommer att vara 10 stycken i HtM och 14 
stycken i Freestyle. De regerande svenska mästarna och ung-
domsmästarna i respektive gren är direktkvalade till SM. De 
svenska landslagen tävlar även både på NM, EM och VM. 
För närvarande är SKK via SKK/FREE huvudman för 
sporten, men enligt beslut ska huvudmannaskapet övergå till 
en egen organisation från och med 2014-01-01. Denna organi-
sation ska vara en klubb med specialklubbsstatus. I dagsläget 
går den nya klubben under arbetsnamnet ”Svenska Hundfree-
styleklubben”. 

Sofia Wickman & Wilda

Anita Ahlqvist & Collin

Tävlingarna är öppna för alla hundraser som har uppnått 
minst 12 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället. 
Det finns inte någon åldersgräns på föraren. Blandrashundar 
får tävla i freestyle, hunden behöver dock en tävlingslicens.
Tävlingsplanens storlek ska vara ungefär 20 x 20 me-
ter och det exakta måttet ska ha informerats i PM:et. In-
formation om och anmälan till freestyletävlingar görs på: 
www.hundaktiv.se. 

Regler
Freestyle bedöms av två till fyra domare, som ger poäng mel-
lan 1 – 10 i följande bedömningskategorier:
• Utförande
• Planering & Kvalitet
• Tolkning av Musik
I freestyleklasserna finns inga obligatoriska rörelser. Maximalt 
25 % av programmet får bestå av HtM (heelwork to music)-
positioner, exempelvis fotgående. Programmets längd skiljer 
sig mellan de olika klasserna, från 45 sek till 4 minuter.
Det finns tre officiella klasser: Klass I, II & III. För att få 
uppflytt från en klass till nästa krävs minst 7,5 i varje bedömn-
ingskategori (dvs. utförande, planering & kvalitet och tolkning 
av musik). Man får stanna i en klass så länge man vill, men om 
man väljer att flytta upp från t.ex. klass I till klass II, får man 
självklart inte gå ned till klass I igen! När man får tre resultat 
med uppflyttningspoäng i en klass, kan man få ett freestyl-
ediplom. 
Mer information om freestyle kan du hitta på:  
www.hundfreestyle.se.

Mitt	namn	är	Sofia	Wickman	och	jag	är	14	år.	Jag	tränar	
och	 tävlar	 i	 freestyle	med	min	 långhåriga	 collie	Crav-
ing’s	First	Love	(Wilda),	 som	är	15	månader.	Freestyle	
är	bland	det	roligaste	vi	båda	vet!	Mitt	absolut	största	
intresse	är	hundar	och	jag	har	alltid	tyckt	om	att	dansa	
–	 så	 det	 är	 den	 perfekta	 kombinationen!	 Freestyle	 är	
precis	som	det	låter	(fri	stil)	och	man	tränar	utan	krav,	
bara	för	att	det	är	så	otroligt	kul!	Det	går	även	att	träna	
inne	som	ute!	

Jag	 heter	Anita	Ahlqvist,	 och	 har	 en	 långhårig	 collie,	
Ikkatorpets	 Collin	 (Collin)	 som	 är	 3,5	 år.	Vi	 tränar	
och	tävlar	rallylydnad,	agility	och	lydnad.	Vi	har	precis	
börjat	träna	freestyle,	och	det	är	verkligen	jätteroligt.	
Mycket	bra	kontaktövningar	och	rörelserna	ger	både	
styrka	 och	 smidighet.	 Freestyle	 passar	 alla,	 eftersom	
man	 själv	 väljer	 rörelser	 och	 musik	 och	 kan	 anpas-
sa	 programmet	 efter	 både	 hunden	 och	 föraren.
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Om man ska börja från allra första början, så tror jag att 
min resa till godkänd tjänstehund började redan för ca 27 år 
sedan då min far gick vilse när vi var ute och plockade bär. Vi 
letade i timmar efter honom och jag var så fruktansvärt rädd 
att vi inte skulle hitta honom i tid. Men, efter många timmars 
letande så fann vi honom helt utmattad men välbehållen efter 
en väg, långt ifrån där han försvann. Känslan var obeskrivlig. 
Jag glömmer aldrig vad jag tänkte på under dessa timmar. Om 
jag hade haft en hund som kunde spåra så hade den kunnat 
hjälpa oss att hitta min far mycket tidigare. Jag hade då en egen 
Shetland Sheepdog, vid namn Robin, men vi hade aldrig tränat 
på just spår.

Åren gick och med fyra barn i familjen så fanns det inte så 
mycket tid över till mina egna intressen, dvs. hundarna. Men 
vi har i alla fall gått på lite lydnads- och spårkurser fast aldrig 
tävlat direkt.
När jag så hämtade hem min Eros i slutet av november 2009 
så var det en speciell känsla redan på en gång. Han var en fan-
tastiskt lugn, trygg och mysig liten kille – och den känslan höll 
i sig!
Våra barn var nu så stora så jag hade mer tid över till ”hun-
deriet”, och våra två döttrar är också mycket hundintresserade 
så de har varsin egen Shetland Sheepdog.
Hösten 2010 var jag på två informationsmöten om tjänste-
hund, och jag tyckte det verkade vara spännande och intres-
sant. Jag fyllde i en intresseanmälan och så en dag fick jag 
besked att vi var välkomna på inträdesprov till Rättvik och 
Nedan-Siljans BK.

Jag var ganska nervös när jag och Eros åkte upp till Rättvik den 
20/11 2010, för att göra inträdesprovet till tjänstehund. Eros 
var då 13 månader gammal.  Jag visste dessutom inte riktigt hur 
provet skulle gå till. Vi hade aldrig provat på det här förut så vi 
var verkligen nybörjare.
Provet började med att en person testade 
tillgängligheten genom att klämma och kän-
na igenom Eros. Sen kontrollerade de samar-
bete mellan hund och förare samt lydnad. 
Därefter blev det skottprov där hundarna 
skulle vara passiva under några skott och se-
dan kampa under resten av skotten. Hunden 
ska då vara helt skottfast, och det var Eros. 

Vi fick även göra ett bevakningsprov, vind 
och ljud, då vi fick gå en liten patrullstig för 
att se om hunden har något intresse för det 
som händer runt stigen och om den även har 
ett figurantintresse. Och det hade Eros fast 
vi aldrig tränat på det. Sen var det dags för 
bastjänsten, då binder man upp hundarna 
med några meters mellanrum i skogen med-
an vi förare själva fick gå undan in i ett hus. 
Hundarna skulle sedan sitta där ute drygt en 

Godkänd tjänstehund
halvtimme utan att börja gnälla, pipa eller skälla. Det kändes 
som en evighet när man satt där och väntade...

I bastjänsten kontrollerades även om hunden visade aggres-
sivitet mot de andra hundarna. Det är inte önskvärt. Sedan 
gick testledaren dit och hämtade en hund i taget, och den fick 
då inte visa vakt eller aggressivitet när de skulle hämta dem. 
Därefter var det en stunds oro innan vi fick reda på om vi var 
godkända eller inte. Lyckan var total då de meddelade att Eros 
blivit godkänd!

Vi fick sedan vänta ända till maj 2011 innan vi fick börja träna, 
eftersom Eros var en av de yngsta som genomfört provet och 
de ville ta de äldsta i första hand, för hunden ska helst hinna bli 
godkänd före fyra års ålder.
Så i maj började vi vår träning tillsammans med våra instruk-
törer Iréne och Thomas. Vi var ganska många till en början 
och då tränade vi ofta bredvid Romme flygplats. Vi tränade 
ganska mycket lydnad, åkte ut och lade spår, sen tillbaka till 
Romme och lydnadstränade och sen ut i skogen igen för att 
spåra. Det var riktigt roligt, men väldigt bullrigt av alla flygplan 
som landade och flög iväg. 

Vi hade sommaruppehåll i någon månad och återupptog vår 
träning i slutet av augusti, då vi fick börja prova på patrul-
lering, som går ut på att hunden ska visa om den hör någon 
person som rör sig i skogen, ljudmarkering, eller också att det 
finns någon där som ligger stilla, då blir det vindmarkering. 
Det gäller då att hunden inte går med näsan i marken utan den 
ska gå och arbeta med nosen och huvudet uppe i luften. Ojo-
joj, vad svårt det var att få Eros att gå med nosen uppe. Det var 
inte lätt att få upp nosen utan att försöka dra upp honom. Han 
trodde ju att han skulle spåra, det var ju det vi hade tränat på... 
Ja förut ja, nu var det helt andra saker som var viktiga. Nosen 
i luften och arbetande hund, utan att försöka kissa och lukta 

Vår resa till
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efter spännande dofter! Det blev några patrulleringar som var 
ganska så katastrofala, men helt plötsligt så fattade han galop-
pen. Vet egentligen inte hur det gick till, men det bara kom en 
dag! När han då visade markering så berömde jag och släppte 
honom så han kunde springa ut för att leka/kampa med fig-
uranten som belöning.

Från den dagen så jobbade han så himla bra, markerade tydligt 
och tog både vind- och ljudmarkeringarna. Kändes helt fantas-
tiskt vill jag lova. Så fortsatte vår träning under hösten. Ibland 
körde vi spår och så varvade vi med patrullering. Det blev en 
hel del helgträning eftersom man måste hinna med ett antal 
hundar som vi turades om att ”figga” 
åt. Vi har träffat så många trevliga rot-
tweiler, schäfer och dessutom en briard, 
och så även deras förare förstås. Det var 
nog en del som höjde på ögonbrynen 
första gången när Eros och jag tränade, 
eftersom han var första collien som 
tränat med dem, men allt eftersom så 
har vi bara fått lovord av de andra förarna och våra tränare. 
Vi tränade även under vintern som denna gång inte var alltför 
snörik, men ibland var det rejält kallt då man skulle ligga stilla 
för att vara vindfigurant. Det kändes skönt när våren kom och 
vi åter kunde börja träna även vardagar igen.

Den 20 maj 2012 var det dags för vårt obligatoriska lydnads-
prov för tjänstehund och det genomförde vi med godkänt re-
sultat! Även denna gång blev jag jätteglad. Jag är nog egentli-
gen ingen tävlingsmänniska så jag är bara så väldigt glad att vi 
klarade det.
I lydnadsprovet ingår linförighet, framförgående, fritt följ, 
läggande under gång, inkallning, hopp (sitt, hopp) samt plats-
liggning 5 minuter med skott, då föraren ska stå 50 meter från 
hundarna. Jag kan då säga att det kändes som väldigt långa 
minuter innan testledaren sa 
att vi kunde återgå till hunda-
rna.

Sedan skulle jag själv genom-
föra en GUF-kurs som är 
obligatorisk eftersom jag inte 
gjort någon militärtjänst. Den 
kursen genomförde jag i Fa-
lun på Dalregementet under 
sommaren. Då är man inacko-
rderad där och har utbildning 
i bl a sjukvård, skytte, vapen-
vård, skyddsutrustning, etik 
och moral. Vi låg även ute i 
fält. Det var från tidig morgon 
till sen kväll. Det var ganska 
jobbigt med långa dagar, men vi hade en fin sammanhålln-
ing i gruppen så vi hade även väldigt roligt tillsammans och 
många bra instruktörer. Det var prov i t ex skytte och sjukvård 
som man var tvungen att klara för att bli godkänd. Det kändes 
riktigt skönt när jag fick mitt diplom att jag klarat kursen med 
godkänt resultat!

Den 29-30 september så var det då dags för certifieringsprovet 
för patrullhund som Eros och jag skulle göra tillsammans.
Dagen började med att vi skulle vara på Ludvika BK kl 07.00 
för mottagning, där man kontrollerar hantering, tillgänglighet 
och samarbete. Eros blev mycket väl godkänd. Visitationen 
gick också mycket bra, då undersöker de ben, tassar, päls/hud, 
öron och tänder.

Sen var det dags att bygga ”basen” uppe i skogen. Då gjorde 
jag i ordning Eros bur med presenning över, namnskylt på och 
med liggunderlag och hundfilt i. Han har en kedja som han 
ska vara kedjad i (under dagtid) och ha tillgång till sin vatten-

skål. I basen ska hundarna ligga när de 
inte används i tjänst. Och man får inte 
själv utfodra eller rasta sin hund utan det 
gör baspersonalen. Alla hundarna ligger 
ganska nära varandra men de får inte 
kunna komma åt någon annan. I basen 
ska hundarna vara lugna och tysta för 
att bli godkända och de ska ligga i basen 

även under natten, men då ligger de inne i burarna.
När alla byggt klart så fick första gruppen åka iväg för att göra 
patrullering. Eros och jag skulle starta som nummer 4 och sist 
i vår grupp. Det blev lite pirrigt att vänta men det gick ändå 
ganska bra. Eros skötte sig helt förträffligt på patrulleringen 
som är 1 km lång och han var den enda hunden som tog en 
vindfigurant från två håll, det hade de andra inte klarat. Matte 
var däremot lite pirrig och visade lite dåliga markeringar, men 
vi blev ändå godkända!  Eros fick väldigt fin kritik av de två 
kontrollanterna för sitt jobb på patrulleringen.  

Efter det så skulle hundarna sättas in i basen av baspersonalen 
så det var bara att lämna över Eros till dem. Vi förare fick äta 
och vila några timmar, medan den andra gruppen genomförde 
sina patrulleringar. När alla var klara så fick vi reda på att två 

ekipage inte blivit godkända 
på patrulleringen, så de fick 
packa ihop sina saker redan då 
och fick inte vara med något 
mer. Då insåg man verkligen 
att det var allvar.

På kvällen var det då dags 
för det fasta bevakning-
sprovet. Här gäller det att 
sitta still med sin hund under 
en timme och då ska hunden 
markera om den hör något 
eller känner med nosen att 
någon finns där och man ska 
då som förare visa rätt tecken 
för kontrollanterna. Det blir 

väldigt ofta ljudmarkering då figuranterna rör sig i terrängen. 
Hunden ska då visa var figuranterna befinner sig (fortfarande 
stilla och bara visa med markering var det rör sig.) och den 
ska kunna vara lugn men uppmärksam då ”figgarna” är stilla. 
Vilken glädje det blev då vi alla som var kvar även blev god-
kända på det!
Efter det så var det bara att överlämna sin hund till basper-

Förhoppningsvis	kanske	vi	
sedan	kan	göra	en	insats	om	
någon	försvinner	eller	går	
vilse.  

“
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sonalen igen och sen in för att äta lite själv också och därefter 
försöka sova.

Under natten så regnade det rejält och var bara några plus-
grader, så man funderade allt hur det gick för hundarna ute 
i ”basen”. Jag fick besked på morgonen att Eros skött sig 
mycket bra och varit lugn och nöjd. Presenningen hade hållit 
regnet ute, så han hade haft det torrt och skönt därinne i bu-
ren. Baspersonalen kallade honom för ”Kungen i basen” och 
”Herre på täppan” för att han bara låg lugnt och tittade på de 
andra eller låg och sov på rygg, med magen i vädret. Han fick 
många kommentarer om sitt trevliga, lugna sätt.

Så var det då dags för den sista dagen och sista provet, patrul-
lering med spårupptag. Man går då ut som på en vanlig patrul-
lering, men hunden ska då ta upp spår istället. Man visar mark-
ering för att hunden fått upp spår och sen går man en liten bit 
på spåret tills de kommenderar stanna, då sätter eller lägger 
man ner hunden. Man får då vänta en liten stund och sen får 
man sätta på spårselen och spårlinan. Sen är det bara att spåra, 
och försöka hitta alla fyra apporter av olika material. Slutap-
porten är absolut nödvändig att ha med sig in annars blir man 
inte godkänd. Man måste även ta sig runt på det 1,5 km långa 
spåret på en tid under 90 minuter.
Eros gick ut fint på patrulleringen och det dröjde inte många 
steg innan han satte nosen i marken och började spåra. Jag 
gjorde markering för det och vi blev tillsagda att stanna efter 
en liten bit. Jag kommenderade ”ligg” åt Eros och han lade sig 
lugnt och väntade. Vi fick vänta några minuter och sen fick jag 
sätta på Eros spårselen och linan. Därefter fick vi tillåtelse att 
börja.
Jag kommenderade ”spår” och Eros började genast spåra. Det 
var väldigt skiftande underlag, först lingon- och blåbärsris sen 
mycket blöt mosse, vi kom sen ut på ett kalhygge med högt 
gräs och väldigt ojämn mark.

Vi hade gått en bra bit då Eros hittade den första apporten 
som var av trä. Han fick lite vatten och lite godis och så vilade 
vi någon minut, jag tänkte att vi skulle ta det lugnt och inte 
stressa. Han fortsatte sen och jobbade på bra fast det var så 
olika underlag. Han hittade även metallapporten och jag ty-
ckte det kändes riktigt bra. Sen hittade Eros även apporten av 
plast/gummi, en liten bit av en vattenslang. Vid varje apport så 
stannade vi och han fick vatten och lite godis.

Efter ytterligare en bit så hände det som INTE fick hända, det 
brakade till i skogen och en råbock stack iväg strax bredvid oss 
och hundar började skälla nere vid vägen och just där vi var, 
var det riktigt blött och svår terräng. Då och där tappade Eros 
spåret, han försökte hitta det men vi kom nog en bit ifrån. 
Jag skulle varit mer uppmärksam där och inte släppt honom 
så långt då han tappade spåret. Men han satte då upp nosen 
och började vinda istället. Jag följde bara efter honom och lät 
honom jobba. När vi gått en bra bit så såg jag att vi kommit 
fram till spårupptaget, där vi startade vårt spår. Det var det han 
hade känt. Då vände jag honom och började uppmana Eros att 
leta spår, han jobbade så himla bra och gav sig inte, tyvärr kom 
vi lite nära vägen så det blev lite störning därifrån. Jag kände då 
att vi fick lov att försöka ta oss längre upp i skogen och försöka 
följa en rak linje. 
Vi gick en bra bit och jag insåg då att vi kanske inte hade så 
lång tid på oss. Men Eros jobbade hela tiden och helt plöts-
ligt så satte han ner nosen i marken och började spåra igen, 
då hade jag nästan gett upp hoppet att vi skulle klara oss. Då 
kände även jag igen mig, vi hade varit där förut, och då kändes 
det genast så mycket bättre. Eros följde spåret och drog med 
mig framåt. Känslan var enorm när han stannade vid apporten 
och jag såg att det var slutapporten!! 
Jag blev så glad att jag bara grät och kramade om honom! Den 
känslan går nästan inte att beskriva, att ha en hund som bara 
fortsätter jobba, fast man själv nästan gett upp.
Eros är verkligen en riktig fighter som inte ger upp i första 
taget! Lyckan var total när vi kom ner till mottagaren som 
berättade att vi hade alla apporter med och att vi även klarat 
tiden...

Vi fick sen åka tillbaka till klubben och efter en ganska lång 
stunds nervös väntan innan vi där fick beskedet att vi blivit 
godkända!
Vilken otrolig glädje, lyckan var total! Vilken fantastisk hund 
jag har i Eros!
Eros har nu gjort godkänt certprov och får därmed titeln TJH 
(patrull) SE UCH DK UCH Seamist Ice Spirit. Och nu ska vi 
skriva kontrakt med Försvaret och Dalregementet. Förhoppn-
ingsvis kanske vi sedan kan göra en insats om någon försvin-
ner eller går vilse.  

Jag vill passa på att tacka Margareta ”Lolo” Hawkins som gjort 
det möjligt för mig att ha förmånen att dela livet med vår un-
derbara Eros, min vän och ”jobbarkompis”. Jag vill även rikta 
ett stort tack till min familj som ställt upp på alla vis under den 
här tiden och till alla mina träningskamrater och sist men inte 
minst till våra tränare Iréne och Thomas!
Utan alla er hade detta inte varit möjligt. Varmt tack från Eros 
och mig!

Tacksam, stolt & glad ägare/förare är Anne-Marie Drougge Larsson 
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Vi	kommer	att	kora	Svensk	Mästare	i	följande:

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

PROGRAM

Fredag 5 juli 	 	
Invigning
Rallylydnad	-	alla	klasser	
	 	   

Söndag 7 juli
Lydnad	-	klass	1-elit	samt	Rasspecial	kort-	och	långhår

Snart	läggs	hemsidan	för	2013	års	Collie-SM	ut.	
Gå	in	på	svenskacollieklubben.se	för	att	hitta	länken.

Lördag 6 juli 
Appellklass	till	Elitklass	i
Bruks,	Spår	och	Sök
Agility

Laholms BK 5-7 juli
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Det är med stor glädje man kan notera att FCI godkänt 
Nordic Style som en officiell internationell tävlingsform med 
CACIT status fr.o.m. 2012. 
Man kan dock konstatera att informationen kring införandet 
av den nya tävlingsformen varit mycket knaphändig ut mot 
organisationen och medlemmar.
Regelverket som FCI godkänt är detsamma som idag gäller 
för Nordiska Mästerskapen och förhoppningen är att denna 
tävlingsform skulle kunna tilltala en stor grupp inom SBK. 
Det finns idag en hel del medlemmar som skulle önska att det 
fanns en tävlingsform där lydnaden fick en något mindre be-
tydelse i förhållande till specialmomenten och att dessa gärna 
fick bli lite mer krävande. 

Vad är Nordic Style?
Kortfattat är Nordic Style en brukstävling som går över två da-
gar. Tävlingsformen består av fyra moment där specialen utgör 
två moment då man skall utföra ett spår, sök eller rapport båda 
dagarna. De andra två momenten är lydnad och uppletande 
som utförs bara en gång på en av dagarna. 

Lydnaden består av ett enklare lydnadsprogram (lättare än ap-
pellklass). Specialen är svårare än i elitklass men framförallt 
skall man göra det två dagar i följd. 

Likt dagens bruksgrenar så tävlar man antingen i spårhunds-
gruppen, i sökhundsgruppen, i rapporthundsgruppen eller i 
skyddshundsgruppen. 

Regelverket är internationellt men varje land avgör själva hur 
man skall kvalificera sig för att få tävla i Nordic Style. Det är 
här skon klämmer… för det vore olyckligt om kvalificeringsk-
raven blir för höga så att det krävs godkänt i elitklass för att få 
delta. Då frälser man bara de redan frälsta… Om regelverket 
är internationellt så borde kraven för att få delta vara ”lika” 
oavsett vilket land man kommer ifrån. Det är ju inte bra om en 
hund från Sverige skulle ha helt andra ”krav” på sig för att få 
delta på en tävling i Sverige än en hund från ett annat land där 
man inte har brukstävlande enligt de svenska reglerna. 

Nordic Style skulle kunna bli något som skulle kunna öka 
brukstävlandet och kanske framför allt med brukshundsraser-
na och samtidigt stimulera en avel med inriktning på hundar 
med en stor bruksbarhet och uthållighet. 

För att Nordic Style skulle få denna effekt är det dock viktigt 
att kriterierna för att ha rätt att delta blir lämpliga i förhållande 
till vad hundarna skall prestera i bl.a. lydnadsmomenten i Nor-
dic Style. 
Därför har Riesenklubben tagit fram förslag till vad som skulle 
krävas för att starta i Nordic Style i Sverige. Fler andra rasklub-

bar har ställt sig bakom denna till FS inlämnade skrivelse och 
givetvis även SCK.
Förslag till krav för att få delta skulle vara något av följande 
alternativ:
Spårhundsguppen:
Uppflyttad från Lkl spår
Certifierad patrullhund
Uppnått pris i BSL
Uppnått pris i bruksprov patrullhund
Uppnått pris i IPO R RH-F (spår)

Sökhundsgruppen:
Uppflyttad från Lkl sök
Certifierad räddningshund
Uppnått pris i IPO R RH-FL (skogssök)

Rapporthundsgruppen:
Uppflyttad från Lkl rapport

Skyddshundsgruppen:
Uppflyttad från Lkl spår+Lkl sök
Uppflyttad från Lkl skydd
Uppnått viss nivå i IPO

Ett alternativ till ovanstående förslag skulle kunna vara ett 
”inträdesprov” enligt Nordic Style regler men endast en 
dag och ett specialprov, (spår, sök, rapport) där vissa poäng 
skulle uppnås för att få rätt att delta i Nordic Style. Om man 
skulle införa ett sådant prov istället för att kvalificera sig via 
nuvarande nationella regler så skulle det kunna räcka med 
uppflyttad från Akl för att få delta på ett sådant prov. 

Om kraven för att få delta i Nordic Style blir de ”rätta” så 
skulle detta även kunna få andra positiva effekter. I dagens 
breda SBK verksamhet så finns det grupper som håller på 
med patrullhundar, räddningshundar, IPO, BSL, traditionellt 
brukstävlande. Tyvärr blir det lätt så att dessa olika verksam-
heter blir lite isolerade ifrån varandra och de olika grupperna 
träffas inte så ofta och umgås. Eftersom Nordic Style är en 
tvådagars tävling så skulle dessa olika grupper kunna träffas 
och tävla mot varandra och man kan förvänta sig att gemen-
skapen och erfarenhetsutbytet hade stimulerats inom organi-
sationen. 

Man hade också fått svar på vilka är t.ex. de bästa spårhun-
darna, patrullhundar eller traditionella brukstävlande, är de 
bästa sökhundarna bland räddningshundarna eller bland de 
traditionella brukstävlande.  
(Redaktionen anser dock att de bästa spårhundarna givetvis är collies! 
Ja, sök också för den delen.)

Ny tävlingsgren:

International Nordic Style Trails
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Momenten i Nordic Style Trials:
De totala poängen fördelas enligt följande:
1. Lydnad  80 poäng
2. Uppletande  80 poäng
3. Special  1 260 poäng
4. Special  2 260 poäng
Summa 680 poäng

Lydnadsmomenten:
Platsliggning – 20 poäng
Fem meter emellan, dold förare, tre minuter, läggandet och 
sättandet ingår inte i bedömningen.
Inkallning – 10 poäng
Föraren stannar fyra meter in på plan, hunden skall läggas ner, 
föraren går till utsatt punkt där man kommenderas att kalla in 
hunden. Därefter skall föraren med hunden vid sidan gå till 
startpunkten för det fria följet.

Fritt följ – 20 poäng
Ungefär som appell klass.

Ställande – 10 poäng
Som i lydnadsklass I med lite annan bedömning.

Läggande – 10 poäng
Som i lydnadsklass I med lite annan bedömning.

Tung träapport – 10 poäng
Skall väga två kg. annars vanlig apportering.
 

Uppletandet:
Fyra saker i en ruta på 50x50 m. Precis som i elitklass.

Spårupptag ger 60 poäng:
Upptagsruta på 30x50 meter. Som i elitklass.
Man har max fyra minuter på sig att hitta spåret.

Spårning ger 200 poäng:
Spåret är 2000 meter långt och ca 120 minuter gammalt. Skall 
ha minst en spetsvinkel och varierat underlag. Sju pinnar plus 
slut och det skall vara naturpinnar. Spårtiden är 60 minuter 
inkl. påsläppet.

Sök ger 260 poäng:
Sökrutan är 100x400 meter, dvs.100 m längre än elitrutan. Tre 
figuranter finns i rutan, där två är dolda och en är halvdold.

Rapport ger 260 poäng:
Avstånden är följande:
A-B:  1100m
B-C:  400m
C-D:  500m
Hunden springer följande sträckor:
B-A 1100m
A-B-C och C-B-A 3000m
A-B-C-D och D-C-B-A 3000 m eller 4000m
 
Dag ett sänds hundarna åter till A medan man dag två avslutar tävlin-
gen på station D.
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Börjar du tröttna på dina gamla invanda promenadstråk? 
Vill du få lite hjärngympa samtidigt som hunden får upp-
täcka nya marker? Då kanske geocaching är något för 
dig!  Det är en aktivitet som passar för alla åldrar på såväl 
hund som människa. 

Geocaching är en form av skattjakt där platsen för skatten 
(cachen) ges genom GPS-koordinater. Placeringen av dessa 
cacher är ofta för-
knippad med en his-
toria eller en natur-
upplevelse. Det kan 
vara t ex ett gammalt 
gravröse, en vacker 
utsikt, en gammal 
i ndus t r i byg gnad , 
landskapsgräns eller 
något liknande. Men 
den som placerar ut 
cachen vill visa el-
ler berätta något om 
platsen. Det finns så 
att säga ett litet folk-
bildningssyfte involv-
erat i det hela.  

Själva cachen är 
oftast en burk av vari-
erande storlek som 
innehåller en lista   
eller anteckningsbok och ibland några små föremål. Den har 
inte något ekonomiskt värde utan tjusningen ligger i att hitta 
den samt notera på listan att man faktiskt lyckats hitta den.

Från	tanke	till	handling
Här hemma började vi med geocaching i somras. Vi hade läst 
om det, funderat lite och beslöt oss en dag för att faktiskt kom-
ma till skott! Utrustade med en mobiltelefon med GPS, detta 
lilla tekniska underverk, började vi med att söka rätt på en liten 
rackare som skulle finnas vid en grusväg nära oss. Vi fann den, 
efter en del huvudbry, inuti en stolpe vid en mötesplats längs 
vägen. Det var lite som julafton att hitta den – den första!

Nu fick vi blodad tand och följande dag tog vi med hundarna 
för att hitta nästa cache, denna gång i en grotta två kilometer 
från där vi bor – ja, det vill säga fågelvägen... Det blev till slut 
en utflykt på närmare fyra timmar. Fågelvägen var nämligen 
ganska brant. Men hundarna var klart positiva till äventyret, 
trots att det var en av de varmare dagarna denna sommar. Vi 
hade med dricka till oss och vatten till dem, så ingen behövde 
törsta under dessa timmar av klättrande och sökande. Till slut 
fann vi det vi sökte och nu var vi fast. Geocaching var defini-
tivt något för oss!

Några dagar senare gav vi oss i 
kast med en av de roligare cacher 
vi hittat: En så kallad “multicache”, 
vilket innebär ett eller flera steg in-
nan du hittar “den rätta”. I detta fall 
skulle vi först lokalisera ett verktyg som 
behövdes för att hitta skatten. Vi fann verktyget, en magnet i 
en kedja, och sedan var det bara att fundera på VAR vi skulle 

använda den. Och 
jo, det fanns ju en 
djup vattenfylld 
grop i närheten men 
var det verkligen 
meningen att man 
skulle...fiska? 
Det var det. 
Efter ett antal försök 
fick vi napp och på 
magneten satt ett 
hyfsat stort plåt-
skåp. Och i skåpet? 
Just precis, där fanns 
skatten!

I dagsläget har vi 
betat av ett trettiotal 
cacher runt omkring 
vår plats på jorden. 
Det lär finnas upp 

emot ettusen inom några mils radie, så vi har att göra ett tag 
framöver...  

Våra hundar tycker detta är lika kul som vi – ut till nya 
platser med nya dofter, hopp över stock och sten, ibland 
varvat med lite bergsklättring och kanske ett litet dopp.  
Ett bra motionspass för både hund och ägare!

Geohunden och teknikens under
av Johan Nilsson
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Ibland hittar hundarna egna skatter...
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Om geocaching
Själva	ordet	geocaching	är	sammansatt	av	geo	(jord)	och	cache	(gömma).		
Vill	man	börja	med	geocaching	så	registrerar	man	sig	på	den	internationella	sidan:	www.geocaching.
com,	där	man	väljer	ett	användarnamn	som	man	sedan	använder	för	att	logga	sina	cacher,	dvs	notera	
namn	och	datum	på	den	lista	som	finns	i	alla	cacher.	
Efter	registreringen	kan	man	på	denna	sida	söka	efter	cacher	och	få	koordinaterna	till	dessa.	Cahcer	
finns	runt	om	hela	vår	jord.	Är	du	på	semester	i	ett	annat	land	är	det	alltså	bara	ge	sig	ut	och	leta!	
Många	större	cacher	innehåller	bytessaker	som	man	väljer	om	man	vill	ersätta	med	något	likvärdigt.	
Men	det	går	lika	bra	att	bara	notera	namn	och	datum	på	listan.	

Någon	form	av	GPS-utrustning	är	nästan	ett	måste	om	man	inte	vill	leta	väldigt	många	timmar...	Idag	
har	de	flesta	smartphones	en	GPS	eller	möjlighet	att	installera	en.		Annars	finns	det	förstås	en	mängd	
specialdesignade	GPS:er	för	geocaching	att	köpa,	för	den	som	har	lust	och	råd...

Nya ställen är alltid spännande. Här är vi på, eller snarare 
ovanför, en myr bara ett stenkast från E4:an.

Alla cacher graderas efter svårighetsgrad (dvs. hur klurig man 
måste vara för att hitta den) samt terrängförhållanden. Man 
kan ofta se på kartan om det är terräng som lämpar sig för an-
dra hundaktiviteter än geocaching. Kanske finns det bra spår-
skog i närheten och då kan man ju kombinera nytta med nöje 
och lägga ett spår, lagom att gå när cachen är funnen. Det finns 
cacher även inne i städer och i mindre jobbig terräng, men för 
hundarnas skull brukar vi undvika de minst krävande. Och i 
sanningens namn - även de mest krävande…

Och	var	kommer	geohunden	in?
Geohund, eller geodog, är helt enkelt benämningen på hun-
dar som följer med matte och/eller husse på skattjakt. På den 
svenska geocachingsidan finns till och med ett fotogalleri på 
geohundar, så vi är definitivt inte ensamma om att tycka att 
hundarna ska med!
Nu börjar det även dyka upp så kallade dogcacher, där någon 
placerat ut en extra cache, nära den ordinarie, med hundsaker i. 
Som en liten present från en hundägare till en annan. Godis är 
dock inte lämpligt att lägga i en sådan burk med tanke på vilda 
djur. Men en gammal strumpa, kanske? Det är bara att fundera 
på vad man vill ge till en annan hårt arbetande geohund!

Tycker du detta verkar roligt så rekommenderar jag ett besök 
på www.geocaching.se (eller www.geocaching.com) där du kan 
läsa mer om hur det fungerar.
Happy hunting!
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Uppfriskande bad i slutet av oktober. I havet, i Norrland...

Typisk cache!
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Rapporthunden	användes	ursprungligen	i	militär	verksam-
het	för	att	upprätthålla	kontakten	mellan	olika	förband	
genom	att	meddelanden	skickades	med	hunden.	Tävlings-
grenen	rapport	bygger	på	det	ursprungliga	arbete	som	
hundarna	under	kriget	utförde.	Rapporthunden	ska	så	
snabbt	som	möjligt	springa	mellan	två	förare	som	befinner	
sig	på	olika	stationer.	Den	ska	vara	tyst	för	att	inte	röja	
stationen	för	“fienden”	och	den	ska	klara	störningar	i	form	
av	skottlossning	utefter	sträckan.

Bruksgrenen rapport kom vi i kontakt med efter att ha provat 
på både spår och sök men inte riktigt fastnat för någon av 
grenarna, men däremot tyckte vi att Nova hade en hel del av 
de egenskaper som är viktiga för en rapporthund. En rapport-
hund måste ha en bra fysik och god kondition för att snabbt 
ta sig fram mellan stationerna. 
Äkta kämpaglöd är också ett 
måste för att viljan att anstränga 
sig, fastän hunden är trött och 
alldeles ensam ute i skogen, ska 
finnas. Skottfasthet, mod och 
goda nerver är en självklarhet. 
Däremot är det bra om lusten 
att hälsa på andra människor, den s.k. tillgängligheten, inte är 
överdrivet stor. Hunden ska ju klara av att träffa på männi-
skor/skyttar i skogen under rapportsträckan utan att bry sig!

Vi gick en nybörjarkurs på två heldagar i början av somma-
ren och lärde oss grunderna i träningen. I augusti hade vi 
turen att få delta i ett helgläger och nu var vi verkligen fast!  
Det blev en tur till affären och där inhandlades rapporthylsor, 
uppbindningskoppel, liggunderlag och tjänstetecken (som nu-
mera är ett specialbeställt med Novas namn broderat på). Varje 
tävlingsekipage består av en hund och två förare. I vårt fall är 
jag huvudförare och den som tävlar med Nova i övriga mo-
ment (lydnad och uppletande) och husse Bosse är medförare. 

Träningen har vi delat upp i tre delar:
Förlängda budföringar: i öppen terräng 
med riktigt bra belöningar hos oss båda, sam-
tidigt som vi lär in ordet marsch. Successivt 
börjar vi gömma oss så Nova inte ser den 
hon ska springa till och förlänger sträckan, 
som på tävling är 1100 m. Därefter har vi lagt 
till de s.k. förlängningarna som på tävling är 
400 m (i eliten är det ytterligare en förlängn-
ing på 500 m). 

Frisök: d v s Nova får leta rätt på en av oss 
som gått iväg och gömt sig i skogen. Då 
måste hon använda nosen både för att spåra 
på marken och i luften och som hon har 
nytta av på förlängningarna. Vi börjar med 
korta avstånd som förlängs vartefter hon blir 
duktigare på att använda nosen. 

Stationsuppförande: att ligga tyst och vänta på sin plats, att 
gå fot fram till startpunkten och sitta tyst och stilla till kom-
mendering. Störningsträning såsom skott, människor/djur på 
sträckan, andra hundar på uppbindningsplatsen är sådant som 
också ska tränas på. Tyvärr har Nova svårt att vara helt tyst, 
hon har lätt för att gnälla, så där har vi en del att jobba med.
Vi tränar nästan alltid själva men är ibland med i någon trän-
ingsgrupp vilket är bra så Nova får träna med andra hundar 
och vi lär oss hur det fungerar på stationerna och framförallt, 
får värdefulla råd och tips av mer erfarna personer. En bok om 
rapport jag varmt kan rekommendera är ”Rapporthunden” av 
Inki & Roland Sjösten om man vill lära sig mer.

Att tävla i rapport tycker jag är som att delta i ett lotteri. Ska 
hon ta sig fram eller inte? Det är ingenting jag kan påverka län-

gre. Nova är ute i skogen alldeles 
själv och det är bara att hoppas 
att hon ska ta sig fram oavsett 
vad som händer. Lyckan när 
man ser sin hund komma galop-
perande mot målet går knappt 
att beskriva. Det känns som man 
vunnit storvinsten. Om man sen 

klarar lydnaden, ja då är lyckan total! 
Men på vår första tävling, en inofficiell, infann sig inte den 
lyckan. Efter att ha klarat av första sträckan till mig på A-sta-
tionen och startat med bra fart tillbaks mot B-stationen dröjde 
det 3 minuter och så kom Nova glatt springande tillbaka till 
mig igen utan att ha hittat husse! Men vår nästa officiella täv-
ling gick alldeles lysande och lyckan, ja den var total!

Rapport är den enda gren där hunden verkligen tävlar mot 
en annan hund. Tiderna jämförs och påverkar betygen. Rap-
porten är också den gren där din hund kan störas av annan 
tävlingshund vilket gör att det finns utmaningar som inte finns 
i andra grenar. Jag har läst att om man jämför greyhundskap-
plöpning med formula 1 så är rapporthundstävling jämförbart 

Nova - rapporthund!

Det finns väl inget mysigare än 
att packa ryggsäckarna och ge sig 
ut i skogen med sin hund för att 
förena nytta med nöje!	

“
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med rally.
Att se sin hund rusa fram genom skogen med en så stor arbets-
glädje som Nova gör, är en ren fröjd. Det går inte att missta 
sig, hon älskar det! Att det dessutom är en sport där både husse 
och matte är engagerade gör ju inte saken sämre. Det finns väl 
inget mysigare än att packa ryggsäckarna och ge sig ut i skogen 
med sin hund för att förena nytta med nöje! 
Och nu när appellen är avklarad tränar vi vidare mot lägre 
klass, för det här är en sport vi kommer fortsätta med!

Marie & Bosse Karlsson med Nova (KORAD SUCH Törnskogens 
Betty Barclay)

Rapport - så här går det till:

Alla ekipage, dvs hundar + två förare samlas på A-stationen där hundarna binds upp vid anvisade platser. Efter en 
genomgång av tävlingstid, startordning, framföringssträcka osv. hämtas hundarna av en förare och utmarschen till B-
stationen börjar. Därifrån skickas hundarna i turordning tillbaks till A-stationen. Sträckan är 1100 m. Efter att ha vilat 
skickas hunden tillbaks till B-stationen som då har förflyttat sig 400 m bakåt till en s.k. C-station. 

Den totala sträckan blir då 1100 m känd sträcka och en förlängning på 400 m som är ny för hunden. Totalt en sträcka 
på 1500 m. I och med att hunden kommit fram till C-stationen är lägre klass avslutad. 
I högre klass skickas hunden tillbaks igen till A-stationen.  Elitklass har ytterligare en förlängning på 500 m att springa. 
Fr.o.m. lägre klass skjuts det skott både på fram- och tillbakavägen. Vid bedömning tas hänsyn till tid, tystnad och 
framföring.

A B

Appell klass

           500m

Förare+hund går till station B
Hunden springer från B till A = 500m
Hunden springer tillbaka till station B = 500m

Total sträcka 1000m

Lägre-högre-elit klass

 1100m  400m  500m

A B C D

Lägre klass
Förare+hund går till station B
Hunden springer från B till A = 1100m
Föraren går till station C
Hunden springer från A, via B till C = 1100+400 m
Här är lägre klass slut = 2600m

Högre klass 
Hunden springer från C, via B till A = 1600 m
Högre klass slut = 4100 m

Elit klass
Föraren går till station D
Hunden springer från A, via B och C till D = 2000 m
Elit klass är slut = 6100 m



52

skulle vara klara innan den började. Namn efter namn ropades 
upp och jag blev allt 
nervösare, det var 
svårt att veta hur 
det gått då jag inte 
kände till bedöm-
ningen riktigt. Till 
slut ropades vårt 
namn upp som 
VINNARE av klas-
sen och med 100 
poäng! Jag kände 
mig så glad och 
redan då bestämde 
jag att mitt nästa 
mål skulle bli en sat-
sning mot SM. 

Under hösten 2011 var vi en grupp som tränade varje vecka 
och sen tävlade vi varje tävling som var möjlig, det finns 
inte så gott om tävlingar uppe hos oss så det gällde att ta 
alla tillfällen för att få ihop kvalresultat. Den 16 juni tog vi 
vårt tredje resultat i mästarklass och blev därmed Rallylyd-
nadsmästare. Vi behövde dock lite bättre poäng för att ta oss 
till SM och hade bara två tävlingar kvar innan kvalificering-
sperioden var slut. En av tävlingarna var i Gnesta, där fick 
vi resultat men inte så höga poäng och sedan vårt eget Col-
lieSM i Ystad. Vi hade laddat och tränat, och som startnum-
mer 3 gick vi in på plan och Ilja gled runt på banan och skra-
pade ihop 95 poäng och saken var klar. Vi hade en SM plats! 

Nu hade jag nått mitt mål på mindre än ett år och allt över 
detta kändes som ren bonus men jag måste ju sätta ett nytt 
mål… Ilja och jag bestämde tillsammans att vi som mål skulle 
visa upp en glad och trevlig runda och förhoppningsvis ta oss 
till finalen. 

Väl på SM kändes allt fint och Ilja gillar verkligen att vara på 
resande fot med sin matte. Vi drog ett sent startnummer och 
såg många mycket duktiga ekipage innan det var vår tur. När 
vi gick in på plan kände jag verkligen att Ilja ville göra allt jag 
bad henne om, lite överladdad kanske men hon tog banan med 
bravur. Vi fick lite missar som kostade oss mycket poäng men 
hon var så glad hela tiden och gjorde verkligen sitt allra bästa. 
Vårt mål att visa en glad runda uppfylldes men vårt andra mål 
nådde vi tyvärr inte. Jag kan inte annat än känna mig så glad 
och stolt över min underbara hund och min allra bästa kamrat 
som alltid ställer upp och gör sitt allra bästa. Detta år har varit 
en resa som jag sent kommer glömma. 

Tack min underbara Ilja!

Jag har under många år ordnat ett kennelläger för mina valp-
köpare där vi tränar lydnad, olika grenar i bruks och agility. 
Under 2011 hade jag bestämt att vi också skulle ha en grupp 
med rallylydnad. Jag hade studerat grenen och tänkte att det 
skulle kunna passa många hundägare och det bygger på glädje 
vilket jag tycker är a och o i hundträning. Sagt och gjort, jag 
tillfrågade Jytte Sigsgaard om hon ville komma och lära oss. 

Ilja och jag anmälde oss till gruppen och redan första dagen 
var vi fast!! Ilja som är uppflyttad till elitlydnaden gillade skarpt 
alla nya moment och jag riktigt såg hur det arbetade i huvudet 
på henne när vi skulle lära in allt nytt. Klart vi skulle ut och 
tävla (tävlingsmänniska är jag ju) och kaxig som jag är sa jag 
att jag hade siktet inställt på 100 poäng på min första tävling. 
Så, vi satte oss redan under lägret och anmälde till vår första 
tävling knappt en månad senare. Nu var det bara att träna och 
framför allt lära mig själv alla skyltar, träna på att sätta ihop 
fötter och ha rätt avstånd till skyltarna…

Nåväl tävlingsdagen kom och vi infann oss på plats, närmare 
hundratalet tävlande och ingen jag kände, märklig känsla. Ilja 
och jag gick in på plan och gjorde vår tävling. En lång väntan 
blev det tills prisutdelning då det var bestämt att alla klasser 

av Monica Johansson

Min väg till SM
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När kvalificeringstiden hade gått ut – visade det sig att 
Monica Johansson på kennel Mironik’s och hennes Ilja var 
bland de 40 ekipage som skulle få vara med på Sveriges första 
Rallylydnads SM på Tånga Hed i Vårgårda. Så klart skulle vi 
åka upp och heja på henne. Det var ju Jytte som introducerade 
rally för henne förra sommaren och efter det så började Mon-
ica att träna. Endast ett år senare hade de redan blivit Rallylyd-
nadsmästare och kvalificerat sig till SM. Imponerande!!
För att ekipaget verkligen skulle synas så fixade vi en cerisefär-
gad tröja med tryck på ryggen. 
Här skulle minsann ingen 
kunna undgå att se dem.

Fredag eftermiddag var det 
samling och lottdragning till 
startnumren för ekipagen. På 
kvällen anordnades kamrat-
träff  för alla startande och 
jag kan lova att det var många 
som stod och gapade när det 
serverades – ärtsoppa! Det 
hade kanske sin förklaring 
eftersom arrangemanget de-
lades med tjänstehunds-SM.

På lördagsförmiddagen gick 
inte första starten förrän 
klockan 11:00 och Monica 
hade dragit startnummer 37 
av de 40 ekipagen. När vi kom 
på plats så var banvandrin-
gen i full gång. Av de fyrtio 
startande så delades de täv-
lande in i två grupper. Där 
emellan var det en paus på c:a 
30 minuter men alla skulle gå 
sin ban vandring direkt ändå. 
Tyckte faktiskt lite synd om 
de som hade hamnat i andra 
startgruppen. Det gällde att 
försöka memorera hur skyltarna kom.

Vi bänkade oss och fick se några klubbkompisar som hamnat 
i första startgruppen och under pausen försökte vi leta efter 
resultaten från denna grupp. Ingenstans hittade vi dem… Inte 
ute på nätet heller… Strul på kansliet hörde vi så småningom!
Dags för sista gruppen att starta och här kom massa duktiga 
ekipage även här. Nu var det Monicas tur och Ilja var supertag-
gad… Det såg så glatt och trevligt ut. De var verkligen ett team 
på banan och gjorde jättefin PR för vår underbara collieras!
När alla ekipagen hade gått så var det någon som hade hit-
tat resultaten som satt på husväggen på mässbyggnaden några 
hundra meter ifrån rallyplanerna… Till de tjugo som tagit sig 
till final dagen därpå fanns Monica inte med eftersom det ty-

värr kostar poäng när man är för glad också.
På kvällen var det bankett för de som ville umgås med live-
musik. Själv tog vi en runda på Vårgårda centrum och åt på 
restaurang där. När vi kom tillbaka dunkade musiken på or-
dentligt runt husen där och många muntra människor var i 
rörelse… kanske det även var ”gravöl” för några men det lät 
som att det var en trevlig tillställning.

Söndagens final skulle inte börja förrän klockan 11:00 så vi 
skulle alla få lite sovmorgon… trodde vi ja… Delar man hus 
med tjänstehundsfolket så skall man minsann inte ligga och 
dra sig – utan upp i ottan och lägga spår och gå patrullstig, och 
att smyga i grönställ och kängor var inte deras starka sida. När 

klockan var sju så gav vi upp! 
Sova kunde vi göra någon an-
nan gång istället. Vi hann med 
mycket innan det var dags för 
att bänka sig på rallyplanen. 
Bilarna var packade så det var 
bara att hoppa in och köra 
iväg så fort tävlingen var slut.

Denna dag var det precis som 
att tävlingsnerverna inte var 
så dallriga längre på ekipagen. 
Började gjorde de som hade 
kvalificerat sig sist till finalen. 
Sist startade de ekipagen som 
hade fått högst poäng dagen 
innan som skulle starta. Kval-
itén på ekipagen var väldigt 
hög och det var endast futtiga 
poäng som skilde dem åt efter 
deras rundor. Vinnaren var en 
bordercollie från Stockholm-
strakten, den tog full pott från 
båda domarna. Såg jättefint ut 
och så korrekt att man blev 
helt tagen.

Summan av helgen var att det 
blev ett trevligt arrangemang 
där vi fick se collierasen rep-
resenterad – både på plan och 
utanför.

Samtidigt på plats i Vårgårda tog klubbkompisen emot stafet-
tpinnen som nästa SM general eftersom det är Söderåsen i 
Ljungbyhed (vår hemmaklubb) som arrangerar rally SM 2013. 
Då skall ni få se på tävling!! Där kommer ingenting att lämnas 
åt slumpen utan planeras millimeter för millimeter. 
Vi vet också att det finns flera stycken collieekipage som lig-
ger i hårdträning för att kvala in till nästa år och vi önskar dem 
stort LYCKA TILL!

Ingela Pettersson & Jytte Sigsgaard, 
delar av Monicas hejarklack

Rally-SM sett från sidan...
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Hej, 
Nu ska jag berätta lite om min första krigsförbandsövning, 
KFÖ, som patrullhund.

Husse och jag åkte iväg för att mönstra in. Där fick husse ut 
vapen och andra prylar. Och de provade sina skyddsmasker, 
såg jätteroliga ut i dem… Jag satt mest i bilen och väntade tills 
det blev min tur att bli ”besiktigad” – 
man fick springa lite, de kände på musk-
ler/senor, såg på tandkött och så var det 
skottprov.
Efter lunch när alla i vår pluton åkte till 
Kalmar så satt Kotte, Junior och Arisha i 
en hundsläpvagn efter minibuss, jag och 
husse åkte egen bil, tycker inte att det 
anstår mig att åka kollektivt.

I Kalmar skulle det resas tält och fixas 
platser till Stab och Tross, vi hundar fick 
bo i hundsläpvagnen medans alla höll på 
och fixade. De andra hundarna hade en 
del patrullering att göra på kvällen men 
jag och husse var bara ute och gick på 
”kissestigen” sen hade vi bara mysigt 
tills det blev dags att sova.
Fredagsmorgon blev det tidig frukost kl 
05:30, hade knappt fått min skönhets-
sömn då men OK, det hade inte husse 
heller, det såg man. Vi fick i uppdrag att 
åka till Mortorp söder om Kalmar och 
patrullera runt vattenverket, sedan åkte vi till Kalmar järn-
vägsstation men husse sa att jag inte behövde jobba där, det är 
svårt och veta vem som är fiende eller en vanlig resenär, vidare 
till ett stort utomhusställverk för att avsluta hela vår patruller-
ingsrunda norr om Kalmar vid Stävlö gård, tillbaka till förlägg-
ningen efter en tur på tre timmar. Puh, det var jobbigt.

Efter att vi hade vilat och fått lite mat så sa de att jag och Junior 
skulle flytta ut till flygplatsen, så det var bara att få husse att 
packa våra grejor och åka vidare. Vid flygplatsen ska vi bevaka 
ett s.k. mobbförråd där husse och jag fick en patrulleringsrun-
da att gå, ca: 600 m enkel väg och där hittade vi massor med 
spår… Husse var lite orolig för att jag hade börjat ta vilt, men 
även han såg tillslut att det var riktiga spår, vi hittade flygblad 
som ”någon” hade gömt i skogen, ett ställe där det hade suttit 
folk och hållit i en massa pinnar och ritat i marken med, jag är 
säker på att jag hörde folk längre in i skogen också…
Tillbaka till vår nya förläggning vid mobbförrådet och vila och 
äta innan nästa patrullering där jag inte hittade några spår fak-
tiskt men jag visade för hela gruppen att det fanns folk i sko-
gen, jag tog med hela gänget till skogskanten och visade att ute 
på väg/åkerkanten gick det två personer.
Tillbaka igen till förläggningen så var det sedan dags för lite 

sömn, men var? Vår hundvagn var inte med, inga knäppetält 
och vi får inte sova i det stora tältet.  Men det fanns ju en lastbil 
så husse och jag sov uppe på flaket, jag hade filt och liggunder-
lag men husse hade bara liggunderlag så han var lite mer gnäl-
lig... Junior och hans husse sov utomhus under en lastbrygga 
på liggunderlag.

Det blev lördagsmorgon och tidig fru-
kost igen, det revs tält och vi flyttade till 
annan plats. Där fick vi ut våra s.k. knäp-
petält, husse säger att det är ungefär som 
ett indiantält för barn fast i pressenings-
material. Morgonen var jättefin och 
Junior och jag turades om att gå patrull-
rundor och att vila vid våra knäppetält. 
Solen lyste, det kändes varmt och skönt.
Men efter lunch började det att regna… 
Allt var blött fram på kvällen. Husse 
hade regnkläder men min jacka var jät-
teblöt och det rann vatten genom tältet! 
Men vi fortsatte avlösa varandra med 
patrulleringen hela tiden.

Efter middagen på kvällen fortsatte det 
att regna och när vi skulle sova så flytta-
de vi in i lastbilen igen, fast nu fick även 
Junior och hans husse sova hos oss. Vi 
delade av med en massa trosspacknin-
gar som låg i bilen, bäddade sedan med 

liggunderlag och sovsäck till husse och jag hade min filt men 
det var kallt och blött… Husse sov i sovsäcken med kläder på 
och vindrocken om sig, men vi delade på vindrocken, det var 
faktiskt ganska mysigt att ligga där och lyssna på regnet innan 
jag somnade, jag var jättetrött så jag somnade med huvudet i 
husses hand.

På söndagsmorgonen blev det nya uppdrag för oss, snabbt 
packa det viktigaste och iväg för att spana och skydda Kalmar 
vattenverk. Fortsatt arbete med att patrullera på området fram 
till kl 09:30 då övningen var över. Då började ihoppackning 
och rengöringsarbete och vi hundar fick krypa in i hund-
släpvagnen, skönt att vila.
Efter lunch var det stor uppställning med hela bataljonen ute 
på flygfältet, husse frågade var man ska göra av hundarna, då 
sa kompanichefen: – De är också soldater och ska vara med på 
uppställningen.

Så blev min första övning. Det var faktiskt jätteroligt så om ni 
funderar kan jag bara säga, gå kursen. Man har sk*tkul tillsam-
mans med husse/matte!

SALLY med Husse

Sally på övning
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SE37263/2010 Född: 20100420 Sobel Tik LH 
e: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea 
u: KORAD Chattering’s Belinda 
Ägare: Britt Mattsson

Mentaltestad av Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  20121006

Samarbete fö: 4, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 3, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa hålla 
5m: 3, Gripa hålla 40m: 4, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 2, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
5, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 5, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 
3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 5, Rädsla: 4, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 4, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5. 
Poäng del 1: 107, Poäng del 2: 361, Totalt: poäng 468

Exteriörbeskriven av Charina Fäldth 20120824 
Höjd 55. Längd 65. Bröstdjup 27. 

Helhetsintryck: Helhet ua, ngt mask tik. Huvud: Skalle m korr längd & bredd. Djup 
5 Ngt kort nosparti m korr parallellitet. Ngt svagt mark stop, felaktigt plac.5 Korr 
underkäke m korr bett. Ngt små ögon, korr form & färg. Korr öron, ngt brett plac. Framparti: Ngt kort hals. Skulderplac, vinkel & överarmsvinkel ua, 
ngt kort överarm. Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje, ngt lång länd. Bakparti: Korr kors m korr svansans. 
Ngt smalt lår m ngt knapp knävinkel. Ngt kohasig benställning. Rörelser: Ngt hastrång, ngt kohasig m ngt lösa hasor, trång spårvidd bak. Ngt flätande 
fram m korr spårvidd, armbågar ua. Ngt eftergivande rygg. Korr steglängd fram o bak.  Päls & färg: Kort päls, ngt mjuk, saknas mkt underull, färg ua. 
Mentalitet: ua. 

KORAD CHATTERING´S GRACE

KORAD DANTOS MEADOW MUSIC 
S36877/2009 Född: 20090515 Sobel Tik LH 
e: Lassies Applause To Buick  
u: Dantos Hervor 
Ägare: Wanda Forsberg

Mentaltestad av Gun Ståhl Rooth & Carina Melanoz  20120916

Samarbete fö: 3, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 
5m: 1, Gripa hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
4, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 
4, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 4, Aggressivitet: 2, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 50, Poäng del 2: 299, Totalt:  poäng 349

Exteriörbeskriven av Tina Permo 20110410 
Höjd 51. Längd 64. Bröstdjup 25. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd, 
bredd & djup. Nosparti m korr parallellitet. Korr stop m korr plac. Korr underkäke m korr bett. Ngt små ögon, ngt djupt liggande. Ngt lätta öron. Fram-
parti: Korr hals. Skulder & överarmsvinkel ua. Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Korr 
kors m korr svansans. Lår, knä & hasvinkel ua. Ngt kohasig benställning. Rörelser: Korr bak m ngt trång spårvidd. Korr fram. Steglängd fram o bak ua 
m ngt hög svanshållning. Päls & färg: Ngt kort päls m korr struktur/färg, ngt lite vita tecken. Mentalitet: ua. 
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KORAD DANTOS NIIWA
S18639/2010 Född: 20100218 Sobel Tik LH 
e: Washoes´s A Native American 
u: Dantos Kollie 
Ägare: Helena Bergman

Mentaltestad av Agneta Färnefors & Thomas Lindgren 20120421

Samarbete fö: 3, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 
5m: 1, Gripa hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 3, Social självsäkerhet: 3, Social nyfikenhet: 
4, Socialt samspel: 3, Handlingsförmåga: 4, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 
3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, Rädsla: 2, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 54, poäng del 2: 310, Totalt: poäng 364

Exteriörbeskriven av Sonja Hagelberg 20120602 
Höjd 55. Längd 62. Bröstdjup 24. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel ua m ngt tunn benstomme o otillr.muskulatur. 
Huvud: Skalle ngt kort, bredd & djup ua. Ngt snipigt nosparti, ngt konvex parr. o ngt konvex nosrygg. Ngt rosa pigm. Ngt svagt mark stop m korr 
plac. Ngt svagt mark underkäke m korr bett. Ögon m korr form & färg. Ngt lätta öron m korr plac. Framparti: Korr hals. Flat bröstkorg. Brant skulder 
& överarmsvinkel. Benställning, armbågar & mellanhänder ua, ngt lösa tassar. Rygg: Korr manke, överlinje. Långt ländparti. Bakparti: Brant kors m 
korr svansans. Smalt lår, knapp knä & hasvinkel. Kohasig benställning. Ngt lösa tassar. Rörelser: Hastrång, kohasig, lösa hasleder m trång spårvidd 
bak. Ngt flätande m ngt lösa armbågar fram. Korr spårvidd fram. Kort steglängd fram o bak. Päls & färg: Kort päls, ngt sträv, ngt dåligt m underull, korr 
färg. Mentalitet: ua.

KORAD MARGRAVE HILLS CREDO IN  TE
S14672/2009 Född: 20080918 Trf Tik KH 
e: Pennylane’s Ricochet  
u: Drnda Nirreterrit 
Ägare: Karin Carlsson

Mentaltestad av Gun Ståhl Rooth & Carina Melanoz  20110917

Samarbete fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 3, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa hålla 5m: 4, Gripa 
hålla 40m: 4, Gripa slita dra 5m: 4, Gripa slita dra 40m: 4, Förföljande: 2, Förföljande gripande: 1, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 5, Socialt samspel: 5, Handlingsförmåga: 3, 
Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 4, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 3, Skott: 5.

Totalt: poäng 416

Exteriörbeskriven av Fredrik Norgren 20120512 
Höjd 61. Längd 64. Bröstdjup 27. 

Helhetsintryck: Helhet & benstomme ua, ngt mask tik. Huvud: Skalle m korr längd, bredd & djup. 
Nosparti m korr parallellitet. Korr stop m korr plac. Korr bett. Ögon m korr färg, form & storlek. Korr 
öron. Framparti: Korr hals. Skuldervinkel & plac ua. Ngt brant överarmsvinkel. Benställning, armbågar, 
mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Korr kors m korr svansans. 
Lår, knä & hasvinkel ua. Korr benställning. Rörelser: Korr bak o fram m korr spåvidd. Ngt eftergivande 
rygg. Korr steglängd fram o bak m korr svanshållning. Päls & färg: Korr päls m korr struktur & färg. Mentalitet: ua. 

SE11871/2010 Född: 20091207 Sobel Hane LH 
e: Maple Yard Chill Out 
u: Mironik’s Nesta 
Ägare: Angelica Eklund

Mentaltestad av Agneta Färnefors & Thomas Lindgren 20120421

Samarbete fö: 1, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 5m: 1, Gripa 
hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 5, Förföljande gripande: 2, 
Uthållighet: 4, Social självsäkerhet: 5, Social nyfikenhet: 5, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, 
Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 4, 
Nyfikenhet: 3, Skott: 3, Imponer/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 60, Poäng del 2: 259,.Totalt:  poäng 319

Exteriörbeskriven av Margareta Hawkins 20120728 
Höjd 58. Längd 65. Bröstdjup 27,5. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd, ngt djup o ngt rund. 
Ngt grunt nosparti, ngt konvex parallellitet. Svagt mark stop m korr plac. Ngt svagt mark underkäke m 
ngt smalt bett. Ngt runda ögon m korr storlek & färg. Lågt ansatta och brett plac, tunga öron. Fram-
parti: Korr hals. Ngt framskj.skulderplac, ngt brant skulder & överarmsvinkel. Benställning, armbågar, 
mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Ngt brant kors m korr svan-
sans. Ngt knapp knä & hasvinkel. Ngt kohasig benställning m ngt höga hasor. Rörelser: Ngt hastrång 
o ngt kohasig bak m ngt trång spårvidd. Ngt trång spårvidd fram, ngt flätande. Steglängd fram o bak 
ua m ngt hög, ngt rullad svanshållning. Päls & färg: Korr päls m korr struktur/färg. Mentalitet: ua. 

KORAD MIRONIK’S MIKKO MALLIKAS
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KORAD MONIDESIGNS TEXAS HOLD
SE11200/2010 Född: 20091204 Trf. Hane LH 
e: Am Valley Parks Ponderosa Pine 
u: Chaireins Katitzie 
Ägare: Monica Falk

Mentaltestad av Sune Halvarsson & Barbro Kamleitner 20120825

Samarbete fö: 3, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 
5m: 2, Gripa hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, Social nyfikenhet: 
3, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 2, Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 
2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 70, poäng del 2: 233, Totalt: poäng 303

Exteriörbeskriven av Margareta Hawkins 20120331 
Höjd 60,5. Längd 70. Bröstdjup 27. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua, ngt otillr. muskulatur. Huvud: Skalle m korr längd, bredd & djup. Nosparti m korr parallellitet, 
ngt dåligt utfylld u ögonen. Korr stop m korr plac. Korr underkäke m ngt smalt bett. Ögon m korr plac, form & färg. H.öra ngt lätt, v. öra ngt tungt, ngt 
lågt ansatta, ngt brett plac öron. Framparti: Ngt lång hals, ngt flat bröstkorg. Framskj. skulderplac,  brant skulder o överarmsvinkel, ngt kort över-
armslängd. Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Ngt brant kors m korr svansans. Ngt 
smalt lår, ngt knapp knä & hasvinkel. Ngt kohasig benställning m ngt höga hasor. Rörelser: Korr bak m ngt trång spårvidd. Ngt flätande fram m trång 
spårvidd. Ngt lösa armbågar o ngt lösa handlovar. Ngt kort steglängd fram o bak m hög, rullad ngt snedvr. svanshållning. Päls & färg: Korr päls m korr 
längd/färg, ngt vågig. Mentalitet: ua. 

S61146/2009 Född: 20091003 Trf Hane LH 
e: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea 
u: SEUCH DKUCH Seamist Snowstar 
Ägare: Berit Frogvall

Mentaltestad av Agneta Färnefors & Thomas Lindgren 20120421

Samarbete fö: 4, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5m: 3, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa hålla 
5m: 2, Gripa hålla 40m: 2, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 2, Förföljande: 
2, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, Social nyfikenhet: 
4, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 4, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 
3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 76, Poäng del 2: 290, Totalt: poäng 366

Exteriörbeskriven av Sonja Hagelberg 20120602 
Höjd 58,5. Längd 65. Bröstdjup 26. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua, ngt otr. muskulatur. Huvud: 
Skalle m kort längd, bredd & djup ua. Nosparti m korr parallellitet. Ngt rosa pigm. Ngt 
svagt mark stop m korr plac. Svagt mark underkäke m korr bett. Korr ögonstorlek & form, ngt ljus färg. Korr öron. Framparti: Ngt kort hals. Skulderplac 
o vinkel ua, brant överarmsvinkel. Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Korr kors m korr 
svansans. Ngt knapp knä & hasvinkel. Ngt kohasig benställning. Rörelser: Korr bak m korr spårvidd, ngt lösa hasleder. Korr fram m korr spårvidd, ngt 
lösa armbågar. Ngt kort steglängd fram o bak.  Päls & färg: Ngt mjuk päls m korr struktur/färg. Mentalitet: ua.

KORAD SEAMIST ICE STORM

S30417/2009 Född: 20090403 Trf. Hane LH 
e: SEUCH Seamist Starsquad 
u: Shim’s So What I’m Number One 
Ägare: Linnea Karlsson

Mentaltestad av Sune Halvarsson & Barbro Kamleitner  20111023

Samarbete fö: 3, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 2, Gripa hålla 
5m: 2, Gripa hålla 40m: 2, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 2, Förföljande: 
2, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 4, 
Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 2, Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 4, 
Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 2, Skott: 3 

Totalt: poäng 322

Exteriörbeskriven av Margareta Hawkins 20120422 
Höjd 60,5. Längd 70. Bröstdjup 27. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Ngt överfl. stramhet.  
Ngt djup skalle, ngt rund. Nosparti ngt dåligt utfyllt, ngt snipigt o ngt grunt, m ngt 
konvex parallellitet. Korr stop ngt felplac. Ngt svagt mark underkäke m ngt smalt bett. 
Ögon m korr form & storlek, ngt ljusa. Ngt högt o ngt tätt plac öron. Framparti: Korr  
hals. Skulder & överarmsvinkel ua . Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Ngt kort o ngt 
brant kors m ngt hög svansans, ngt kort svans. Ngt smalt lår, ngt knapp knä & hasvinkel. Korr benställning m ngt höga hasor. Rörelser: Korr bak m 
korr spårvidd. Ngt flätande fram m ngt trång spårvidd o ngt lösa armbågar. Ngt framstupande kroppsh. Ngt kort steglängd fram o bak m korr svan-
shållning.  Päls & färg: Korr päls m korr struktur/färg. Mentalitet: ua. 

KORAD SHIM’S GIVE ME ONE STAR
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KORAD SPIREAN’S BRILLIANT MOONLIGHT
S46343/2009 Född: 20090612 Sobel Hane LH 
e: Gatefields Gyllene Månsken 
u: Spirean´s She´s Heaven And Hell 
Ägare: Ann-Sofie Isaksson

Mentaltestad av Martti Keskinen & Gunnel Ferm  20111105

Samarbete fö: 4, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 5m: 1, Gripa 
hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 2, Förföljande gripande: 1, 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 5, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 4, 
Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 4, Rädsla: 5, Aggressivitet: 3, 
Nyfikenhet: 4, Skott: 5  
Totalt: poäng 391

Exteriörbeskriven av Charina Fäldth 20111204 
Höjd 56. Längd 65. Bröstdjup 28. 

Helhetsintryck: Ngt luftig, ngt fem hane m ngt tunn benst. & otillr. muskulin. Huvud: Ngt kort längd, 
bredd & djup ua. Dåligt utfyllt nosparti, ngt snipigt, ngt konkav parr. Ngt konvex nosrygg. Ngt starkt 
mark stop m felaktig plac. Ngt svagt mark underkäke m ngt smalt bett. Ngt små ögon m korr form & 
färg. Korr öron. Framparti: Ngt kort hals. Skulderplac & vinkel ua, Kort överarm, ngt brant ö.a.vinkel, 
benst. mellanhänder & tassar ua, utåtvr. armbågar. Rygg: Korr manke o överlinje, ngt långt ländp. 
Bakparti: Brant kors m ngt låg svansans, mkt kort, krokig svans. Ngt smalt lår, knapp knä & hasv. Ngt 
kohasig benst. m ngt höga hasor. Rörelser: Hastrång bak m trång spårvidd, ngt kohasig, ngt lösa hasleder. Ngt paddlande fram m ngt trång spårv. o 
lösa armb. Eftergiv. rygg. Ngt kort stegl. fram o lång bak m snedvr. svansh. Päls & färg: Ngt kort päls m korr struktur, saknar ngt underull, ngt ljus färg, 
ngt lite vita tecken. Mentalitet: ua.

KORAD SPIREAN’S HIGH FASHION
S61063/2008 Född: 20080913 Trf Hane LH 
e: KORAD NORDUCH Steadwyn Brazilian Blue 
u: Spirean’s She´s My Dark Angel 
Ägare: Ann-Sofie Isaksson

Mentaltestad av Marie-Louise Strömbäck & Birger Larsson 20110424

Samarbete fö: 3, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 2, Gripa hålla 
5m: 2, Gripa hålla 40m: 2, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 2, Förföljande: 
1, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 4, 
Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 3, 
Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 2, Skott: 5 

Totalt: poäng 349

Exteriörbeskriven av Fredrik Norgren 20120324 
Höjd 59,5. Längd 68. Bröstdjup 25. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd, 
bredd & djup. Nosparti m korr parallellitet. Korr stop m korr plac. Korr underkäke m 
korr bett. Ögon m korr storlek, form & färg. Korr öron. Framparti: Skulder & över-
armsvinkel ua. Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Ngt brant kors m korr svansans. Lår, 
knä & hasvinkel ua. Korr benställning. Rörelser: Korr bak & fram m korr spårvidd. Korr steglängd fram o bak m ngt hög svanshållning. Päls & färg: 
korr päls m korr struktur/färg. Mentalitet: ua. 

S64510/2009 Född: 20091104 Sobel Hane LH 
e: Damaianus Griffin JR 
u: Lawless German Rule of Law 
Ägare: My Hed

Mentaltestad av Martti Keskinen & Margaretha Carlsson 20120825

Samarbete fö: 2, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 2, Gripa hålla 
5m: 3, Gripa hålla 40m: 2, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
4, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 3, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
4, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 2, Koncentration: 
3, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, Skott: 3, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 89, poäng del 2: 261, Totalt: poäng 350

Exteriörbeskriven av Margaretha Carlsson 20120825 
Höjd 60. Längd 70. Bröstdjup 26,5. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd & bredd, ngt djup. Nosparti m korr parallellitet. Ngt lösa läppar. Ngt 
svagt mark stop m felaktig plac. Ngt svagt mark underkäke m korr bett. Ögon m korr form & storlek, ljusa. Korr öron. Framparti: Ngt kort hals. Ngt 
flat o ngt kort bröstkorg. Skulder & överarmsvinkel ua . Benställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke & överlinje, ngt långt 
ländparti. Bakparti: Kort kors m ngt hög svansans. Ngt kort, ngt krokig svans. Ngt smalt lår, ngt knapp knä & hasvinkel. Ngt kohasig benställning m ngt 
höga hasor. Rörelser: Hastrång bak, ngt kohasig o ngt lösa hasleder m ngt trång spårvidd. Ngt flätande fram m ngt trång spårvidd. Steglängd fram ua, 
bak ngt kort m mkt hög svanshållning, ngt vriden. Päls & färg: Korr päls m korr struktur/färg, saknar mkt underull. Fällning. Mentalitet: ua. 

KORAD SPRINGMIST´S AGAINST THE LAW
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KORAD SPRINGMIST´S MARGARET THE QUEEN
S23935/2010 Född: 20100310 Sobel Tik LH 
e: LPI LP2 LP3 BRGPR RB RV DKRLCH DKLPCH Lassies American Concept 
u: KORAD Springmist’s Walkabout 
Ägare: Camilla Nilsson

Mentaltestad av Martti Keskinen & Margaretha Carlsson 20120825

Samarbete fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa hålla 
5m: 3, Gripa hålla 40m: 3, Gripa slita dra 5m: 2, Gripa slita dra 40m: 2, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 4, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
3, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 4, Anpassningsförmåga: 5, Koncentration: 
3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 4, Rädsla: 3, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 108, poäng del 2: 318, Totalt: poäng 426

Exteriörbeskriven av Kerstin Persson 20120708 
Höjd 57. Längd 68. Bröstdjup 25. 

Helhetsintryck: Ngt högställd m ngt otillräckligt musklad. Huvud: Ngt bred skalle m korr längd & djup, ngt flat. Ngt dåligt utfyllt nosparti m ngt konkav 
parallellitet. Mkt svagt mark stop m felaktig plac. Svagt mark underkäke m korr bett. Ögon m korr form & storlek, ngt ljusa. Lågt ansatta, brett plac mkt 
lätta öron. Framparti: Ngt lång hals. Ngt framskj o ngt brant skulderplac/vinkel m ngt kort överarmslängd. Benställning, mellanhänder & tassar ua. Ngt 
inåtvridna armbågar. Rygg: Korr manke & överlinje, ngt kort ländparti. Bakparti: Brant kors m korr svansans. Ngt smalt lår, ngt knapp knä & hasvin-
kel m ngt höga hasor. Rörelser: Hastrång bak, ngt lösa hasleder m trång spårvidd. Flätande fram m trång spårvidd. Lösa armbågar o handlovar. 
Steglängd fram o bak ua. Päls & färg: Kort päls m korr struktur ngt mjuk. Mentalitet: ua.

SE55906/2010 Född: 20100514 Trf Tik KH 
e: Latino Lover Fantazija 
u: ByCH TurningLeaf’s Fairy Silver Mist 
Ägare: Tarja Hejda / Lotta Rubom

Mentaltestad av Agneta Färnefors  & Thomas Lindgren  20120421

Samarbete fö: 4, Samarbete tl: 3, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 1, Gripa hålla 
5m: 1, Gripa hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 3, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
5, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 2, Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 
3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/Hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 51, poäng del 2: 260, Totalt:  poäng 311

Exteriörbeskriven av Per Svarstad 20120616 
Höjd 55. Längd 61. Bröstdjup 43. 

Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd, 
bredd & djup. Nosparti m korr parallellitet. Korr stop m korr plac. Korr bett. Korr ögon 
& öron. Framparti: Korr  hals. Skulder & överarmsvinkel ua . Benställning, armbågar, 
mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Korr kors m 
korr svansans. Lår, knä & hasvinkel ua. Benställning ua. Rörelser: Korr bak m korr 
spårvidd. Korr fram. Steglängd fram o bak ua m korr svanshållning.  Päls & färg: Korr 
päls m korr struktur, Ngt ljus, ngt oren färg m ngt ljus tanfärg. Mentalitet: ua. 

KORAD SE UCH CINNABERRY´S SHINING STAR

20110724  Örebro  Cert BIR 
20110821  Norrköping Cert 
20120616  Örebro  Cert BIM SE UCH

S51514/2009 Född: 20090806 Trf Hane KH 
e: KORAD TurningLeaf’s Toad’s Wild Ride 
u: Mironik’s Panizzi 
Ägare: Linnea Magnusson

Mentaltestad av Ann Englund & Sune Halvarsson 20121014

Samarbete fö: 4, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5m: 3, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa 
hålla 5m: 5, Gripa hålla 40m: 5, Gripa slita dra 5m: 4, Gripa slita dra 40m: 4, För-
följande: 2, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, Social 
nyfikenhet: 3, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 
5, Koncentration: 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, Rädsla: 2, Aggressivitet: 4, 
Nyfikenhet: 3, Skott: 3, Imponer-/hotbeteende: 5.

Poäng del 1: 101, poäng del 2: 273, Totalt: poäng 374

Exteriörbeskriven av Sonny Ström 20121023 
Höjd 60. Längd 63. Bröstdjup 29. 

Helh.tryck: Helhet, könspr. ua, ngt tunn benst. Huvud: Skalle m korr längd, bredd &  
djup. Nosparti m korr parallellitet. Ngt svagt mark stop m ngt fela.plac. Korr bett. Ögon  
m korr stl, form & färg. Korr öron. Framparti: Korr  hals. Skulder & överarmsv. ua .  
Benst. armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakp.  
Korr kors m korr svansans. Lår, knä & hasvinkel ua. Korr benst. Rörelser: Korr bak m 
ngt trång spårvidd. Ngt lösa armb. m korr spårvidd fram. Ngt kort steglängd fram o bak 
m ngt hög svansh. Päls & färg: Korr päls m korr str., saknar ngt underull, ngt ljus tanfärg. 
Mentalitet: ua. 

KORAD SE UCH MIRONIK’S ZOFF

20100827  Visby  Cert BIR 
20100828  Visby  Cert BIR 
20120825  Visby  Cert BIR 
20120826  Visby  Cert Cacib BIR
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KORAD SE UCH DK UCH SEAMIST CRYSTALLICE
S61152/2009 Född: 20091003 Blm. Tik LH 
e: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea 
u: SEUCH DKUCH Seamist Snowstar 
Ägare: Margareta Hawkins

Mentaltestad av Sune Halvarsson & Kerstin Persson  20120526 
Samarbete fö: 5, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5m: 2, Gripa ta tag 40m: 2, Gripa hålla 
5m: 1, Gripa hålla 40m: 1, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
5, Förföljande gripande: 2, Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 5, Social nyfikenhet: 
3, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 1, Koncentration: 
2, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 4, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5. 
Poäng del 1: 58,  Poäng del 2: 246, Totalt:  poäng 304

Exteriörbeskriven av Gunilla Skallman 20110820 
Höjd 54. Längd 61,5. Bröstdjup 25,5.  
Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benstomme ua. Huvud: Skalle m korr längd, 
bredd & djup. Korr stop. Korr underkäke & bett. Korr ögonstorlek, form & färg. Korr 
öron. Framparti: Korr hals. Skulderplac/vinkel ua. Ngt brant överarmsvinkel. Ben-
ställning, armbågar, mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. 
Bakparti: Korr kors m korr svansans. Korr knä & hasvinkel. Benställning ua. Rörelser: 
Korr bak m korr spårvidd. Ngt flätande fram m ngt trång spårvidd, ngt lösa armbågar o 
handlovar. Korr steglängd fram o bak. Päls & färg: Päls m korr längd, struktur & färg. 
Mentalitet: ua.

SE56512/2010 Född: 20100911 Trf Tik KH 
e: CIB SE V-11 NOUCH Kari’Dahls Nemo Novell  
u: Mabinogion Lúthien Tinúviel 
Ägare: Marie Karlsson 
Mentaltestad av Gun Ståhl Rooth & Carina Melanoz  20120916 
Samarbete fö: 5, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 3, Gripa hålla 
5m: 1, Gripa hålla 40m: 4, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 3, Förföljande: 
2, Förföljande gripande: 1, Uthållighet: 3, Social självsäkerhet: 2, Social nyfikenhet: 
3, Socialt samspel: 1, Handlingsförmåga: 3, Anpassningsförmåga: 3, Koncentration: 
4, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5. 
Poäng del 1: 71, poäng del 2: 238, Totalt: poäng 309

Exteriörbeskriven av Sonja Hagelberg 20120602 
Höjd 54. Längd 58. Bröstdjup 24.  
Helhetsintryck: Helhet, könsprägel ua. Ngt tunn benst., ngt otillräcklig muskulatur. 
Huvud: Skalle m korr längd, bredd & djup. Ngt långt nosparti m korr parallellitet. Svagt 
mark stop, korr plac. Svagt mark underkäke m korr bett. Ögon m korr form & storlek, 
ljusa. Korr öron. Framparti: Ngt kort hals. Skuldervinkel & plac ua. Brant överarmsvin-
kel. Ngt trång benställning. Armbågar, mellanhänder ua m ngt lösa tassar. Rygg: 
Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Ngt brant kors m korr svansans. Lår, knä & 
hasvinkel ua. Korr benställning m ngt lösa tassar. Rörelser: Korr bak m korr spårvidd. 
Korr fram m ngt lösa armbågar. Kort steglängd fram o bak m korr svanshållning. Päls 
& färg: Korr päls m korr struktur. Ngt oren färg m ngt ljus tanfärg. Mentalitet: ua. 

KORAD SE UCH TÖRNSKOGENS BETTY BARCLAY

20100822  Norrköping  Cert BIR BIG-4 
20110716  Tvååker   Cert BIR 
20111119  Åstorp   Cert BIM SE UCH 
20120701  Bornholm, DK Cert Cacib BIM DK UCH

20120225 Matfors  Cert 
20120602  Mälarö  Cert  
20120915  Tranås  Cert SE UCH

KORAD SE UCH TJH (Patrull) DK UCH RLD-N SEAMIST ICE SPIRIT
S61148/2009 Född: 20091003 Trf. Hane LH 
e: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea 
u: SEUCH DKUCH Seamist Snowstar 
Ägare: Anne-Marie Drougge Larsson 
 
Mentaltestad av Martti Keskinen & Sven-Einar Holmsten  20121006 
Samarbete fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5m: 1, Gripa ta tag 40m: 2, Gripa hålla 
5m: 2, Gripa hålla 40m: 2, Gripa slita dra 5m: 1, Gripa slita dra 40m: 1, Förföljande: 
4, Förföljande gripande: 3, Uthållighet: 3, Social självsäkerhet: 4, Social nyfikenhet: 
4, Socialt samspel: 2, Handlingsförmåga: 4, Anpassningsförmåga: 4, Koncentration: 
2, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 4, Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 4, Skott: 5, 
Imponer-/hotbeteende: 5. 
Poäng del 1: 85,  Poäng del 2: 315, Totalt:  poäng 400

Exteriörbeskriven av Maritha Östlund-Holmsten 20120609 
Höjd 59,5. Längd 68. Bröstdjup 29.  
Helhetsintryck: Helhet, könsprägel & benst.ua. Huvud: Skalle m korr längd & bredd, 
djup o ngt rund. Ngt djupt nosparti m korr parallellitet. Ngt svagt mark stop ngt felaktigt 
plac. Korr underkäke m ngt smalt bett. Korr ögonstorlek & form, ljus färg. Korr öron. 
Framparti: Korr hals. Skulderplac, vinkel & överarmsvinkel ua. Benställning, armbågar, 
mellanhänder & tassar ua. Rygg: Korr manke, överlinje o länd. Bakparti: Korr kors m 
korr svansans. Korr knä & hasvinkel. Benställning ua. Rörelser: Korr bak m korr  
spårvidd. Ngt flätande fram m korr spårvidd, armbågar ua. Korr steglängd fram o bak.   
Päls & färg: Ngt mjuk päls m korr struktur/färg. Mentalitet: ua. 

20100829  Gagnef-Floda Cert BIR 
20110226  Matfors  Cert BIM 
20120729  Ransäter  Cert SE UCH 
20120915 Vejen DK  Cert DK UCH 
20120930 Ludvika  GK Certprov Patrullhund
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SE UCH KORAD CINNABERRY´S UNIQUE STYLE
S34523/2007 Född:20070302 Blm Tik KH 
e: Helga Netin Tsaari Timo 
u: Cinnaberry’s Time Will Tell 
Ägare: Frida Öhlund

Ny titel: SE UCH

20100807  Svenstavik Cert CACIB

20110529  Vallentuna Cert CACIB 

20120826  DalaFloda Cert SE UCH

S52348/2006 Född:20060714 Sobel Hane LH 
e: Cordylines High Commander   
u: Cordylines Lace of Gold 
Ägare: Harrieth Öhlund / Gunilla Nyberg 

Ny titel: SE UCH

20100814  Skellefteå Cert BIM

20110814  Skellefteå Cert 

20120603  Piteå  Cert BIM SE UCH

S33778/2007 Född:20070330 Trf Tik LH 
e: KORAD LPI SEUCH Fancymore Special Edition   
u: FIUCH KORAD SEUCH Fancymore Morning Angel 
Ägare: Kirsten Wretstrand

Ny titel: SE UCH

20110910  Sofiero   Cert BIR

20110918  Tranås  Cert 

20120630  Tollarp  Cert 

20121014  Ystad   Lkl spår uppfl. 454,5 p SE UCH

SE UCH KORAD CORDYLINES STAR KOMMANDER

SE UCH LPI FANCYMORE GUARDIAN ANGEL
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KORAD SE UCH  NO UCH SEAMIST ARTIC ICE

S51518/2009 Född:20090806 Blm Tik KH 
e: KORAD TurningLeaf’s Toad’s Wild Ride   
u: Mironik’s Panizzi 
Ägare: Caroline Kax

Ny titel: LPII SE UCH

20110409  Örnsköldsvik  Cert BIR

20120831  Sandviken Cert CACIB BIM

20120916  Ljusdal  Cert BIR SE UCH

20120602  Alunda   Lkl spår uppfl. 449,75 p

SE UCH LPI LPII MIRONIK’S ZOLA

S29582/2006 Född: 20060403 Blm Tik LH 
e: FIUCH Suvinuoskan Amor 
u: SEUCH Seamist Spot-on 
Ägare: Ione och Alf Oskarsson

Ny titel: SE UCH NO UCH

20071124  Åstorp    Cert BIR BIS2

20080103  Göteborg  Cert 

20080504  Nora  Cert 

20110220  Bö, NO  Cert BIM NO UCH

20120603  Uddevalla  Lkl spår uppfl. SE UCH

SE UCH  NO UCH SEAMIST HEAVENLY SKY

S61145/2009 Född: 20091003 Blm Hane LH 
e: KORAD SEUCH NOUCH Twin City Beyond The Sea 
u: SEUCH DKUCH Seamist Snowstar 
Ägare: Margareta Hawkins

Ny titel: SE UCH DK UCH

20110106  Göteborg   Cert R-CACIB

20110716  Tvååker   Cert BIM 

20110820  Bjuv  Cert BIR

20110828  Ljungskile  Cert BIM

20111119  Åstorp   Cert BIR 

20120701  Bornholm, DK Cert CACIB BIR BIG-4 DK UCH



63

CIB NO UCH GEMDALES ZMART ZUZANNA
S44551/2009 Född:20090531 Blm Tik KH 
e: KORAD SEUCH Gemdales Mother Nature’s Son    
u: Gemdales Queenlike Quinsie 
Ägare: Annika Bovall

Ny titel: CIB NO UCH

20110319  Malmö Int R-Cert CACIB

20110505  Hilleröd, DK  Cert CACIB BIR kval Crufts 2012

20110715  Tvååker Int  Cert CACIB BIM

20120512  Lillesand, NO Cert CACIB BIR NO UCH CIB

S42489/2005 Född: 20050612 Sobel Tik KH  
e: INTUCH KORAD NORDUCH NORDV-99 SEV-00 SEV-05 Oneway’s Errol Flynn  
u: EECH INTUCH NOUCH NORDV-06 SEUCH Oneway’s Praline  
Ägare: Mirjam Kemppainen   

 
Ny titel: SE VCH 

 
20111120 Västerås Rörligt prov ö kl 1:a pris 

20111129 Kolsva   Rörligt prov ö kl 1:a pris 

20111203 Kolsva    Rörligt prov ö kl 1:a pris SE VCH

 

SE VCH CIB DK UCH KORAD NOV-10 NORD UCH SEV-10  
ONEWAY’S GOOD CHARLOTTE

CIB LPI LPII NO UCH SE UCH ONEWAY’S POWERPLAY
S18311/2005 Född:20050115 Trf Hane KH 
e: Oneway’s Pokémon   
u: Oneway’s Back On Line 
Ägare: Åsa Lindgren

Ny titel: CIB NO UCH SE UCH

20060129   Skellefteå Cert

20060513  Piteå  Cert 

20060819   Bureå  Cert

20070203   Jokkmokk Cert

20080614   Vännäs  CACIB

20080620   Gällivare CACIB

20100619   Rovaniemi, FI CACIB

20101017   Tromsö, NO Cert CACIB 

20111105   Piteå  Lägre klass spår uppfl. 496,7 9 SE UCH
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SE VCH LPI LPII RLD-F RLD-A RLD-M GEMDALES NOBLE NANCY
S26042/2004 Född: 20040322 Trf Tik LH 
e: Seamist Spitfire     
u: Mironik’s Jazz With Topaz  
Ägare: Monica Johansson

Ny titel: SE VCH

20120703 Uppland  Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120821  Uppland  Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120905  Uppland  Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH

S33780/2007 Född: 20070330 Sobel Tik LH 
e: KORAD LPI SEUCH Fancymore Special Edition     
u: FIUCH SEUCH KORAD Fancymore Morning Angel  
Ägare: Maria Johansson

Ny titel: SE VCH

20120701 Gävleborg Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120819  Gävleborg Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120924  Gävleborg Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH

SE VCH LPI FANCYMORE BLOSSOM ANGEL

S38049/2005 Född: 20050429 Sobel Tik LH 
e: Brilyn Touch Of Black     
u: FIUCH SEUCH KORAD Fancymore Morning Angel  
Ägare: Annica Nyström

Ny titel: SE VCH

20120602  Gävle Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120603  Gävle Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120701  Gävle Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH

SE VCH LPI SE UCH FANCYMORE ANGEL OF LOVE
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SE VCH FORNBORGENS HETA HERA
S21728/2007 Född: 20070223 Trf Tik LH 
e: Umber Von Der Prignitzerflur     
u: KORAD Springmist’s Tear For Fears  
Ägare: Marie-Louise Muhr

Ny titel: SE VCH

20120426 Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120802  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120821  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH

S29605/2008 Född: 20080320 Sobel Hane LH 
e: KORAD Springmist’s Nikolai     
u: Alma  
Ägare: Elisabeth Pettersson

Ny titel: SE VCH

20120522 Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120802  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120803  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH

 

SE VCH KORAD RLD-N  
SPRINGMIST´S MANDRAKE THE MAGICIAN

SE VCH LPI RLD-N RLD-F SPRINGMIST´S THE REDNEX
S23827/2004 Född: 20040303 Sobel Hane LH 
e: Springmist’s Rasputin     
u: KORAD Springmist’s Haunted Lady

Ägare: Marie-Louise Muhr

Ny titel: SE VCH

20101011  Forssjö  Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120426  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris

20120522  Katrineholm Rörligt prov ö kl 1:a pris  SE VCH
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Fancymore Guardian AngelFancymore Angel of Diamonds

Lägre klass spår, godkänd 
!:a pris i lydnadsklass I 
Förare: KirSten Wretstrand 

Lägre klass spår, uppflyttad 
1:a pris i lydnadsklass II  
Förare: Kirsten Wretstrand

Eurotop EvitaCinnaberry’s Shining Star

LPI Lydnadsdiplom klass I 
Förare: Tarja Heida

LPII Lydnadsdipolm klass II 
Diplomerad Terapihund 
Förare: Gunnel Strömberg

Chattering’s Cherrybell the SweetChaireins Katizie

Lägre klass sök, uppflyttad 
Förare: Monica Falk

RLD-A Rallylydnadsdiplom Avancerad
Förare: Åsa Nordgren
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Gemdales Noble NancyFornborgens Heta Hera

Lägre klass spår, godkänd
Förare: Marie-Louise Muhr

RLD-F, RLD-A, RLD-M RallylydnadsMästare 
SE VCH 
Förare:Monica Johansson

Gemdales Unbelieavbel UrzulaGemdales Smashing Steven

Högre klass spår, godkänd
Förare: Annika Bovall

RLD-A, RLD-M RallylydnadsMästare
Förare: Jeanette Hansson

Ikkatorpet’s Cajza 

RLD-N, RLD-F Rallylydnadsdiplom Nybörjare &  
Fortsättning, LPI Lydnadsdiplom klass I 
Förare: Jeanette Hansson

Gemdales Unforgettable Uncle Zam 

RLD-F  Rallylydnadsdiplom Nybörjare
Förare: Ingela Pettersson
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Mironik’s Kurrie

LPI Lydnadsdiplom klass I 
Förare: Anik Mossberg

Mironik’s Bridge

RLD-N RLD-F Rallylydnadsdiplom Nybörjare &  
Fortsättning, LPI Lydnadsdiplom klass I  
Förare: Jeanette Hansson

Korad Fachings Black Pontiac Mironik’s Bèzique

Högre klass spår, uppflyttad 
1:a pris i lydnadsklass II 
Förare: Anita Wihk

RLD-N, RLD-F, RLD-A Rallylydnadsdiplom Nybörjare, 
Fortsättning & Avancerad 
Förare: Monica Johansson

Ikkatorpet’s Chess Ikkatorpet’s Colin

RLD-F, RLD-A Rallylydnadsdiplom Nybörjare &  
Fortsättning 
Förare: Kristina Törnkvist

RLD-F, RLD-A Rallylydnadsdiplom Fortsättning & 
Avancerad, LPI Lydnadsdiplom klass I 
Förare: Anita Ahlqvist
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Mironik’s MustapekkaMironik’s Monni

Uppflyttad Agility hoppklass II
Förare: Angelica Eklund

RLD-N, RLD-F, RLD-A, RLD-M RallylydnadsMästare 
Appelklass spår, uppflyttad, gk anlagsprov viltspår
Förare: Monica Johansson

Mironik’s RicottaMironik’s Panizzi 

Appellklass spår, uppflyttad
Förare: Emma Hult

LPI Lydnadsdiplom klass I
Förare: Ewa Karlsson

Mironik’s MimerMironik’s Mikko Mallikas 

Uppflyttad Agility agilityklass II & Agility hoppklass II
Förare: Angelica Eklund

RLD-N RLD-F Rallylydnadsdiplom Nybörjare & 
Fortsättning  
Förare: Monica Olsson
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MoniDesigns Girlicious USA

Lägre klass spår, uppflyttad
Förare: Monica Falk

Mironik’s Viktor 

Mironik’s Zola

LPI LPII Lydnadsdiplom klass I & ii 
Lägre klass spår, uppflyttad 
Förare: Caroline Kax

Högre klass spår, uppflyttad
Förare:Carina Näslund Persson

Mironik’s Zenoni

Appellklass spår, godkänd
Förare: Emma Hult

Mironik’s Zenga

Appellklass sök, uppflyttad
Förare: Klara Kristalova

Mironik’s Veni

LPI Lydnadsdiplom klass I
Förare: Ann Karlsson
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Seamist Heavenly Sky 

Puckolinas Kiros

Seamist Snow-N-Ice

Seamist Ice Spirit  

LPI Lydnadsdiplom klass I
Förare: Åsa Haglund

Lägre klass spår, uppflyttad
Förare: Alf Oscarsson

RLD-N Rallylydnadsdiplom Nybörjare 
TJH (FM) Tjänstehund Försvarsmakten 
Förare: Elin Drougge

Lägre klass spår, uppflyttad 
1:a pris i lydnadsklass II 
Förare: Anders Svensson

Seamist Sheriff Star 

RLD-N Rallylydnadsdiplom Nybörjare 
Elit klass spår, godkänd 
Förare: Erica Svensson

Oneway’s Powerplay

Lägre klass spår, uppflyttad
Förare: Åsa Lindgren
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Vilda-Meduza Bönan Bonnie

1:a pris lydnadsklass I 
Rallylydnad nybörjare, ,1 pinne 
Godkänt anlagsprov i viltspår 
Förare: Hanna Bäckström

Törnskogens Betty Barclay

Appellklass rapport, uppflyttad
Förare: Marie Karlsson

Springmist’s Wild and Furious MonsterSpringmist’s The Rednex

RLD-N RLD-F Rallylydnadsdiplom Nybörjare & 
Fortsättning 
Viltspårchampion 
Förare: Marie-Louise Muhr

Lägre klass spår, uppflyttad
Förare: Elisabeth Bauer

Springmist´s Fiddle-Faddler

LPII Lydnadsdiplom klass II 
RLD-N Rallylydnadsdiplom Nybörjare  
Förare: Åsa Haglund

Seamoor Golden Delicious

LPI  Lydnadsdiplom klass I
Förare: Pelle Axelsson
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