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Ordföranden har ordet... 

Tack för förtroendet att leda klubben, och tack till 
alla er som kom till årsmötet. Det är alltid roligt och 
stimulerande att klubbens frågor engagerar er med-
lemmar. I år var det många frågor att ta ställning till 
och det är ju årsmötet som är högst beslutande beträf-
fande hur klubben skall arbeta vidare. Ja, för SCK är 
ju en klubb för alla collieintresserade, oavsett om man 
är uppfödare, tävlingsintresserad, sällskapshundägare 
eller vad man nu har för inriktning med sitt hundin-
tresse. Det är ett av våra prioriterande mål för 2009.  
Svenska Collieklubben - en klubb för alla collieintres-
serade! 

Under årets första månader har klubben fått väldigt 
stor uppmärksamhet både inom SBK:s och SKK:s 
centralstyrelse. Det är klubbens arbete med Avelspoli-
vyn och RAS (Rasspecifik avelsstrategi, se mer på si-
dan 12) som har gjort att blickarna har vänts mot oss. 
Man är oerhört imponerad av vårt arbete och av våra 
uppföljningar. I Collieklubben är RAS ett levande do-
kument, inte en dammig hyllvärmare. 

Därför var SCK inbjuden till SBK;s RAS-RUS-
konferens i början av april för att berätta mer om ar-
betet för de andra rasklubbarna inom SBK. Många har 
efterfrågat våra dokument för att kunna göra något 
liknande inom de andra rasklubbarna. RAS är också 
ett av SBK:s prioriterande mål och det känns skönt av 
vi redan i början 2004 förstod hur det skulle arbetas 
med. Stort tack till er alla som var med och utarbetade 
RAS! 

Jag har haft många samtal om den förvirring som nu 
råder beträffande registrering av valpar. Det är ingen 

skillnad mot tidigare. Vi har gjort en liten informtions-
ruta på sidan 28 där det klarläggs. 

Det man måste skilja på är registrering av valpar i 
SKK, och de grundregler som finns, gentemot valp-
hänvisning i SCK som har andra prioriteringar och 
som följer vårt RAS. 

Det är med blandade känslor som man läst de senaste 
numren av tidningen Hundsport. Collien har fått upp-
märksamhet - vilket alla collieintresserade borde gläd-
jas åt.  Dock var det inte bara positiva tongångar. Fle-
ra kända anhängare av rasen gick ut till försvar av col-
lien och dess egenskaper mot ett som man ansåg 
ogrundat angrepp. Från styrelsens sida tar vi inte ställ-
ning, utan hoppas bara på att det engagemang som 
finns ute i landet för att bevara rasens unika positiva 
kvaliteter trots detta består. Vi hoppas att RAS kan bli 
ett betydelsefullt verktyg i det arbetet. 

Vill också passa på att tacka alla som arbetat i SCK 
under 2008 och hälsa alla nya medarbetare välkomna.  

Nu hoppas jag att våren skall komma även till min del 
av landet för det känns som om vintern varit osedvan-
ligt lång, skall försöka komma mig ut på klubbens ut-
ställningar och aktiviteter som planerats in. Glöm inte 
att klicka in på lokalområdenas sidor för att se vilket 
utbud som finns. 

Nu önskar jag er alla lycka till med era hundar och 
mål. Hoppas vi ses i sommar! 

Meta Carlsson 
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Innehåll i Collieblad nr 2 2009   
2-3  Ordföranden har ordet, innehåll 
4-5  Colliebladets infosida, kommittér m.m. 
6-7  Styrelseinfo 2009 
8-9  Förbundsstyrelsens nya organisation 
10-11 Årsmötesprotokollet, kallelse medlemsmöte 
12-14 Uppföljning av avelspolicyn 2008 
15  Hands-On med Charlotte Høier 
16  Priser utdelade på årsmötet 
17-18 Presentation av vinnarna av VP 
19  Full fart mot SM  
20-21 Kennel Gemdales tilldelas Hamiltonplaketten 
22-23 Lad utbildas till diabeteshund 
24  Att plugga på Forshaga Hundgymnasium 
25  DRAG - med Kajsa och Cliff 
26-27 Collies på hunddagis 
28 Tävlingsresultat, registrering valpar 
29  Collie-SM 2009 och utställning Närke-Västml. 
30-33 Våra lokalområden, annons Hazelgrove  
34  Vårt första år i collieklubben, Collieträff 
35  Exteriörbeskrivning och lydnad i Östra 
36  En dag i fårens tecken 
37  Kent Svartberg och collieträff i Örebro   
38  Spårläger på Solhaga 
39  Lydnadstävling i Södra 
40   Annonser lydnadsläger Vårgårda och  

 utställning i Uppland 
41  Annonser  och Norge och i Timrå  
42  Annons i Umeå och i Oskarshamn 
43  Annons Brudholmens och Eurotop 
44  SCK:s nya Webshop 2009   

Du har nu fått Collieblad nr 2 2009 i din brevlåda. Vi fortsätter vår satsning på intressanta artiklar, medlemsbe-
rättelser, information från styrelsen samt mycket mera. Innehållet i detta nummer handlar om allt från LAD 
som utbildas till diabeteshund till Angelicas berättelse om hennes och Echos väg till SM i Agility senare i år.   

Redaktionen har fått en ny medlem, Johan Nilsson från Umeå. Roligt med en ny resurs. Samtidigt har Nina 
Svedegård tackat för sig efter många års engagemang. Under ett par år skötte hon nästan helt ensam Colliebla-
det, vilket är en enorm prestation. Tack för allt ditt slit och att du har lotsat oss nya in i verksamheten. Att sätta 
ihop en tidning är inte helt lätt.  

Colliebladet är medlemmarnas tidning och du som medlem  
kan vara med och påverka innehållet i Colliebladet. Vi har  
fortsättningsvis glädjande nog mottagit en hel del material  
från er medlemmar. Fortsätt med detta! 
Du är också välkommen att dela med dig av roliga eller helt 
enkelt bra fotografier på våra vackra collies. Kanske är det 
din hund som syns i nästa tidning? 
 
Vårhälsningar från Redaktionen   

Hands-On med  
Charlotte Høier 

15 

Några ord från redaktionen  

Lad - utbildas till  
diabeteshund 

22 

En dag i fårens tecken 
36 

Kennel Gemdales  
tilldelas 
Hamiltonplaketten 

20 

!!! PRESSTOPP !!! 
SCK hemsida har nytt domännamn 

www.svenskacollieklubben.se 
Gäller även alla e-postadresser  

som slutar på @sck.cc 
I detta nummer finns de gamla adresserna kvar. 

Styrelsen 
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Tryckeri: 
Ågerups Grafiska 
Box 295 
631 04 Eskilstuna 
016-15 30 90 
www.agerups.se 

Annonspriser 2009 
 

Medlemsannonser 
Helsida A4 sv/v inkl foto(n) resp. färg .........500/1000:- 
1/2 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................350/700:- 
1/4 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................200/400:- 
1/8 sv/v inkl foto(n) resp. färg ......................150/300:- 
Vinnarannons .................................................. .100:- 
Hör med redaktionen om det finns plats för färgannonser. 
 
Kommersiella annonser 
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................ 750/1500:- 
1/2 sv/v resp. färg ......................................... 525/1050:- 
1/4 sv/v resp. färg .......................................... 300/600:- 
1/8 sv/v resp. färg .......................................... 225/450:- 
 
Årsannonsering samtliga collieblad, 3 nummer per år 
Helsida A4 sv/v resp. färg ............................ 1700/3400:- 
1/2 sv/v resp. färg ......................................... 1200/2400:- 
1/4 sv/v resp. färg .......................................... 675/1350:- 
1/8 sv/v resp. färg .......................................... 500/1000:- 
Banner på hemsidan: 150 kr/månad eller 1500 kr per år. 

Colliebladet nr 2/2009 årgång 41 
 

Upplaga 1100 
Utkommer under 2009 med ytterligare tre nummer: 
 

Utgivning Manusstopp Utgivningsdag 
Nr 3 specialnummer ca 15 juni 
Nr 4   1 augusti   ca 15 september 
Nr 5 1  november  ca 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 upp-
gifter. 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 

SCK:s kommittéer 2009  
Arkivansvarig 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
 

PR-kommittén 
Ingela Pettersson, 042-553 38 
Jessica Richter 
 

Webredaktionen 
Webmaster Jörgen Norberg, 0471-125 10 
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10 
Elisabeth Landfors, 070-54 43 154 
 

Valphänvisning 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
Lena Hjärtfors, 0478-108 25 
Gunilla Hagander, 08-530 270 00 
 

Pressansvarig 
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34 
 

Utställningsansvarig 
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34 
 

Priskommittén 
Elisabeth Landfors, 070-544 31 54 
Maria Pettersson, 076-260 94 74  
 

Korthårskommittén 
Margareta Andersson (Sk), 019-24 58 85, 
Gunilla Hagander, 08-53 02 70 00 
 

Avels– och uppfödarkommittén 
Marie Berger (sk), 035-584 78 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
Kerstin Persson, 042-827 73 
 

Lokalområdeskommittén 
Kirsten Wretstrand (Sk), 070-64 72 10 
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34 
Maria Nyman, 070-204 72 21 
 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 
Anita Braxenholm (sk), 060-57 25 07 
 

Ansvarig för mentalfrågor 
Stellan Tjärnström, 0300-201 87 
 
 

Registerkommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
Monica Johansson, 0174-134 90  
Tarja Hejda, 070-87 60 881 
 

Colliebladets redaktion 
Kirsten Wretstrand,  0708-64 72 10 
Ingela Pettersson, 042-553 38 
Annette Andersson, 0732-75 23 99 
Johan Nilsson, 090-14 31 31 
Alla nås på samma e-post:  
colliebladet@sck.cc 
 

SCK:s adress: 
Svenska collieklubben 
c/o Kirsten Wretstrand,  
Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik 
0414-707 23, Mobil: 0708-64 72 10 
 

Hemsida: www.sck.cc 

Colliebladets informationssidor 

Vid utebliven tidning 
kontakta redaktionen: 
fancymore@swipnet.se eller  
ring 070-651 00 34 

Utställningar SCK 2009 
Datum Plats Arrangör Domare         _  
090523 Stockholm Östra Mrs Joan Kitchen 
090704 Piteå Norrbotten Mrs Waterhouse 
090719 Västerås Närke-Västm. Bo Wiberg 
090802 Timrå Mellersta N. Jahn Stääv 
090823 Umeå Västerbotten Johnny Andersson 
090905 Uppsala Uppland Joan House 
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Avels– och Uppfödarkommittén 
 

Alla medlemmar är välkomna att ringa oss om frågor 
som berör hund och hundägande. Även avelsfrågor be-
svaras, dock ej täckhundsanvisning.  
 

Marie Berger (sk), 035-584 78 
Kerstin Persson, 042-827 73 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
 

Adress: 
Uppfödarkommittén 
Marie Berger 
Ängsvägen 5 
310 34 Kvibille 

SCK:s Valphänvisning 
 

Upplysningsverksamhet om valpkullar 
Som uppfödare skall du vara medlem i Svenska Collieklub-
ben och valphänvisning gäller endast för svenskregistrerade 
valpar. 
Krav för valphänvisning 
Föräldradjuren ska uppfylla nedanstående krav: 

• Officiellt HD-röntgade ua alt. A eller B 
• Ögonlysta både som valpar och efter 1 års ålder med 

resultat ua alt. CRD (kontroll av CEA-förekomst) 
• Utställd med lägst 2:a pris i officiell klass och/eller 

godkänd exteriörbeskrivning 
• Genomgången MH med kryss i ruta 2-5 avseende 

moment 1a, 1b, 1c (kontakt) kryss i ruta 1-4 avseen-
de moment 6d och 7c (kvarstående rädsla) samt 
kryss i ruta 1-3 avseende skott, eller godkänt karak-
tärsprov eller vara godkänd vid korning. 

• Blue Merle färgad collie får endast användas tillsam-
mans med trefärgad. 

• Valphänvisning erhålles ej i de fall kombinationen 
bryter mot SKK:s grundregler.  

• Registreringsbevis och ögonintyg ska medfölja val-
pen 

Vill du ha valphänvisning på din kull och föräldradjuren 
uppfyller ovan krav så anmäler du din kull när tiken är pa-
rad. En kull finns för information i 8 veckor från kullens 
födelse. Uppfödaren måste höra av sig om informationen 
skall fortsätta, samt när kullen är slutsåld. 
Omplaceringshundar 
Svenska Collieklubben förmedlar inte omplaceringshundar. 

Då något av föräldradjuren är utlandsägt gäller 
Kopia på avmaskningsintyget och/eller intyg på tikens rabi-
esvaccinationer måste skickas senast 4 veckor efter parning 
till: Anita Braxenholm, Slottsvägen 24, 861 34 Timrå 
Hundens namn och registreringsnummer skall tydligt fram-
gå. OBS! Gäller ej Norge. 
Den utlandsägda hunden skall uppfylla nedanstående krav: 

• Officiellt HD-röntgade med resultat motsv. A el. B 
• Ögonlysta med känt resultat 
• Ett officiellt utställningsresultat i hundens hemland 

För livmodersimporterad valpkull gäller dessa krav för båda 
föräldrarna. 
För utlandsägd hund som inlånats till Sverige för att gå i 
avel, gäller samma krav som för de svenska hundarna, då 
dessa hundar har tillgång till våra utställningar och våra 
mentalprov. 

  Våra valphänvisare är: 
  Anita Braxenholm 
  Slottsvägen 24 
  861 34 Timrå 
  060-57 25 07 
  anita.braxenholm@telia.com 
  
  Gunilla Hagander Lena Hjärtfors 
  Ulvsvik 2490  Rullstensvägen 13 
  047 92 Grödinge 360 50 Lessebo 
  08-53 02 70 00  0478-108 25  
 

Svenska Collieklubben rekommenderar inte någon speciell 
valpkull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter 
som finns på angiven blankett. 

Registerkommittén informerar 
 

Registersammanställningar för kort- och långhårig collie 
finns numera tillgänglig via vår hemsida. 
 

Följande statistik finns med: kullstatistik, HD-status, 
ögonstatus, hälsostatistik, mentaltestade, mentalbeskriv-
na, utställning, lydnad, agility samt bruksresultat. 
 

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila till: 
 

Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com 
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se  
Monica Johansson, mironik@anyware.nu 
Tarja Hejda, turningleafs@telia.com 

Anmälningsavgifter SCK 2009 
Mentalitet 
MH.............................................................. 350:- 
MT, mentaldel ............................................ 350:- 
MT, exteriördel ........................................... 150:- 
Utställning 
Valpklass.................................................... 140:- 
Jkl, ukl, ökl, bkl, ckl..................................... 240:- 
Veteranklass .............................................. 190:- 

Medlemsavgifter 2009 
 

A-medlem (SCK/SBK) .................................415:- 
D-medlem (redan tidigare medlem i SBK) ...180:- 
C-medlem (familjemedlem)..........................105:- 
B-medlem (7-18 år) tecknas genom 
Sveriges Hundungdom pg 83 12 36-5 .........230:- 
Utlandsmedlem............................................560:- 
Utlandsprenumeration .................................400:- 
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Styrelsens sidor våren 2009 
Styrelsen 2009 
Ordförande  Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-651 00 34 
fancymore@swipnet.se 
 

Vice Ordförande Elisabeth Landfors 
Fröjs väg 9, 178 54 Ekerö 
08-560 209 11, 070-544 31 54 
elisabeth@fornborgen.se 
 

Kassör Jessi Richter 
Majorsvägen 31, 237 32 Bjärred 
jesric@tele2.se 
 

Vice Kassör/ Medlemsfrågor  
Ingela Pettersson 
Granvägen 18, 265 32 Åstorp 
042-553 38, 070-345 53 38  
ingela@zting.se 
 

Sekreterare Kirsten Wretstrand 
Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik 
0414-707 23, Mobil: 0708-64 72 10 
kirsten.wretstrand@danielsondosk.se 
 

Protokollsekreterare, Maria Nyman 
Kyrkogatan 5B, 952 34 Kalix 
070-204 72 21 
maria.nyman@edu.kalix.se 
 

Ledamot Jan Klerung 
Bergsvägen 19, 681 35 Kristinehamn 
0550-160 68, 070-553 06 26 
jan.klerung@telia.com 
 

Suppleant Thomas Strand 
Knapervägen 7, 805 98 Gävle 
026-16 82 58, 0709-25 50 92 
thomas@kallbergsbygg.se 
 

Suppleant  Annette Andersson  
Laxne Hallsborg 2 
649 91 Gnesta 
08-664 60 55, 0732-75 23 99 
annette.linnea.andersson@gmail.com  
 

Revisorer 
Lisbeth Wibron, 060-61 38 46 
Kerstin Widmark, 0611-175 08 
 

Revisorsuppleanter 
Cecilia Bjärsén, 035-347 74 
Eva-Karin Eriksson, 0583-610 43 

SBK:s Organisationskonferens 11-12 jan. 
Under helgen redovisades SBK:s nya organisation där Ut-
skottet för Avel och Hälsa kommer att bli det utskott som 
Collieklubben har mest att göra med. Se även sidor 8-9. 

Remisser och SCK:s svar 
SCK får en hel del remisser från SBK där styrelsen ibland 
behöver få in synpunkter från SCK:s medlemmar. I aktuel-
la fall hittar du info på hemsidan, se anslagstavlan. Våra 
remissvar finns därefter för nedladdning på hemsidan.  

Årsmötet i SCK 28 februari 2009 
Årsmötet genomfördes som planerat, se sidor 10-11. 

Du kan beställa vårt Raskompendium 
Under året har Ulla Bergh-Persson arbetat med att översät-
ta den danska collieklubbens raskompendium till svenska. 
Nu kan du beställa ditt eget exemplar, se sidan 15.  

Rasklubbsträff 3 april  
Representant för SCK var Elisabeth Landfors. Curt Blix 
redogjorde för arbetet med revidering av Mentaltesten, och 
den remiss som har skickats ut till rasklubbarna. Collieklub-
ben presenterade sitt arbetssätt att kontinuerligt uppdatera 
och utvärdera arbetet med RAS. 

RAS/RUS konferensen 4-5 april 
Representant för SCK var Elisabeth Landfors. En helg 
med många intressanta programpunkter bl a, redovisning 
av statistisk genomgång av samtliga MH-beskrivna hundar, 
arvbarhetsskattning av MH, Info om Funktionsprov, Info 
om det nya exteriörprotokollet och möjligheten till databe-
arbetning av detta. SKK informerade om utvärdering av 
RAS och utvärdering av olika hälsoprogram. 

SBK:s Kongress 2009 
Äger i år rum helgen den 9-10 maj. SCK:s representanter 
på Kongressen är Margaretha Carlsson och Kirsten Wret-
strand. Det är sämre tider och det drabbar även SBK (och 
SCK). Ekonomin är svag varför man föreslår Kongressen 
en höjning av den centrala avgiften med 50 kr per år.  

SKK:s Kennelfullmäktige 2009 
Vår ordförande Margaretha Carlsson har blivit utsedd som 
en av SBK:s delegater vid årets kennelfullmäktige.  

Collie-SM 2009 
2-4 juli 2009 Norrbottens lo i Piteå. Se sidan 29. 

Medlemsmöte 3 juli i Piteå 
I samband med SM i Piteå kallas SCK:s medlemmar till ett 
medlemsmöte fredagen den 3 juli kl. 17:30 på Piteå Bruks-
hundklubb, se kallelse på sidan 11. 

Colliebladet under 2009 
Vi kommer att producera 5 collieblad, varav 4 kommer att 
hamna i medlemmarnas brevlådor. Nummer 3 blir ett spe-
cialnummer lagom till semestertider.  
Colliebladets e-post i alla ärenden är colliebladet@skc.cc. 
 

Styrelsen i SCK 

Styrelsen vid första arbetsmötet på Kydingeholm.  
Överst från vänster: Jan Klerung, Thomas Strand,  

Elisabeth Landfors. Nederst från vänster: Maria Nyman,  
Kirsten Wretstrand, Margareta Carlsson samt Jessica Richter.  

Ingela Pettersson och Annette Andersson saknas. 
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Till alla medlemmar i Svenska 
Collieklubben! 

Styrelsen har fått i uppdrag att under 2009 påbörja arbetet 
med att arrangera en Rasutvecklingskonferens tillsammans 
med lokalområdena. 

Under våren kommer alla lokalområden att få tillsänt sig 
material att arbeta kring genom att anordna en egen mindre 
konferens direkt efter sommaren eller när ni finner det 
lämpligt. 

Det viktiga är att ni i lokalområdena sammanställer er redo-
visning och skickar in den till styrelsen senast 15 septem-
ber. Ert arbete i lokalområdena kommer tillsammans med 
en enkät att ligga till grund för den Centrala Rasutveck-
lingskonferensen, som är inplanerad till den 31 oktober. 
Platsen blir Kydingeholm. 

Enkäten riktar sig till alla medlemmar, oavsett om man är 
uppfödare, täckhundsägare eller en vanlig collieägare. 

Frågorna i enkäten kommer bl.a. att handla om vårt RAS. 
Vi har nu varit med sedan 2004 och har en hel del material 
att utgå ifrån. Det vi i styrelsen undrar över är hur ni med-
lemmar ser på vårt RAS! Har alla satt sig in i våra mål? är 
det svårt? vilka verktyg skulle behövas för att kunna avla 
efter vårt RAS?  

Under maj-juni månad kommer enkäten att läggas ut på 
Collieklubbens hemsida (www.sck.cc). 

På baksidan av Colliebladet finner ni en 4-siffrig kod som 
tillsammans med ert medlemsnummer skall användas för 
att logga in på det särskilda formuläret på hemsidan. Ingen 
i styrelsen, eller någon annan som är inblandad i enkäten, 
registrerar till vem en viss kod är skickad. Syftet med koden 
är bara att förhindra att någon till äventyrs skulle besvara 
enkäten mer än en gång. Vi är inte intresserade av att få 
veta vilka som svarat - bara hur ni medlemmar ser på sa-
ken.  

Både lokalområdeskonferenserna och enkätsvaren kommer 
att vara en del av Rasutvecklingskonferensen till hösten. 
Det vi också hoppas på är att kunna få in olika förslag till 
utbildningar, föreläsningar och andra aktiviteter som ni vill 
att klubben skall anordna. 

Vi hoppas att så många som möjligt ställer upp och deltar 
aktivt. Alla medlemmars synpunkter behövs för att kunna 
föra våra raser framåt. 

Planera redan nu in höstens Rasutvecklingskonfe-
rens den 31 oktober. 

Mer information på vår hemsida och i collieblad nr 4.  
 

Välkomna!  
Styrelsen 

Information från utställningsansvarig 
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 
Under de senaste året har arbetet fortgått med tillskapande av den lista som blir ett instrument för att skärpa domarens 
uppmärksamhet kring exteriöra överdrifter som kan leda till ohälsa, defekter och osundhet. Uppfattningar och synpunkter 
har framkommit i en initial grupp av tio Nordiska allrounddomare, i kommunikation med berörda klubbar och en generell 
domarkonferens med samtliga svenska utställningsdomare. 

Kriterierna är raser där Åtgärder krävs (7), raser som motiverar Ökad uppmärksamhet (12) och raser som är föremål för 
Observandum (28) där Collie ingår. 

Generella krav för alla hundar: 

• Andning; alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelser 
• Ögon; alla hundar ska kunna uppvisa ögon utan tecken på irritation 
• Hud; alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation 
• Päls; ska inte vara så omfångsrik att den negativt påverkar hundens rörelsefrihet 
• Rörelser; alla hundar ska röra sig naturligt utan synbar ansträngning eller smärta 

Mentalitet  
Självfallet ska alla hundar ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Rastypiska beteende måste beaktas 
och tillåtas, men överdrivet reserverat eller skarpt beteende är inte önskvärt. Aggressivitet och paniskt flyktbeteende kan 
aldrig tolereras och renderar priset 0. 
 

Collie 
I rasen förekommer: 
• Bettproblem pga smal underkäke och därmed felställda hörntänder som biter upp i gommen. 
• Ögonproblem pga för små, djupt liggande ögon 

 

Särskild uppmärksamhet ska därför ägnas underkäke, bett, tänder och ögon. 
 

På länsklubbsutställningar ska domaren även fylla i en utvärderingsblankett om hon/han dömer någon av raserna som 
nämns i SRD.   
 

Mer finns att läsa på www.skk.se under Verksamhet-För funktionär-Länkar-Domare. 



 

8  

Förbundsstyrelsens nya organisation 
De senaste årens arbete inom bl.a. Vision 2010 och efterföljande kongressbeslut börjar nu omsättas i praktisk handling. 
Brukshundklubbens uppgift och den verksamhet som bedrivs runt om i landet ställer krav och skapar olika behov som vi 
måste leva upp till.  

Förbundsstyrelsen har därför undersökt hur vi lämpligast bör organisera arbetet för att stötta verksamheten på bästa sätt. 
Som en del i detta arbete har ordföranden (eller närvarande ersättare) för varje central sektor och kommitté intervjuats i 
samband med organisationskonferensen i januari. Distrikt och rasklubbar har också tillfrågats om vilka behov de ser. 

Förbundsstyrelsen tog vid sitt möte den 22 augusti beslut om den övergripande strukturen för förbundsstyrelsens organisa-
tion efter årsskiftet. Ansvaret kommer att fördelas på fem olika utskott, varav verkställande utskottet är ett. Varje utskott 
har en sammankallande som är ledamot i förbundsstyrelsen. Detta för att skapa en direktkontakt mellan förbundsstyrelsen 
och utskotten. Följande bild ger en översiktlig beskrivning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utskottet för organisation (sk Birgitta Forsberg) kommer att ansvara för föreningsutveckling och kommunikation, le-
darutveckling, kunskap och kvalitetsutveckling, funktionärsutbildning, information och sponsring samt stadgar och regler. 

Utskottet för medlemsaktiviteter (sk Nina Axelsson) kommer att ansvara för utbildning riktad direkt till medlemmar, 
t.ex. hundägarutbildning samt tävlingsverksamheten inom agility, bruksprov, draghundsprov, IPO och lydnadsprov. 

Utskottet för avel & hälsa (sk Marita Östlund-Holmsten) ansvarar för avelssamordning och rasspecifika avelsstrategier, 
mentalitet, friskvård, utställning och exteriörbeskrivning. 

Utskottet för samhällsnytta (sk Tomas Knuutila) ansvarar för räddningshund, försvarsmaktshund, andra samhällsnytti-
ga hundar och arbetsprov. 

Inom varje utskott fördelas ansvaret för olika frågor mellan utskottets ledamöter. Till varje utskott kommer det att knytas 
ett antal grupper för de olika ansvarsområdena. Arbetet i dessa grupper leds av en person som ingår i utskottet. 

Hur kommer denna förändring påverka Brukshundklubben i stort? 
Den stora förändringen kommer vara att de centrala sektorerna och kommittéerna vid årsskiftet 2008/2009 ersätts av för-
bundsstyrelsens nya organisation. Detta medför alltså inte någon förändring av vilken verksamhet som Brukshundklubben ska bedriva 
eller hur strukturer i den övriga organisationen ska se ut. Beslutet berör hur arbetet ska organiseras inom förbundsstyrelsen 
och de grupper som arbetar direkt på förbundsstyrelsens uppdrag. Varje distrikt, lokal- och rasklubb beslutar över sin orga-
nisation utifrån sina förutsättningar. 

Frågor rörande förbundsstyrelsens nya organisation 
Alla frågor besvaras av styrgruppen för målstyrning: 

Birgitta Forsberg, birgitta.forsberg@brukshundklubben.se 
Ola Folkesson, ola.folkesson@brukshundklubben.se 
Maritha Östlund-Holmsten, maritha.ostlund-holmsten@brukshundklubben.se 
Tomas Knuutila, tomas.knuutila@brukshundklubben.se 
Dessutom Nina Axelsson, nina.axelsson@brukshundklubben.se 
 

Förbundsstyrel-
sen 

Utskottet för  
organisation 

Utskottet för 
 medlemsaktivite-

Verkställande 
utskottet 

Kansliet 

Utskottet för  
samhällsnytta 

Utskottet för  
avel och hälsa 
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Målstyrning 
 

Brukshundklubben är framöver en målstyrd orga-
nisation. Det skall även vi rasklubbar bli. 
 

SBK:s uppsatta mål är följande: 
• Utveckla ledarskapet 
• Aktiva hundar 
• Funktionsdugliga hundar 
• Samhällsnyttiga hundar 
• Etablera nytt arbetssätt 

 

Man använder sig av en metod som kallas för  
SIMON som står för: S=Syfte, I=Inriktning, 
M=Medel, O=Organisation och N=Nytta. 
 

Svenska Collieklubben skall med andra ord hjäl-
pa till med att bl.a. se till att collien är en funk-
tionsduglig hund. 
 

MÅL - Funktionsdugliga hundar 
 
SYFTE 

Svenska Brukshundklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbetet, öka och sprida 
kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska hundar. 

 
INRIKTNING 
 Verksamhetsmål 

• Alla uppfödare av SBK-raser ska ha kännedom om RAS och arbeta efter den  
senast 2010 

• 25% av SBK:s medlemmar ska ha kännedom om RAS 2010 
• Minst 50% av de aktiva uppfödarna har deltagit på en avelsmålskonferens under  

perioden 2009 till 2011 
• Årligen följa upp RAS inom samtliga SBK:s rasklubbar och vidta erforderliga åtgärder 
• Vart femte år revidera RAS inom samtliga SBK:s rasklubbar 
• Genomföra en utvärdering av MH för alla SBK-raser 

 

 Känneteckensmål 
• 75% av medlemmar uppfattar Brukshundklubben som den hundorganisation som arbetar 

för funktionsdugliga, d.v.s. mentalt sunda och fysiskt friska hundar 
• Antalet registrerade valpar av brukshundras har ökat med 5% från 2009-2013 

 
MEDEL 
 RAS, MH, Avelsdata 
 Information (Brukshunden, Hemsidan, rasklubbars hemsida, avelsmålskonferens) 
 Samarbete med SLU 
 Aktiv valphänvisning 
 
ORGANISATION 
 Huvuduppdraget för Utskottet för Avel och Hälsa 
 
NYTTA 
 Ökad kunskap leder till bättre mentalt sunda och fysiskt friska hundar 
 Uppfödare som driver ett målmedvetet och kompetent avelsarbete 
 Minskade veterinärvårdskostnader 
 Minskad andel problemhundar 

Utställningsarrangörsutbildning 
 

Plats: Kydingeholm 21-22 nov.  
 

Alla som arrangerar utställningar måste fr.o.m. 2010 
ha en ansvarig utbildad funktionär.  
 
Ni som ännu inte har det i ert lokalområde, passa på 
och gå på den här kursen som arrangeras av SBK 
centralt. 
 
Kontakta Margaretha Carlsson om ni är intresserade. 
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Årsmötet 28 februari 2009—protokollet 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte  
på Kydingeholm 2009-02-28 
 
§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Anna Wahlström öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkommen. 
§2   Fastställande av röstlängd.  
 Röstlängden fastställdes till 188 stycken röstberättigade medlemmar. Bilaga 1: Röstlängd.  
§3   Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 

Mötet valde Erica Svensson samt Margareta Andersson till protokolljusterare tillika rösträknare. Dessa skall 
jämte ordförande justera protokollet. 

§4   Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. 
Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 

§5   Utdelning av utmärkelser och priser 
Ordförande Anna Wahlström tillsammans med Margaretha Carlsson delade ut utmärkelser och priser.  
Bilaga 2: Priser utdelade på årsmötet 2009. 

§6   Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av sekreterare. 
Sune Halvarsson valdes till ordförande samt anmäldes styrelsens val av Maria Nyman till mötessekreterare samt 
Thomas Knuutila och Inger Svedin till bisittare. 

§7   Fastställande av dagordning. 
Mötet fastställde dagordningen. 

§8   Val av förberedande valberedning. 
Mötet valde Ingela Anséhn, Kerstin Persson (s.k.) samt Dag Gagner till förberedande valberedning. 

§9   Styrelsens berättelse över 2008 års verksamhet. 
Styrelsen berättelse för 2008 genomgicks med tillägget att collieklubben även representerades på Bruks SM 
2008 och godkändes därefter. Bilaga 3: Verksamhetsberättelse för 2008. 

§10 Revisorernas berättelse över detsamma. 
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret lästes upp av revisorn Kerstin Widmark och godkändes. 
Bilaga 4: Revisionsberättelserna. 

§11 Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner. 
Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes. 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§13 Genomgång av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (2009) 
Budget och verksamhetsplan för 2009 års verksamhet genomgicks av mötet. 

§14 Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2010). 
Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2010 genomgicks. 

§15 Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2010). 
Medlemsavgiften för 2010 genomgicks och styrelsens förslag är oförändrade avgifter förutsatt att den cen-
trala avgiften blir oförändrad. Mötet godkände förslaget. 

§16 Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt styrelsens yttrande över 
dessa. 
8 stycken inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag genomgicks. 
Bilaga 5: Styrelsens förslag.  Bilaga 6: Motion 1-8. 

§17 Fastställande av/beslut om: 
 • verksamhetsplan och budget för 2009 
 • verksamhetsinriktning 2010 
 • medlemsavgifter 2010 
 • motioner och förslag enligt § 16. 
  Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2009 fastställdes. 
  Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2010 fastställdes. 
  Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2010 fastställdes. 
  Styrelsens förslag nr 1 från styrelsen: gick till votering med utslaget bifall 121, ej bifall 67. 

   Styrelsens förslag motion 1: motion 1 ingår som en del i motion 2.  
  Motion nr 1: Drogs tillbaks av motionären.  

   Styrelsens förslag motion 2: bifall 
  Motion nr 2: tillstyrkes av årsmötet. 



 

11  

   Styrelsens förslag motion 3: avslås 
  Motion nr 3: avslås av årsmötet 
  Styrelsens förslag motion 4: avslås 
  Motion nr 4: avslås av årsmötet 
  Styrelsens förslag motion 5: bifall 
  Motion nr 5: tillstyrkes av årsmötet 
  Styrelsens förslag motion 6: avslås 
  Motion nr 6: Drogs tillbaks av motionären 
  Styrelsens förslag motion 7: avslås 
  Motion nr 7: avslås av årsmötet 
  Styrelsens förslag motion 8: tillstyrkes 
  Motion nr 8: tillstyrkes av årsmötet 

 Val av: 
 Ordförande 1 år: Margareta Carlsson 
 Vice ordförande 2 år: Elisabeth Landfors 
 Kassör 2 år: Jessica Richter 
 Ledamot 2 år: Jan Klerung 
 Suppleant 2 år: Thomas Strand 
 Revisorer 1 år: Kerstin Widmark, Lisbeth Wibron 
 Revisorsuppleanter 1 år: Eva Karin Eriksson, Cecilia Bjärsér. 
 Valberedning: Helene Eliasson (s.k.), Marie Angleby, Marie-Louise Muhr, Solweig Hultman-Stegman 
 (suppleant) 
 Ombud jämte suppleant på ett år till SBK:s kongress: Uppdrag till styrelsen att utse dessa. 
 Kommittéer: Uppdrag till styrelsen att utse dessa. 

§18 Fråga om omedelbar justering av paragraferna 17 och 18 
Mötet beslutade att justera § 17 och § 18. 

§19 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden har anmälts. 

§20 Avslutning 
Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den nyvalda ordföranden som tackade Sune Hal-
varsson med en liten present och därefter förklarade mötet avslutat. 

 
 
Mötessekreterare/ Maria Nyman  Ordförande/ Sune Halvarsson 
 
 
Justeringsman/ Erica Svensson  Justeringsman/ Margareta Andersson 
 
Du finner även protokollet med bilagor på hemsidan under Organisation-Protokoll. 

 
Svenska Collieklubben 
kallar till medlemsmöte 
 

Plats: Piteå Bk den 3 juli  
 

 
I samband med Collie-SM i Piteå kommer vi 
traditionsenligt att ha ett medlemsmöte. 
 

Fredagen den 3 juli kl. 17:30 är alla välkomna 
till Piteå brukshundklubb.  
 

Tidigare under dagen har brukstävlingarna 
genomförts och dagen efter är det utställning. 
 
VÄLKOMNA! 

Registerkommittéen tipsar 
Du kan använda dig av SKK:s avelsdata för att få in-
formation om samtliga svenskregistrerade hundar födda 
1990 eller senare. T ex kan du få avkommestatistik, ha 
möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräk-
nas. Man kan även få rasstatistik baserad på födelseår 
för svenskfödda hundar 
 
I Avelsdata hittar du resultat från HD-, ED- och ögon-
undersökningar samt registrerade hundar, MH 
(mentalbeskrivningar) och kennelnamn. 
 

http://kennet.skk.se/avelsdata/ 
 

Du kan söka på olika tidsintervall, t ex vilka hundar som 
den senaste månaden är röntgade, gjort MH-
beskrivning m.m. Avelsdata är enklare att använda än 
Hunddata. Det krävs lösenord men det fixar du lätt via 
SKK:s hemsida. 
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Uppföljning av Avelspolicyn för 2008 

Långsiktig redovisning för åren 2000—2008 
Aktuell måluppfyllelse HD Aktuell måluppfyllelse omlysta
MÅL: 50 % röntgade per årskull MÅL: öka andelen

Reg.år Reg. antal
antal 

röntgade
röntgade   

i % Reg. antal
antal 

röntgade
röntgade   

i % Reg.år Reg. antal
antal 

omlysta
omlysta    

i % Reg. antal
antal 

omlysta
omlysta   

i %
2000 701 318 45% 28 14 50% 2000 701 83 12% 28 5 18%
2001 562 253 45% 84 45 54% 2001 562 73 13% 84 16 19%
2002 525 273 52% 59 31 53% 2002 525 110 21% 59 14 24%
2003 521 285 55% 38 23 61% 2003 521 121 23% 38 12 32%
2004 577 350 61% 75 57 76% 2004 577 166 29% 75 27 36%
2005 516 296 57% 59 38 64% 2005 516 129 25% 59 13 22%
2006 496 278 56% 64 41 64% 2006 496 117 24% 64 18 28%
2007 596 281 47% 65 27 42% 2007 596 111 19% 65 12 18%
2008 550 35 6% 95 4 4% 2008 550 10 95 4 4%

Långhår Korthår Långhår Korthår

Aktuell måluppfyllelse MH Aktuell måluppfyllelse MT
MÅL: 50 % genomfört MH per årskull MÅL: öka andelen

Reg.år Reg. antal
antal 

beskrivna
beskrivna  

i % Reg. antal
antal 

beskrivna
beskrivna  

i % Reg.år Reg. antal
antal 

testade
testade     i 

% Reg. antal
antal 

testade
testade    

i %
2000 701 251 36% 28 7 25% 2000 701 54 8% 28 4 14%
2001 562 224 40% 84 43 51% 2001 562 44 8% 84 18 21%
2002 525 231 44% 59 28 47% 2002 525 43 8% 59 15 25%
2003 521 232 45% 38 28 74% 2003 521 22 4% 38 8 21%
2004 577 281 49% 75 54 72% 2004 577 62 11% 75 14 19%
2005 516 230 45% 59 37 63% 2005 516 29 6% 59 12 20%
2006 496 233 47% 64 40 63% 2006 496 7 1% 64 7 11%
2007 596 184 31% 65 14 22% 2007 596 2 65 1
2008 550 6 95 0% 2008 550 95

Långhår Korthår Långhår Korthår

Aktuell måluppfyllelse Bruksprov Aktuell måluppfyllelse Utställning
MÅL: öka andelen hundar till prov MÅL: 50 % utställda per årskull

Reg.år Reg. antal
antal 

tävlade tävlade i % Reg. antal
antal 

tävlade tävlade i % Reg.år Reg. antal
antal 

utställda
utställda   

i % Reg. antal
antal 

utställda
utställda   

i %
2000 701 23 3% 28 0 0% 2000 701 257 37% 28 9 32%
2001 562 19 3% 84 11 13% 2001 562 210 37% 84 40 48%
2002 525 19 4% 59 6 10% 2002 525 209 40% 59 26 44%
2003 521 23 4% 38 6 16% 2003 521 206 40% 38 24 63%
2004 577 33 6% 75 12 16% 2004 577 247 43% 75 46 61%
2005 516 10 2% 59 4 7% 2005 516 206 40% 59 25 42%
2006 496 13 3% 64 11 17% 2006 496 213 43% 64 40 63%
2007 596 3 65 1 2007 596 210 35% 65 32 49%
2008 550 95 2008 550 95 5 5%

Långhår Korthår Långhår Korthår

Svenska Collieklubbens målsättning med RAS (rasspecifik avelsstrategi)  
I SKK:s Verksamhetsplan antagen på Kennelfullmäktige 2001, finns ett mål som säger att samtliga rasklubbar ska ha en ras-
specifik avelsstrategi med utgångspunkt från rasens särskilda behov, färdigställd senast under 2004.  

Vad är då en avelsstrategi? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En 
avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin (RAS) 
ligger till grund för klubbens avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när 
vi avlar på våra collies, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avels-
arbete. Avelsmålen är tänkta att vara till hjälp för uppfödarna, och då framför allt de nytillkomna uppfödarna, i deras strävan 
att förbättra rasen. För erfarna uppfödare kan avelsmålen verka självklara. När rasstandarden för collie skrevs fanns det inga 
sätt att undersöka ögon eller höfter mer noggrant och genetik var ett helt okänt begrepp. Man såg att man kunde påverka sitt 
avelsarbete genom urvalet av föräldradjuren, men man visste inte riktigt varför det var så. Man avlade på hundarnas funktion. 
Dagens uppfödare har nya vetenskapliga rön och undersökningsmetoder till sitt förfogande för att kunna vidareutveckla sitt 
avelsarbete. Genom att använda sig av dessa vetenskapliga metoder kan avelsarbetet påverkas snabbare och vidareutvecklas. 
Framtagandet av Avelspolicyn påbörjades under 2002 och den klubbades igenom på årsmötet i februari 2004. Du hittar den 
på hemsidan under Avelspolicy.  

Avelsmål för collie 
Avelsmål är ett sätt att skriftligt formulera de mål vi länge har strävat mot. Avelsmålen gäller under en 7-årsperiod, dvs. klub-
ben skall sträva efter att målen skall vara uppnådda under år 2011. Därefter skall vi tillsammans sätta upp nya mål för SCK. 
Under 2009 kommer SCK att utvärdera hur vi ligger till, nu när vi närmar oss 2011.  När man väljer vilka mål som man vill 
arbeta med är det givetvis viktigt att välja mål som har betydelse men även som går att mäta och följa upp.  

SCK:s mål består av; HD, Ögonstatus, MH-beskrivning, Arbetsmeriterande hundar samt Exteriör.  Målen följs upp enligt två 
modeller; en kortsiktig samt en långsiktig. Båda dokumenten är så kallade levande dokument, dvs. de följs upp regelbundet 
för att man tidigt skall kunna se eventuella förändringar.  
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Kortsiktig redovisning för 2008 jämfört med 2007 

Vad skiljer den kortsiktiga mot den långsiktiga uppföljningen? 
Den kortsiktiga uppföljningen beskriver hur många collies som under året har röntgats, MH-beskrivits etc. och jämförs 
med samma period under året innan.  

Den långsiktiga uppföljningen beskriver hur många collies som gjort det samma men  redovisningen sker per årskull.  

Fortsättning på nästa sida 

KORNING 2008 2007 2008 2007
Deltagande antal 39 32 27 6
Godkänd mentaldel antal 18 11 14 3
Ej godkänd antal 21 21 13 3
Totalt godkända andel 46% 34% 52% 50%

BRUKSPROV uppflyttade tävlande uppflyttade tävlande
Appellklass antal 14 29 11 17
Lägre klass antal 6 17 3 11
Högre klass antal 1 8 0 3
Eliklass - certpoäng/cert antal 2 5 0 1

MH-BESKRIVNING 2008 2007 2008 2007
Deltagande antal 292 242 39
Godkända skott antal / andel 170 / 58% 61% 31 / 79% 85%
Ej gk skott ell. brutna innan skott antal / andel 122 / 42% 39% 8 / 21% 15%
Tidigt brutna antal / andel 41 / 14% 8% 2 / 5% 0
Kvarstående rädsla (4 ell. 5) antal / andel 56 / 19% 19% 4 / 10% 0%

UTSTÄLLNING 2008 2007 2008 2007
Svenskregistrerade starter antal 1468 1582 283 300
utdelade 1:a kvalitet antal / andel 1108 / 75% 77% 239 / 84% 86%
utdelade 2:a kvalitet antal / andel 318 / 22% 20% 41 / 14% 13%
utdelade 3:e kvalitet antal / andel 35 / 2% 2% 1 / 0,5% 0,50%
utdelade 0:a i kvalitet antal / andel 3 2 / 1%
utdelade KEP antal 0 0
utdelade rapp.kod A antal 4 1
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN OCH CIRCUIT 
Svenskregistrerade starter antal 155 48
utdelade Excellent antal / andel 78 50% 29 60%
utdelade Very Good antal / andel 62 40% 16 33%
utdelade Good antal / andel 15 10% 3 6%
utdelade Sufficient antal 2

HD-RÖNTGEN 2008 2007 2008 2007
röntgade individer antal 354 281 42 39
dysplasi antal / andel 60 / 17% 19% 0 / 0%

ÖGON - OMLYSTA VUXNA År Långhår Korthår
antal omlysta vuxna per år 2004 127 24

2005 182 49
2006 157 23
2007 148 19
2008 176 25

11 av 14 svenskfödda kullar ha omlyst far 79% (2007: 80%)
13 av 14 svenskfödda kullar har omlyst mor 93% (2007: 64 %)

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

REGISTRERINGAR
2008 2007 2008 2007

registrerade collies antal 550 596 95 65
registrerade svenskfödda kullar antal 102 112 14 11
uppfyller krav för valphänvisning antal / andel 45 / 44% 42% 11 / 79% 36%
registrerade importer antal 26 38 6 10
ÅLDER TIK tik tik

reg.avk. under året med där tiken har en: ålder < 2 år 4 0
ålder > 8 år 2 0

Korthår Långhår
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Brev från valphänvisarna i SCK 
Tankar från Svenska Collieklubbens valphänvisare 
 

Vi valpförmedlare har valt att presentera våra synpunkter för Colliebladet läsare i ett, som vi tycker, 
angeläget ärende.  
Du som har synpunkter på nedanstående hör gärna av dig till mig, Gunilla Hagander 08-530 270 00.  

Jag har sedan ca 10 år varit valphänvisare, först för korthårig collie och numera även för långhårig collie. Under 
de här åren har jag varit i kontakt med många människor. Telefonsamtalen har rört det mesta om collie, såväl 
lång- som korthårig. Förfrågan om valpar, om rasen som sådan, om ev. sjukdomar mm. Det har oftast varit 
mycket trevliga samtal, där jag försökt ge en objektiv bild av collien. 

 Tyvärr har jag emellertid även varit i kontakt med förtvivlade människor som haft olika problem med sina 
hundar (valpar och vuxna) såväl lång- som korthår. Det kan röra sig om såväl mentalitet som sjukdom Jag bru-
kar då som första motfråga säga ”vad säger din uppfödare om detta”. Och här har jag då ibland fått svar som: 
”hon vill inte tala med mig”, ”hon lägger på luren”, ”hon har skällt ut mig” eller ”det var inget fel på valpen när 
du fick den”. Detta avser även uppfödare som under många år haft uppfödning, såväl kort- som långhårig col-
lie. 

Eftersom jag under drygt 30 år arbetat med människor (såväl barn som vuxna) har jag lång erfarenhet av att 
tala med människor. Jag kan lätt skilja ut en s.k. ”gnällspik” som klagar på det mesta och en seriöst orolig män-
niska. 

Jag blir väldigt besviken på de uppfödare som lämnar sina valpköpare i sticket när problemen kom-
mer. Alla hundar är inte mentalt stabila, lika litet som att alla är superfriska hela livet. 

Jag brukar försöka hjälpa till så gott jag kan att svara på frågor och även skicka vidare till kunnigt folk inom 
Collieklubben. 

En valpköpare, som har förtroende för sin uppfödare måste ju vara den bästa reklamen för kenneln.   
En besviken valpköpare ger följaktligen dålig reklam. 

Jag önskar alla seriösa uppfödare lycka till med fortsatt uppfödning och nöjda valpköpare. 

Gunilla Hagander med support från de andra valphänvisarna Anita Braxenholm och Lena Hjärtfors.   

Kortsiktig redovisning för 2008 jämfört med 2007, forts. 
FÖRÄLDRADJUR MED HD ELLER AD

tik hane tik hane
med reg. avk. under året där tik/hane har: höftledsartros 0 0 0 0

armbågsartros 0 0 0 0
ÖGON tik hane tik hane

med reg. avk. under året där tik/hane har: näthinneavlossning 0 0 0 0
colobom 1 1 0 0
blödning i ögat 0 0 0 0

MENTALITET FÖR VALPHÄNVISNING BESTÅENDE AV: 
gk karaktärsrpov, gk mentaldel, genomg. MH med gk skott 2008 2007 2008 2007

I dessa kullar uppfyller FADERN INTE kraven 22 / 18% 22% 2 / 14% 36%
I dessa kullar uppfyller MODERN INTE kraven 31 / 30% 35% 1 / 7% 0%
I dessa kullar uppfyller INGEN AV FÖRÄLDRARNA kraven 5 / 5% 10% 0 / 0% 0%

UTLANDSÄGD HUND DÄR UPPGIFT 
OM MENTALITET KAN SAKNAS 2008 2007 2008 2007
I dessa kullar är FADERN utlandsägd 12 / 12% 9% 6 / 43% 9%
I dessa kullar är TIKEN utlandsägd 0 / 0% 0% 0 / 0% 0%

EXTERIÖR FÖR VALPHÄNVISNING
2:a pris i kvalité eller gk exteriörbeskrivning 2008 2007 2008 2007
I dessa kullar uppfyller FADERN INTE kraven 3 / 3% 2% 1 / 7% 18%
I dessa kullar uppfyller MODERN INTE kraven 11 /  11% 14% 0 / 0% 9%
I dessa kullar uppfyller INGEN AV FÖRÄLDRARNA kraven 3 / 3% 3% 0 / 0% 0%

Långhår

Långhår

Långhår

Långhår

Korthår

Korthår

Korthår

Korthår 
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Hands-On med Charlotte Høier 
Lagom till vårt årsmöte så blev SCK:s raskompendium 
klart. Ulla Bergh-Persson har hjälpt till med den svenska 
översättningen. 

Stort Tack till Charlotte Høier som kom till vårt årsmöte 
och presenterade det och med stor entusiasm visade oss 
hur standarden skall tolkas med både hund på bordet och 
fina bilder.  

Detta var ett litet genrep som vi i klubben bjöd alla intres-
serade på. I oktober kommer Charlotte att tillsammans med 
Ulla Bergh-Persson att vara presentatörer för collien på 
domarkonferensen som anordnas av SBK. 

Kompendiumet är ett måste för alla uppfödare och intres-
serade collieägare! Beställ ditt eget exemplar, se här nedan. 

Styrelsen 
 
 

Utställningsarrangörsutbildning 
 

Plats: Kydingeholm 21-22 nov.  
 

Alla som arrangerar utställningar måste fr.o.m. 2010 
ha en ansvarig utbildad funktionär.  
 
Ni som ännu inte har det i ert lokalområde, passa på 
och gå på den här kursen som arrangeras av SBK 
centralt. 
 
Kontakta Margaretha Carlsson om ni är intresserade. 

Vi fick alla tillfälle att få vårt nya raskompendie signerat efter 
föreläsningen. 
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Priser utdelade på årsmötet för 2008 
Förtjänsttecken 
Guld, Anna Norberg, Sydöstra Lokalområdet 
Brons, Maria Karlsson, Sydöstra Lokalområdet  
Brons, Lars Forsberg, Sydöstra Lokalområdet 
Brons, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson, Mellersta Norra 
Lo 
Brons, Maria Pettersson, Östra Lokalområdet 
Brons, Jessica Pousette, Östra Lokalområdet 
Årets Allround Brukscollie 
LPI LPII Ässtorps Qarisma, 29p, Kirsten Wretstrand 
Korad Damaianus Grip, 12p, Marie Berger 
Årets Bästa Appellhund 
Springmist's Prince Royal, 287p, Lotta Blomqvist 
Eurotop Evita, 277,5p, Gunell Strömberg 
Gemdales Tangible Tigerlily, 265,5p, Eva Hogmalm 
SUCH Korad LP Gemdales Twinkle Little Tindra, 262,5p,  
   Kristina Javue 
SUCH Gemdale´s Terrific Titus, 250p, Britt Franzén  
Årets Utställningscollie, långhår/Steadlyns VP  
NUCH INT DK NUCH Steadwyn Windflower, 288p,  
   A-M & A. Lindh och A.Eijerstad 
INT DK NUCH  WW-08 Steadwyn Fashion N’Passion,  
   283p, Anja Ejersta 
INT & DK & FIN & RUS CH Gold Status, 239p,  
   Tuula Junttila 
Kennel Byrilstorp’s Vandringspriser 
Årets Bästa Brukshund 
LPI LPII Ässtorps Qarisma, 83,16%, K.Wretstrand 
Årets Bästa Agilityhund 
LPI Mironik's Minos, 393p, Angelica Eklund 
LP 1 Skrabbetorps Pedro, 137p, Jeanette Norström 
Årets Bästa Lydnadshund 
Springmist’s North Of The Border 06, 90,4%, M. Nilsson 
LPl Road Racing Cindra, 89%, Yvonne Ericsson    
Internationella Championat 
INTCH DKCH FINCH RUCH Gold Status Merling,  
   Äg: Tuula Junttila 
Svenskt Championat 
SUCH Korad Oneways Lill-Snorre,  
   Äg: Evama Thörnvall 
SUCH Gemdale´s Terrific Titus, Äg: Britt Franzén 
SUCH Angeleye’s Unique Pride A, Äg: Gudrun Carlsson 
SUCH TJH NUCH Sunwind's Be Famous,  
   Äg: Susanne Karlsson 
SUCH Korad OneWay's Good Charlotte,  

Äg: Mirjam Kemppainen 
SUCH Korad Oneway's Suzuki, Äg: Örjan Johansson 
SUCH Korad Chenomis Avalon,  
   Äg: Patrick Lempeä/Tanja Björk 
SUCH Korad Mari-Mon´s Silver Sky,  

Äg: Gunnel Hallström 
SUCH Korad Danfrebek Design De Luxe,  
   Äg: Margaretha Carlsson 
SUCH Korad Fancymore Golden Ace Is High,  
   Äg: Margaretha Carlsson 
SUCH Korad Fancymore Special Edition,  

Äg: Yvonne Öberg 
SUCH Korad LP Gemdales Twinkle Little Tindra,   
   Äg: Kristina Javue 

Nordiskt Championat 
NORD UCH INT N DK ISL Steadwyn Sacred Blues,  
   Äg: Anja Ejerstad 
Internationella Championat 
INT DK N UCH WW-08 Steadwyn Fashion N’ Passion, 
   Äg: Anja Ejerstad 
INT N DK UCH Steadwyn Windflower, Äg: Anja Ejerstad 
Korningplaketter 
KORAD Shim's Say It Again In Blue Light,  
   Äg: Chatarina Näslund  
KORAD Shim's Black Charmer In Light,  
   Äg: Inger Johansson 
KORAD SUCH Oneways Lill-Snorre,  
   Äg: Evama Thörnvall 
KORAD Gemdales Quality Quintus, Äg: Jane Leiswall 
KORAD SUCH Mari-Mon´s Silver Sky,  
   Äg: Gunnel Hallström 
KORAD Such OneWay's Good Charlotte,  
   Äg: Mirjam Kemppainen 
KORAD SUCH Oneway's Suzuki, Äg: Örjan Johansson 
KORAD Seamist Sheriff Star,  
   Äg: Anders & Erica Svensson 
KORAD SUCH Chenomis Avalon,  
   Äg: Patrick Lempeä/Tanja Björk 
KORAD TJH Privat's Wedding Gift,  
   Äg: Maria Nyman & Jari Korpi 
KORAD LPI Springmist's Fiddle-Faddler,  
   Äg: Åsa Haglund 
KORAD SUCH Danfrebek Design De Luxe,  
   Äg: Margaretha Carlsson 
KORAD SUCH Fancymore Golden Ace Is High,  
   Äg: Margaretha Carlsson 
KORAD SUCH LP Gemdales Twinkle Little Tindra,  
   Äg: Kristina Javue 
Tjänstehundsplaketter 
TJH Lawless One Star Is Born, Äg: Annika Gerzén-Olsson  
TJH SUCH NUCH Sunwind's Be Famous,  
   Äg: Susanne Karlsson 
KORAD TJH(FM) Privat's Wedding Gift,  
   Äg: Maria Nyman & Jari Korpi 
Viltspårs Championat 
S VCH Steadwyn Beyond Belief,  
   Äg: Lena Ögren/Agneta Qvarnström 

International Collie Handbook 2009  
International Collie Handbook 2009 beställer 
du genom att kontakta Margareta  Andersson  
019-245885,  0709-282715 eller  
manzig@bredband.net. 
 

Många intressanta artiklar + annonser och 
adresser till collieuppfödare/ägare från hela 
världen.  
 

Handbooken är ett MÅSTE för alla collieägare! 
Pris inkl. porto: 200:- 
 

Hälsningar Margareta 
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Alice på Haväng en vårvinterdag. 

Ann-Marie & Alan Lindh Stausholm, Almais collies 
Anja Ejerstad , Steadwyn 

Presentation av vinnarna av VP för 2008 
Årets Allround Brukscollie 2008 
Alice, LPI LPII Ässtorps Qarisma, har under 2008 tävlat i 
bruks elitspår.  

Vi fick ihop 4 tävlingar med certpoäng samt 1 med god-
känd. Det gick bäst under våren och sommaren fram till 
Collie-SM i Stockholm, där hon blev bästa collie i elitklass. 

Under året fyllde Alice 7 år och börjar bli lite vit om nosen. 
Det är en ära att få leva med sin åldrande hund som man 
har upplevt så mycket tillsammans med. De får med ålderns 
rätt så många roliga egenheter. Ni har väl hört om selektiv 
hörsel. 

Alice älskar att vara utomhus, springa över vidderna eller i 
skogen men framförallt älskar hon att spåra. Med åren har 
hennes oerhörda energi tillsammans med hennes rutin gjort 
henne suverän i spåret. Ett elitspår är på 1500 m och för 
henne tar det runt 20 minuter att ta sig runt och ofta är alla 
pinnarna med.  
Kirsten Wretstrand 

Årets Bästa Appellhund    Springmist’s Prince Royal 
eller Prince, som han kallas till vardags, är en sprallig och 
glad kille som älskar att jobba. Vi tränar både spår och sök 
och planerar att tävla i båda grenarna förutom lydnad som 
vi redan har provat på.  
Vår första tävling var en lydnadsetta som vi tog oss igenom 
med 182 poäng, ”lätt som en plätt”. Sen blev det appell spår 
i maj 2008, som gick långt över förväntan. Fullt på spåret 
och 9:a på budföringen. Resultatet blev 287 poäng och för-
sta plats. Vintern har vi ägnat åt att träna sök i första hand, 
och ett och annat spår däremellan. Vår plan för år 2009 är 
att tävla lägre klass spår, lägre klass sök och i lydnadsklass 
III. I höst är också en korning inplanerad. 

Det är faktiskt väldigt trevligt att komma ut på brukshund-
klubbarna med en collie som visar framfötterna. Jag är upp-
vuxen med collie och har under åren drömt om att få visa att 
collie är en utmärkt brukshund. Nu är det bara upp till bevis 
och vi är på god väg.     
Lotta Blomqvist 

Årets Utställningscollie—Steadlyns VP 
Steadwyn Windflower "Sippan" föddes när vitsipporna var i 
sin fullaste prakt. I mitten av juni i år i Vännäs Int för Hans 
Almgren fick hon CACIB BIM. Två veckor senare i Oslo 
Int blev det CERT CACIB BIR och kvalificerad till INTER-
NATIONELLA CHAMPIONATET. 

En av den mest minnesvärda händelsen blev COLLIE SM, 
där Sippan i hård internationell konkurrens lotsas av Micael 
Johansson som handler till BIR och SM -MÄSTARE 2008. 
Det blev glädjetårar , som int e ville ta slut. Dagen efter på 
WDS vinner hon öppna klassen igen.  

Därefter slutförde hon sina norska och danska championat 
genom att vinna CERT BIR BIS på NCK special. Helgen 
efter fick Sippan sitt sista norska Cert och BIR och därmed 
blev hon både NORSK och DANSK CHAMPION. 

Vi är oerhört glada och inte minst stolta över att Sippan fick 
utmärkelsen ÅRETS UTSTÄLLNINGSCOLLIE 2008. 
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Bästa Agilityhund 
Mironik’s Minos, eller Echo som han kallas, vann priset 
som Bästa Agilityhund 2008.  

Under 2008 har Echo gått från klarhet till klarhet. Under 
2008 så vann vi Collie-SM samt fick totalt ihop 7 pinnar och 
hela 12 nollor. Med det resultatet har vi kvalat till SM 2009, 
se artikeln här intill. 

Angelica Eklund 
 

 

 

Bästa Lydnadshund 
LP Springmist North Of The Border eller Robin som han 
kallas, är en fantastisk hund.  

Vi tävlade hans första lydnads 1:a i våras och vann med 
188,5p. Då var han inte ens 2 år. Sen blev det två 1:or till 
under våren på 178 p. och 176 p.  
Efter sommaren blev det också ett första pris i klass II. Vi 
vann även klubbmästerskapet i lydnad på hemmaklubben.  

Robin är en öppen, glad och otroligt ambitiös hund som 
även gjort ett lysande MH. Vi tränar också sök, spår och 
viltspår, där han går lika bra på allt.  

Efter en lång vintersemester siktar vi nu på lydnadsklass III 
och ett viltspårchampionat. Och så korning till hösten. Mås-
te få tacka uppfödaren Elisabeth för att jag fått en sådan 
otrolig hund.  

Monica Nilsson 

Bästa Brukshund 
LPI LPII Ässtorps Qarisma blev även Bästa Brukshund.  
Alice är som sagt en spårhund och till hennes absoluta styr-
kor hör att hon aldrig ger upp eller låter sig störas av annat. 
Det är en fröjd att gå efter henne i spåret och studera hur 
hon gör. Vi har med åren blivit rätt samspelta och jag vet 
hur hon brukar göra i olika situationer.  

I bruks specialdel ingår även momentet uppletande. Det tar 
lång tid att träna in ett uppletande i tävlingsskick. Vi hade 
dessutom lite strul i början pga. min okunskap vid inlärning-
en. Det är ett riktigt roligt men svårt moment. Uppletande 
ett moment som på tävling kräver stor rutin av föraren, ef-
tersom man måste fatta många beslut snabbt. En utmaning! 

I lydnaden är vi dock inte riktigt lika bra, men man kan inte 
lyckas i allt! Men vi fick ihop ca 83 % i snitt på tre tävlingar 
och det är jag nöjd med. 

Kirsten Wretstrand 

Kennel Byrilstorp’s Vandringspriser 2008 

Rodin med sitt pris. 

Alice med några av sina priser från 2008. 

Echo på Collie-SM 2008. 
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Full fart mot SM 
Agility är det absolut roligaste som 
finns! Det anser i alla fall jag! 

Vem är då jag? Jo, jag heter Angelica Eklund, 
är 26 år gammal och jag förälskade mig i den-
na underbara sport redan för 16 år sedan. 
Jag började med agility när jag var 10 år gam-
mal med familjens hund Jackie. Jackie var en 
blandras mellan gråhund och långhårig collie. 
Han var en liten egensinnig herre och jag kan 
väl säga att träningen med Jackie gick väl lite 
si så där. Han var trots allt min första hund 
och jag fick mig en lärdom. 

1994 träffade jag på Monica Johansson som 
driver kenneln Mironik’s. Jag fick äran att vara lite som en 
kennelflicka och hjälpa Monica hemma på hennes kennel.  

Tack vare detta lärde jag känna många underbara colliehun-
dar och fastnade speciellt för en dam vid namn Extra 
(Lynnfield Extra Elegance at Mironik). Hon blev sedan mor 
till min första egna collie vid namn Allan (Mironik’s Flash 
Like Ross). Allan var en helt underbar långhårshane med 
mycket fart och glädje i!  

Det var nu jag mer på allvar började träna och tävla i agility. 
Allan var mycket duktig och säker i agilityloppen och han 
älskade att tävla. Slalom var hans favorithinder. 

Jag och Allan lyckades komma upp i agility- och hoppklass 
2 innan han vid 8 års ålder gick i pension på grund av en 
korsbands skada. Allan blev 12 år gammal och somnade in i 
mars 2009. Han var en sådan hund som skänkte mycket 
lycka och glädje omkring sig. Han kommer alltid att finnas i 
mitt hjärta.  

Idag tävlar jag i agility med min korthåriga collie vid namn 
Echo (Mironik’s Minos). Mitt sikte var redan inställt på agi-
lity när jag skaffade honom och mitt första mål var att kom-
ma upp till klass 3. Min erfarenhet från tidigare hundar hade 
gett mig en väldigt god kunskap och det gjorde att vi i rask 
takt klättrade uppåt i klasserna. Redan efter 10 månaders 
tävlande var vi i klass 3. Det var då dags att skapa ett nytt 
mål och det var att vi skulle kvala in till SM. Jag tycker så 
här i efterhand att det gick lite väl snabbt att komma upp till 
klass 3. Vi hann inte riktigt med att få rutin, vilket gjorde att 
vi fick jobba på detta i klass 3. 

Echo som hund är en nyfiken, oerhört social och aktiv kille. 
Han är smidigt trots sin stora storlek och springer gör han  

 

gärna! Matte har ibland fullt upp med att hänga med ho-
nom. 

Han är en lyhörd hund på agilitybanan och vi har jobbat en 
del med vår handling. 

Jag och Echo har bland annat gått kurser för Jenny Damm, 
som vann VM 2001 och SM 2008, och Annica Allér, som 
vann SM 2005.  

Jag tycker att allt som har med hund att göra är intressant 
så har jag själv gått en del utbildningar. Jag har bland annat 
utbildat mig till agilityinstruktörslärare, lydnadsinstruktör 
och mental figurant. Jag är aktiv i Lidingö BK där är jag 
sammankallande i agilitysektorn och håller allt från nybör-
jar- till tävlingskurser.  

Jag och Echo har nu på senare tid fått riktigt bra flyt på 
tävlingarna vilket har lett till att vi nu även har lyckats att 
uppnå det andra uppsatta målet, att kvala in till kommande 
SM 2009 i Karlskrona!  

Vi lyckades även under samma period att vinna Collie SM i 
Södertälje 2008! 

För att kvala in till SM 2009 krävdes det antingen 8 stycken 
”pinnar” eller 10 stycken ”nollor”. En pinne får man om 
man placerar sig inom 15 % av dom bästa i startfältet. En 
nolla får man om man går felfritt och inom den så kallade 
referenstiden. 

Vi lyckades skrapa ihop 7 pinnar och hela 12 nollor, så SM 
nästa! 

Många vårhälsningar från Angelica och Echo. 
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När skaffades du första collien? 
Den första collien – som var en långhårig sådan – skaffades 
1979. Denna trefärgade tik hette Gemdales Giselle ”Gissy” 
och hon fick sedan namnge min kennel. 

Varför blev det collie? I mitt föräldrahem hade vi både 
sheltie, dvärgpudel, bearded collie och collie. Då jag flyttade 
hemifrån -87, köpte jag mig en egen långhårscollie från ken-
nel Brighthill. 
Korthårig kontra långhårig? 
Båda raserna ligger mig varmt om hjärtat! Men kanske stäm-
mer det jag vill ha av en hund lite bättre in på korthåren än 
på långhåren. Jag vill ha en collie som är mycket livlig och 
kanske lite ”galen” (på ett positivt sätt). 

Korthårscollien är nog lite jämnare som ras än långhårscolli-
en. Trots en del motsättningar bland korthårsuppfödarna, är 
vi nog ganska eniga om hur vi vill att ett korthår ska vara.  

En stor fördel med korthåren är att HD frekvensen ligger 
nästan på 0! Det är en otroligt positiv sak som jag anser att 
vi ska värna mycket om.  

 

Det som jag tycker är viktigast i aveln är 
förutom de tre vanliga bitarna hälsa, mentalitet och exteriör 
sundhet vill jag ha följande bitar i en Gemdalescollie: 

* Förighet: Collien ska vara en mjuk hund. Man ska inte 
behöva ta till hårda tag för att få collien att fungera i lyd-
nadssammanhang. Den ska ta till sig av både ris och ros och 
alltid vara villig att göra saker bättre. Det "nya" synsättet 
med positiva metoder på träning passar en Collie utmärkt!  

* Kontaktvilja: Detta har jag märkt skiljer sig märkbart 
mellan olika hundar. Vissa har en stor kontaktbenägenhet 
och tar gärna spontan ögonkontakt vid träning. Andra får 
man lära in detta för att få ett bättre utfört moment. Collien 
ska ha en stor vilja att hålla kontakten med sin förare. När 
hunden är lös ska den ha ett öga på sin förare hela tiden. Jag 
vill inte ha självständiga collies som går sin egen väg genom 
livet utan de ska vilja gå vägen tillsammans med mig! 

* Livlighet: En collie har sitt ursprung som vallhund och 
bör som sådan ha ett livligt temperament. Jag vill absolut 
inte ha slöa korthår! Jag vill ha livliga, livsglada hundar! De 
ska vara oömma och spontana med ”glimten i ögat”. Trots 
– eller kanske pga. – detta ska de fortfarande vara så mycket 
collie! (vänliga, mjuka hundar som kan ta det lugnt när så 
krävs)  

* Arbetslust!!! Om du tränar med positiva metoder så 
anser jag att du ska kunna träna länge, länge... Det är inte 
hundens lust som ska avgöra hur långt träningspasset ska bli 
utan det är din lust. Jag vill att mina hundar villigt ska ställa 
upp och tränat pass på upp till flera timmar. Om sedan trä-
ning ska bedrivas på detta sätt kan väl diskuteras - men hun-
darna ska fixa det!  

* Allmän mental stabilitet: Detta är viktigt för mig. Jag 
vill ha hundar som har liten kvarstående rädsla, stor ny-
fikenhet och som glömmer eventuella obehag snabbt. Jag 
vill gärna ha den hunden som vid tester säger "ja, husse, nu 
tar vi ett varv till!" Har man denna hund så anser jag inte att 
skotten är några direkta problem. Med allmän stabilitet och 
skottvana så brukar skotten fungera högt upp i åldrarna. 

Intervju med Yvonne Andersson på kennel Gem-
dales som som tredje collieuppfödare, nyligen 
har tilldelats SKK:s Hamiltonplakett.  

I början av 90-talet hade mitt täv-
lingsintresse blivit så stort att jag 
hade svårt att finna en passande 
hund i collierasen. Därför började 
jag aktivt leta hund bland andra 
hundraser och bland annat tingade 
jag en Australisk Kelpie. Dock tog 
jag mitt förnuft till fånga och köpte 
istället en korthårig collie. Detta 
var SBCH SLCH SUCH Lp Smo-
oth In My Mind Of Torrosly 
”Wilma” och efter det har jag  
aldrig ångrat mitt rasval! 

    Kennel Gemdales tilldelas Hamiltonplaketten 
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Du tävlar själv rätt mycket men har även lyckats 
hitta tävlingsintresserade valpköpare. Har det 
varit medvetet och hur lyckats du med det? 
Första förutsättningen för att få ut hundar till tävlingsintres-
serade valpköpare är att kunna erbjuda dem ett gott hund-
material. Ytterst få tävlingsintresserade orkar och vill lägga 
ner energi på en hund som inte själv vill! Det är en myt att 
det endast är upp till ägaren om hunden ska bli en bra täv-
lingshund! 
Nästa förutsättning tror jag är att träna och tävla collies 
själv. På detta sätt vet man vilka egenskaper man vill ha i en 
brukshund. Troligen har man också lättare att bedöma sitt 
eget avelsmaterial och man har även lättare att hjälpa valp-
köpare med eventuella träningsproblem. 
Själv har jag löst detta genom att träna och tävla alla mina 
hundar. Samtliga 9 korthår som jag har ägt (utom tiken Vera 
som gick bort ung) har som lägst varit uppflyttade till Hög-
re klass Spår. Jag försöker också träffa och träna med så 
många utav Gemdalesavkommorna som möjligt. Detta för 
att lättare kunna utvärdera min avel. Jag har också nytta av 
att jag är Bruks- och Lydnadsdomare samt instruktör.  
Jag hade turen att starta uppfödningen med 2 högt merite-
rade korthår (båda Svenska Brukschampions). Detta gjorde 
att intresset från tävlingsintresserade var stort redan i bör-
jan. I samtliga kullar har jag haft målet att ca 50 % ska kom-
ma till tävlingsintresserade valpköpare. Jag sitter hellre kvar 
med valpar än frångår detta mål. 
För att uppmuntra och för att få en stor sammanhållning 
bland valpköparna, ordnar jag även läger och träningsträf-
far. Som instruktörer har vi anlitat många av Sveriges främs-
ta hundtränare.  
Sist, men absolut inte minst, har jag mina helt underbara 
valpköpare!!! Det är de som gör det största jobbet! Genom 
att träna och tävla sina hundar ger de en väldigt stor och 
god reklam för rasen och för kenneln! Jag är otroligt tack-
sam för alla dessa som förutom att ge sina hundar ett gott 
hem åker land och rike runt för att meritera sina gemdalare! 
Mina valpköpare har visat vilket otrolig allroundhund colli-
en är! Gemdales har fött upp champions inom Bruks, Lyd-
nad, Viltspår och Utställning. Dessutom har Gemdaleshun-
dar fått ”Cert eller Certpoäng” i Rallylydnad, Agility och  

Drag och många är Tjänstehundar i bevakning samt Kora-
de. 
Det heter att avelstikarna är en kennels viktigaste länk. En 
av dessa skulle jag vilja tacka lite extra. Det är Gemdales 
Almost In Heaven  ”Agnes”. Utan henne skulle inte Gem-
dales framgångar varit stora. Agnes var en riktig allround-
collie och hon var bland annat Sv Lydnadschampion, Sv 
Utställningschampion, Tjänstehund Bevakning, Korad samt 
Godkänd i Elit klass Spår. Dessutom var hon en underbar 
mor och nedärvare och hon är bland annat mor till: 9 
Tjänstehundar i bevakning, 1 Brukschampion, 5 bruksmeri-
terade (minst uppflyttade till Hkl), 1 Lydnadschampion, 5 
Utställningschampions samt 6 Korade (några av rasens 
högst korade med +249 p, +227 p och +217 p). 

Vad händer härnäst? 
Här finns alltid planer☺ I skrivande stund väntar jag två 
korthårskullar. Innan den första kullen kommer ska jag vara 
instruktör på Syd Östras läger i Kosta. Det ska bli spännan-
de och jag ser fram emot detta. Jag kommer även att vara 
instruktör på ett läger i Norrland senare i sommar och även 
detta ska bli så kul. 
Dessutom har jag en nykomling i familjen. Det är den tjeck-
iska korthårsvalpen Inga. Vi har redan börjat träningen och 
det ska bli jättekul att börja från början igen! 

Förutom lite lydnadsklasstävlingar och kanske lite viltspår-
prov ska jag försöka hinna med att måla om huset i som-
mar. Och i höst blir det förhoppningsvis Högre start med 
Malte och Astrid. Så visst finns det saker på gång! 
Yvonne på kennel Gemdales 

Första kullen föddes 1993. 

Kriterier för Hamiltonplaketten  
Hamiltonplaketten delas ut i samband med SKKs kennelfullmäktige. Enligt statuterna för Svenska Kennelklubbens Hamiltonpla-
kett “kan plaketten tilldelas den som genom framgångsrikt arbete gagnat hundafveln och härigenom i hög grad främjar klubbens 
syften”. För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha varit aktiv uppfödare under minst 10 år av aktuell ras. 
Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika 
prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. Verk-
samheten får inte strida mot SKKs grundregler, inte heller får uppfödningen/ avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälso-
program för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i 
stort beaktas. Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.  
Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten har lämnats till SKK av läns- eller specialklubb eller avtalsansluten rasklubb. Den 
arbetsgrupp inom SKK som föreslår pristagare till CS lämnar ingen motivering till varför man får eller inte får motta plaketten. Det 
är en policy som Svenska Kennelklubben fastställt sedan länge. De personer som blir tilldelade plaketten får ett brev direkt hem i 
brevlådan. Övriga får ta del av beslutet genom CS protokoll. 
Kennel Gemdales är den collieuppfödare som under de senaste åren har fött upp flest arbetsmeriterade avkommor. Kenneln har 
flertalet korade avkommor, SUCH, bruksmeriterade med BCH, LCH m.m.  
Två gånger förut har Hamiltonplaketten delats ut till uppfödare av collie; Kennel Seamist samt Kennel Crony. 
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Lad — utbildas till diabeteshund 
Till Valborg förra året bar det av till Hällefors och 
Hundcampus! 
Min son Gustav 7 ½ år gammal fick diabetes typ 1 den 17 
November 2003, endast 2 år gammal. 

Eftersom jag sedan barnsben drömt om en stor hund och 
jag dessutom ville göra något vettigt med hunden fattade jag 
beslutet att skaffa en collie från en uppfödare som jobbar 
med sina hundar. 

Efter att ha övervägt schäfer, riesenschnauzer samt labrador 
retriever föll då valet på collie. 

Vi har fått en jättefin hund i Lad. Den enda han biter är 
undertecknad. Mjukt men bestämt. Detta då Gustav boxas 
eller fäktas med sin pappa. Vår collie försvarar alltid barnen 
om så behövs. 

Apropå Hällefors ja. Efter mycket efterforskning gällande 
val av ras och val av uppfödare kom vi i kontakt med Före-
ningen Nordiska Assistanshundar, FNA. 

Det var också i FNA:s regi vi reste från Malmö till Hällefors 
för att påbörja utbildningen till diabeteshund. Utbildningen 
tog sin början som en sorts samproduktion mellan Hund-
campus och FNA. 

Gustav då endast 6 ½ år gammal klarade tillsammans med 
Lad inprovningen galant. (Med lite hjälp av undertecknad.) 

Vid inprovningen får man bl a visa att hunden kan vistas 
nära trafik, i torgmiljö, inne i livsmedelsaffärer m m. Hun-
den får inte vara aggressiv eller lättskrämd. Den bör vara 
arbetsvillig, föremålsintresserad och kampglad. 

Det är en fördel om man hittar flera olika belöningssystem. 
Där har vi haft god hjälp av vår instruktör, som också upp-
muntrat Gustav att träna "trick" med Lad för att stärka rela-
tionen. 

Inprovningen gick som sagt mycket bra, trots mindre än en 
timmes vila efter 60 mils resa. 

Redan dagen efter påbörjar vi träningen. Det skall erkännas 
att vi lagt grunden redan under valptiden med en fantastisk 
instruktör från Svalövs brukshundklubb. 

Kort uttryckt kan sägas att diabeteshunden arbetar med 
nosen. Den lär sig att markera innan dess förare får för låga 
eller höga blodsockervärden. 

Hunden får också lära sig att hämta saft eller druvsocker. 

En tränad diabeteshund ger sig inte förrän dess husse eller 
matte fått i sig något sött. Om så behövs blir husse rejält 
"utskälld"..! 

På så vis kan en hypoglykemi (lågt blodsocker) undvikas. 

Att varna sin förare för just lågt blodsocker anses av många 
som det mest väsentliga. Det är nämligen de låga värdena, 
åtminstone på kort sikt, som ger de mest akuta tillstånden. 

Föraren väljer tillsammans med instruktören en lämplig 
markering. Det måste naturligtvis vara separata markeringar 
för lågt respektive högt blodsockervärde. 

Det kan nämnas i sammanhanget att, lite generaliserat, män-
niskan har ett luktsinne stort som ett blädderblock medan 
hundens snarare motsvaras av en fotbollsplan. 

Ja hur går det till… det har jag frågat mig många ggr…  
Men ungefär så här; man börjar gärna med att (så tidigt som 
möjligt) skapa ett stort föremålsintresse. 

All form av träning (lek) som går ut på att jobba med nosen. 
Detta ökar man på efterhand eftersom diabeteshunden har 
ju ständig jour. 

Viktigt att ibland belöna tomsök. Så att hunden förstår att 
den är duktig även när den " inte hittar något". 

För att träna upp en diabeteshund behöver man doftprover. 
Då vi mäter Gustavs blodsocker (cirka 7-8 ggr per dygn) 
försöker vi samla in doftprover så ofta som möjligt. Gustav 
andas på en tampong som ligger i ett litet plaströr. Då tam-
pongen är kontaminerad (smittad) med Gustavs doft sparas 
den i en tät plastpåse. Man sparar alltså prover på låga, höga 
samt normala värden. Sedan presenteras proven i små bur-
kar (Biltemas salt- och pepparburkar) t ex lågt värde i en 
burk, normalt i två burkar samt diskmedel i en fjärde… 
Detta för att utesluta att hunden reagerar på kvarvarande 
diskmedelsdoft. Ibland lägger man in en osmittad tampong i 
en burk för att undvika den typen av felmarkering.  

Man arbetar mycket med kvantifiering. Alltså först presen-
teras hunden för en doft, därefter kan den förväntas att 
känna igen/markera doften i svagare och svagare koncent-
ration. Långt innan vi började med just "diabetesrelaterade" 

”Att bara ha kul med sin hund är oerhört viktigt.”  
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SCK:s Webshop 
 

Har du kollat in den nya webshopen? 
Du kan få brodyr med colliehuvud,  

både lång– och korthårig,  
på fleecetröjor och jackor. 

 

www.sck.cc 

dofter tränade vi på te/med kaffe som störning. Hög kon-
centration sedan hög koncentration med störning Därefter 
låg koncentration, därefter låg koncentration med störning.  

Då man tränar hemma är det lämpligt att träna en period 
med lågt och varierande störningsdofter. En annan period 
tränar man med doftprover på högt värde. Viktigt är också 
att eventuellt tillsammans med instruktör välja en individu-
ellt anpassad markering. En vid varning för lågt och en vid 
varning för högt.  

Att bara ha kul med sin hund är oerhört viktigt. En så enkel 
lek som kurragömma är oerhört värdefull och rolig. 

Heder åt alla som hjälper oss. 

Frågan är dock om jag inte lärt mig allra mest av Lad och 
Gustav hitintills under denna fantastiska resa. Att i ord be-
skriva hur det är att bevittna hur pojke och hund jobbar 
tillsammans går bara inte. 

Miljöträningen är oerhört viktig. Denna underlättas väsent-
ligt av tjänstetäcket man erhåller vid godkänd inprovning. 

Mycket arbete kvarstår dock med att få samhället att fullt ut 
inse vilken enorm nytta dessa civila tjänstehundar gör. 

Trots intensiv forskning kan idag typ 1 diabetes inte botas 
utan sjukdomen är livslång. 

Om inte god blodsockerkontroll upprätthålles ökar riskerna 
markant att redan cirka femton år efter debuten drabbas av 
komplikationer. Trots avancerade hjälpmedel finns det idag 
inget av dessa som kan mäta sig med hundens nos!! 

Mycket hjälp på vägen får vi också av Peter Aronsson med 
sin diabeteshund Gibson (Malinois). Peter är en erfaren 
hundförare som fungerar som vår fadder och som boll-
plank. Eftersom han själv, med stöd från FNA,  utbildat sin 
diabeteshund har han många värdefulla kunskaper som han 
gärna delar med sig. 

Jag är övertygad om att vi i Sverige framöver kommer att få 
se fler och fler civila tjänstehundar. 
 

Niclas Bernhede – pappa till Gustav och Lads husse 

Länktips: 
www.fnahundar.se = Gustav och Lads förening. 

www.hundforarforum.se = Diskussionsforum för 
alla med intresse av "nyttohundar". 

Boktips: 
”Civila Tjänstehundar" av Åsa Tova Bergh. 
www.egetbevag.se 

I denna bok medverkar en annan collie som är 
assistanshund, nämligen epilepsihunden Atlas. 

”Trots avancerade hjälpmedel finns det idag inget av 
dessa som kan mäta sig med hundens nos!” 
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Skälet till att jag nu går på Forshaga Akademins hundsports-
gymnasium är att det nästan alltid funnits hundar runtom-
kring mig, jag är helt enkelt uppvuxen med hundar. När vi 
fick vår första långhåriga collie ”Frida” började mitt intresse 
för hundar skapas och med tiden har det bara blivit större 
och större. Redan när jag gick i sjuan började jag att leta 
efter ett hundsportsgymnasium och hittade just Forshaga 
Akademins. Då bestämde jag mig för att gå där, och detta 
var målet tills jag slutade nian. Men jag kunde ju inte gå där 
själv, så jag tjatade till mig en korthårig collie och den 2/6-
06 kom lilla ”Panizzi” hem till mig. Många trodde att jag 
skulle tappa mitt intresse efter bara några veckor med en 
liten valp, men jag hade höga mål! Så i tre år fick jag plugga 
och vänta och i mitten av juni fick jag beskedet om att jag 
hade kommit in på gymnasiet.  

Då var det dags att skola in oss i det ”nya Forshaga” och 
det var inget problem alls, eftersom Panizzi är en ganska 
lugn och trygg hund så fann hon sig i det mesta. När jag 
skolade in Panizzi i boxen (där hon skulle vara när jag var 
på andra lektioner) gjorde hon ingenting annat än att sova. 
Det är något av det bästa med henne nu när vi är i Forsha-
ga, att jag kan lämna henne i boxen utan att behöva vara 
orolig och bekymrad.   

Våra skoldagar består av 
mycket pluggande både i 
hund- och kärnämnen. 
Vi läser alla kärnämnen 
som bl.a. Svenska A, 
Engelska A och Matte 
A, sedan läser vi även 
ämnen som djursjuk-
vård, hundsport A, psy-
kologi, hundens mentali-
tet och hundavel. Pro-
grammet vi läser har 

samma motsvarigheter som det samhällsvetenskapliga pro-
grammet. Vi använder hunden i ca. 40 % av alla 
"hundämnen". Vi har också praktiska prov i djursjukvård 
där vi t.ex. ska lägga tassbandage eller ge hunden medicin i 
flytande och tablettform, som en lärare betygsätter. 

Vi hade innan jul ett arbete som hette allmänlydnadspasset 
där vi skulle lära hundarna "lydnad" som t.ex. kvarsittning i 
2 min + störning och inkallning med olika störningar som 
bollar och andra springande hundar. Vi hade också ett arbe-
te alldeles nyss som hette "Eget moment" som gick ut på att 
vi skulle lära hunden ett moment och sedan beskriva det 
utförligt både praktiskt och teoretiskt. Där valde jag krypet.  

Men vi har även med oss hundarna på vanliga kärnämnen 
också. Det beror på vilket klassrum man är i och även vad 
vi ska göra på lektionen. I vissa klassrum får hundar inte 
vistas i på grund av allergi  

Att få gå på Forshaga Akademins hundsportsgymnasium är 
en stor dröm som har gått i uppfyllelse och nu när jag är här 
ångrar jag mig inte! Det jag tycker är bra är att vi får göra 
något vi är intresserade av, men att vi ändå får högskole-
kompetens. Efter 9 år i grundskolan är man ganska trött på 
allt pluggande. Men framförallt så tycker jag att det bästa är 
att få vara med min bästa vän 24 timmar om dygnet. Tajtare 
än vad jag och Panizzi är, är svårt att vara.  

Mina framtidsplaner är stora. Det jag har tänkt mig är att 
jobba som djursjukvårdare några år efter Forshaga akade-
min. När jag har fått lite erfarenhet har jag tänkt starta ett 
eget företag med kanske lite trim, hundpensionat, men min 
största dröm är att få öppna en stor träningshall där man 
kan träna allt från vallning till lydnad och agility, under vin-
tern. Jag vill också bli en bra instruktör. 

Emma och Panizzi 

  Att plugga på Forshaga Hundgymnasium 
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DRAG   —  med Kajsa och Cliff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan man verkligen köra drag med en col-
lie? Javisst! 

 
Jag körde in Cliff som unghund. Då fick han springa med 
som löshund när jag tränade de andra hundarna i kenneln. 

När han lärt sig att springa framför oss och började tycka 
att det var roligt så började vi lite smått att köra in honom 
med nomesele och expanderlina som kopplas till ett drag-
bälte som jag har runt midjan. 

Under barmarksperioden fick han springa framför mig på 
joggingturerna samt lära in kommandona vänster, höger, 
stanna & sakta. 

Cliff visade sig ha ”draghuvud” och en stor portion kamp-
lust vilket är en klar fördel för en draghund. 

Efter några tävlingar i nordisk stil lina så började vi att köra 
in honom med pulka vilket visade sig vara en enkel match. 
Hans kamplust gjorde att han drog ännu bättre. 

När man dragprovsmeriterar så kör man pulka med hun-
den. Pulkan ska väga halva hundens kroppsvikt. Expander-
linan fästs i pulkan så man måste ha god lydnad på hunden 
eftersom ekipaget blir ganska långt. Sträckan vid meritering 
måste vara minst 10 km. 

För att kunna meritera i drag avlades ett draglydnadsprov 
med momenten platsliggning 3 minuter i grupp, linförighet, 
fritt följ, läggande under gång samt inkallning. Man måste 
ha ett snitt på betyg 7 för att bli godkänd. Dessutom krävs 
genomgånget MH. 

Det har blivit betydligt svårare att dragmeritera hundar i dag 
än det var för ett par år sedan. Banorna är tuffare, konkur-
rensen stenhård och miltiderna pressas nedåt hela tiden. 

För 5-6 år sedan kunde man ta sig runt milen på strax under 
timmen och få certpoäng. Idag räcker det inte ens med tider 
på halvtimmen. Antagligen är det svårigheten att meritera 
hundar som gjort att B-hundarna nästan helt försvunnit 
från dragverksamheten. 

Svenska draghundsportförbundet i samarbete med Svenska 
brukshundklubben jobbar idag för att få in fler B-hundar i 
dragverksamheten. Meriteringen är kanske en sak de skulle 
behövt titta lite extra på. Vi med B-hundar vill ju gärna tävla 
för att få titlar på hundarna. 

Trots detta så har vi lyckats få 5 certpoäng på en sensä-
songstävling. 

Cliff har sin formtopp under Vindelälvsdraget eftersom 
detta är den tävling vi prioriterar högst. Det är världens 
största draghundsstafett som pågår under 4 dagar vecka 11 
varje år med start i Ammarnäs och målgång i Vännäsby. 
Drygt 40 mil efter Vindelälven. 

Cliff har deltagit i 4 år. Första året debuterade han på en 
startsträcka. Det krävs en hel del av både hundar och förare 
för att fixa detta eftersom det är 30-40 ekipage med allt från 
1 hund i lina till 8-spann som går iväg samtidigt. 

Han fixade detta galant i ett 3-spann med pulka. Då var det 
Pether som körde. Jag tävlade honom i lina med en inlånad 
spannhusky med mycket bra resultat. 

I år har lillmatte fått tävla Cliff med varierande resultat. 

Nästa år gör vi en storsatsning och hoppas på att erövra 
certpoäng så att han får tituleras draghund. 

Cliff tävlas i klasserna D17B lina 10 km, D21B lina 10 km 
samt D40B pulka 10 km. 

Han har deltagit i Umecup, Nutro Challenge Cup, SM lina, 
SM pulka samt Vindelälvsdraget. 

Vi får oftast ett positivt bemötande när vi kommer med en 
udda ras (collie) på dragtävling och folk tycker det är väldigt 
kul med en collie i spåret. 

Kajsa Wallström med Gemdales Kindly Kipling 
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Collies på hunddagis 

Strax för klockan sju på morgonen är Annelie på plats 
och öppnar dagiset för dagen. Den första hunden kom-
mer snart in och gäspar stort innan han lufsar in till sitt 
rum. En efter en kommer sedan hussar och mattar för 
att lämna in sin fyrbenta familjemedlem på dagis. De 
allra flesta hundarna verkar vara glada över att träffa 
dagisfröken och hundkompisarna.  

Det är många hundägare som måste söka en lösning för sin 
hund under dagarna då man arbetar. Sedan många år har 
det blivit mer och mer vanligt att lämna sin hund på hund-
dagis. Det finns ett regelverk från bl a Jordbruksverket som 
styr kraven på verksamheten och därtill kan varje kommun 
ha egna tillägg. Reglerna styr t ex hur många hundar som får 
vistas på en viss yta. 

På Hundcompagniets dagis i Stockholm, det dagis vi nu gör 
ett besök hos, är tre av de drygt trettio hundarna av rasen 
collie; Claudia är en äldre blue merle-tik, fyraåriga Felix som 
är en tjusig trefärgad herre och så trefärgade korthåriga Nel-
la som är två år. Dagiset är uppdelat på ett flertal mindre 
rum som har plats för mellan tre till fem hundar vardera. I 
varje rum finns dynor, fåtöljer eller soffor för hundarna att 
mysa i. Claudia ligger som vanligt i den rutiga soffans hörn. 
Nella ligger i sin favoritfåtölj med nosen vilandes på arm-
stödet och med ett halvt öga kikar hon ut i köket för att se 
vad som händer där. Felix har rullat ihop sig som en boll på 
en mjuk dyna och är långt bort i drömmarnas värld. 

Det är lugn och ro på dagis, många av hundarna tycker nog 
att de fått stiga upp lite för tidigt på morgonen så de lägger 
sig helt enkelt och sover lite till. Under tiden planerar dagis-
fröknarna dagens promenadgrupper och gör i ordning mat 
för de hundar som ska äta lunch. När klockan slagit tio har 
alla hundar kommit och det är dags för förmiddagsprome-
naden. Annelie och Petra turas om att gå ut med mindre 
grupper av hundar.  

Just den här dagen är det kallt och ett snötäcke har lagt sig 
sent på säsongen. Hundarna blir lite exalterade av snön och 
man får beundra att dagisfröknarna kan hålla ordning på 
hela gänget. Det här dagiset ligger fantastiskt fint vid skogs- 
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kanten med Värtans vatten inom synhåll. Vi går på stigen 
utefter vattnet och hundarna småbusar lite men vet samti-
digt att de måste sköta sig.  Nella och Felix går gärna bred-
vid varandra medan den äldre Claudia sakta lunkar fram 
längst bak i gruppen. 

När alla hundar fått sin förmiddagspromenad är det dags 
för att mysa, leka lite och äta lunch. Dagisfröknarna turas 
om att sitta i de olika rummen och kela med hundarna. En 
del hundar är aktiva och leker med varandra medan andra 
föredrar att lägga sig på rygg i en soffa och sova. Det är 
härligt att se hur alla hundar verkar trivas gott och att sam-
mansättningen i grupperna gör att varje hund får möjlighet 
att vara ifred om de vill eller leka om de vill. Nella leker 
med sin ”syster”, en kelpie, de gnabbas och stojar i soffan 
medan Claudia ligger ihoprullad i den andra soffan mitt-
emot och sover djupt. 

Nu är det dags för eftermiddagspromenad. Dagisfröknarna 
går igenom promenadgrupperna igen för att se om något 
ska ändras. Kanske var det en tik som börjar lukta lite gott 
vilket gjort att en hanhund blivit lite stökig? Är det någon 
hund som ska hämtas tidigare och därmed gå i första grup-
pen?  

Så småningom är alla hundar färdigrastade. Hundarna får 
nu återigen ägna sig åt att mysa, sova eller leka. Men för 
dagisfröknarna är det inte bara kel med hundarna att ägna 
sig åt, nej, det är mycket som ska göras; lunchskålar ska dis-
kas, vattenskålar fyllas på, och smutsiga tasshanddukar och 
överdrag in i tvättmaskinen. 

Många av hundarna ser lite trötta ut. Man kan tycka att det 
inte borde vara så ansträngande på dagis men trots att det är 
tyst och inte särskilt stökigt så är det många intryck under 
dagen som gör hundarna trötta. Nu är det skönt för hun-
darna att mattar och hussar snart börjar droppa in för att 
återförenas med sina fyrbenta vänner.  Klockan 18.00 
stänger dagis och alla hundar har gått hem. Men för dagis-
fröknarna återstår att torka av golven, hänga tvätt på tork 
och lägga fram rena överdrag till soffor och dynor – det ska 
vara rent och fräscht inför nästa dag. 
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Tävlingsresultat från SCK:s medlemmar 
Skick in dina resultat till colliebladets redaktion på colliebladet@sck.cc. 

Bruks - Appellklass spår 
Gemdales Unforgettable Uncle Zam/Ingela Pettersson 
090405  Svalöv 279 p  Uppfl. 1:a placering 
 

Bruks - Appellklass sök 
Gold Status Sound of Victory/Hans Johansson  
090329 Västervik 269,5 p Uppflyttad 
 

Elit klass spår 
Lp1 Lp2 Ässtorps Qarisma/Kirsten Wretstrand 
090334  Ystad 413,7 p  Godkänd 
 

Lydnadsklass 1 
Gemdales Unforgettable Uncle Zam/I Pettersson 
090127 Oskarström 161 p  
090412 Kristianstad   177,5 p  LPI    
090503 Osby  183,5 p 1:a placering 
 

Fancymore Blossom Angel/Maria Johansson 
090328  Nedansiljan   192,5 p  1:a placering 
 

Gemdales Unbelievable Urzula/Jeanette Hansson 
090419 Osby   176,5 p  
090503 Osby   170 p  
 

Chatterings Cherrybell The Sweet/Eva Skarp 
090503 Osby      161 p   
 

Fornborgens Helylle Heidi/Britta Hammarström 
090418 Sätra    192 p   1:a placering 
 

Ullsåsas Svarta Blipp/Ann Isacsson 
090418 Sätra  174,5 p   
 

Brancirs Born Strong/Marie Edlund 
090418 Sätra  169,5 p   
 
 

Lydnadsklass 2 
Springmist's The Rasmus/Thomas Wallenberg 
080214  Borlänge 170 p  
081018  Borlänge 181 p 
090328  Nedansiljan 171 p  LPII 
 
Utställning 
SUCH LPI FANCYMORE Angel Of Love/ 
äg Annica Nyström 
090221 Matfors BK  CK, CERT, SUCH, BTKL-1 & BIM 
090321 Malmö INT SV-09. CHKK-1, CK, BTKL-3 
 
FINUCH* SUCH KORAD LPI Fancymore Double-O-
Seven/äg Annica Nyström 
090321 Malmö INT SV-09. CHKK-3, CK, BHKL-4. 
 
 

Regler för att få registrera valpar 
Då vi finner att det för många är oklart vad som 
gäller för att få registrera valpar följer här de aktu-
ella kraven för båda föräldrarna: 

• Höftledsröntgade med status A eller B 
• Känd mental status vid MH-beskrivning 

 

Måste följa SKK:s grundregler från 2009-01-01 
 

Regler för valphänvisning hos SCK 

Svenska Collieklubben har valt att ha ytterligare 
krav för att en kull skall få valphänvisning.  
Kraven gäller för tre områden: 

• Hälsa (höfter enligt ovan samt omlyst efter 1 
års ålder) 

• Exteriör (2:a klass eller gk exteriörbeskriv-
ning) 

• Mentatlitet (Genomgången MH med kryss i 
ruta 2-5 avseende moment 1a, 1b, 1c 
(kontakt) kryss i ruta 1-4 avseende moment 
6d och 7c (kvarstående rädsla) samt kryss i 
ruta 1-3 avseende skott, eller godkänt karak-
tärsprov eller vara godkänd vid korning.) 

 

På Collieklubbens hemsida finns en ständigt 
aktuell valphänvisningslista där du kan hitta 
både kort– och långhårskullar där föräldradjuren 
uppfyller ovan ställda krav.   

OBS! Angående den hundväst som säljs 
under varumärket ”Back-On-Track” 
Nationella Dopingkommissionen (NatDopK) vill 
uppmärksamma på att västen Back-On-Track 
marknadsförs med information om att den har 
egenskaper som påskyndar bland annat läkning 
av olika skador på hundar, och/eller häver smärta 
för hunden. Detta sker genom att västen är prepa-
rerad med ospecificerade keramiska substanser. 

Därigenom har NatDopK beslutat att västen faller 
under Dopingreglementets 7.1 Otillåtna meto-
der, vilket betyder att det är 14 dygns karenstid 
efter det att västen använts. Hundägaren får inte 
använda ”Back-On-Track-västen” 14 dygn in-
nan hunden deltar på prov, utställning eller tävling. 
Denna karenstid gäller oavsett om hunden anses 
vara frisk eller inte. (Källa: SKK) 

 

EFTERLYSES!!!! 

      Arrangör av  

         Collie-SM 2012 
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Norrbottens Lo inbjuder till 

CollieCollie--SM 2009SM 2009  
2 - 4 juli 2009 

 
Program: 

Torsdag 2 juli   Invigning, Lydnad 
    Kamratträff med lite mat på kvällen 
Fredag   3 juli  Brukstävlingar 

 Lördag   4 juli  Utställning, Agility (arrangeras av Piteå BHK) 
     Bankett på kvällen 
 
OBS! Söndag 5 juli SKK Int.Sjulnäs samt Agility med Piteå BHK OBS! 

 
 

Välkommen till en fullspäckad Collie weekend!Välkommen till en fullspäckad Collie weekend!  
 

Mer info finnas på 
www.collie2009.net 

Domare 4 juli: 
Långhårig Collie: Mrs Carolyn Waterhouse, Kennel Lynmead 
Korthårig Collie: Mrs Frances Kaye, Kennel Danfrebek 

 

Närke Västmanlands Lokalområde inbjuder till: 
 
 - Officiell utställning för kort- och långhårig collie 
 - Inofficiell valputställning för kort- och långhårig collie 
 - Lydnadsprov klass I-Elit. 
 

 Söndagen den 19 juli 2009 på Västerås BK  
Domare: Bo Wiberg 

 
Passa på att ställa ut två dagar i rad;  
SKK Wästmanland anordnar utställning i Köping 18-19 juli (gr.1 på lörd.) 
 
Anmäl på SKKs 3-sidiga blankett till: Marie-Louise Muhr 
 Spannlandsgatan 27B 
 703 46 Örebro 
Betalning till: Närke Västmanlands LO av SCK, PG 8186-9 
 
Klasser och avgifter enligt SCK 2009, se sid 5 i colliebladet. 
Om du har frågor kan du kontakta: Marie Edlund (marieed@telia.com) 0220-43364 eller Marie-Louise Muhr 
(muhr.jungenas@comhem.se) 019-133493. 
 

Sista anmälningsdag: 21/6 
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Våra Lokalområden 

Mellersta Norra lo 
Helene Eliasson 
060-58 04 48 
heliasson@telia.com 
Hemsida: http://web.telia.com/~u15217600/index.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Våren börjar närma sig även i södra Norrland men i 
  skrivande stund har vi ganska mycket snö kvar på  
  marken och det är ju inte så konstigt med tanke på 
den mängd vi fått i vinter. Solen skiner i alla fall nästan varje dag 
och gräsmattan börjar titta fram eftersom och det känns som om 
man får en massa ny energi, visst är det konstigt? Eller kanske inte 
efter en lång, mörk och kall årstid. Jag börjar i alla fall längta till 
skogspromenaderna då man slipper plumsa omkring med snö upp 
till knäna, fast tyvärr tar det nog några veckor till innan det helt 
torkat upp i skogen så att man kan gå i ”obanad” terräng. 
 
Sedan sist har vi haft föreläsning ”Relation Hund Människa” med 
Kent Svartberg i Timrå, vilket var en mycket bra dag plus att vi 
haft Medlemsmöte där vi bl.a fick en kort presentation av nya 
funktioner i Lathunden. Läs mer om föreläsningen på annan sida 
här i Colliebladet. 
 
Kommande arrangemang: 
Mentaltest, MT, kommer vi att arrangera den 26 juni. Se separat 
annons i detta CB för info, anmälan och betalning. Kontaktperson 
för MH/MT är Meta Carlsson, tfn 070-651 00 34 eller fancymo-
re@swipnet.se  
 

Riksläger 2009 - längre fram i sommar, nämligen den 23-26 juli, 
har vi fått äran att arrangera rikslägret för Collieklubben. Tänk att 
det är första gången som lägret arrangeras mitt i Sverige, lika långt 
att åka söderifrån som norrifrån. Lägret arrangeras i sydöstra 
Jämtland, på en plats som heter Albacken, med en massa skog 
inpå husknuten, en perfekt plats att vara på både för att träna 
hund och få ny energi då platsen är otroligt rogivande. Det finns 
möjlighet att endera ha med sin husvagn eller boka sängplats i 
stugorna som hör till den ”Jakt och Fiskecamp” som vi hyr i sam-
band med helgen. Platserna är begränsade så snabba på att anmäla 
dig om du vill vara med. Du hittar anmälningsblankett och infor-
mation till lägret både på vår hemsida samt SCK:s hemsida. Vi har 
redan fullbokat i några av grupperna och ska försöka att få tag på 
en till instruktör till en spårgrupp då denna har flest anmälningar. 
Vi kommer att kontakta er som anmält sig via e-post inom kort 
med mer info. Se även separat annons i detta CB. 

Raskt därefter, den 2 augusti, har vi vår årliga Officiella utställ-
ning i Timrå. Inbjuden domare i år är Jan Stääv. Du hittar även 
mer info om denna på annan sida här i CB, anmälningsblankett 
finns även den på vår hemsida, men det går lika bra att använda 
SKKs 3-sidiga. 

På medlemsmötet diskuterades om vi inte ska sparka igång sön-
dags träffarna igen som vi hade för några år sedan. Bara träffas 
under lediga förhållanden, sista söndagen i månaden exempelvis, 
packa ryggsäcken med kaffe och smörgås eller korv att grilla och 
tillsammans ta en promenad till en trevlig plats för att umgås någ-
ra timmar med våra Collies!? Kan du tänka dig att ”arrangera” en 
sådan söndagsträff, komma med ett förslag på utflyktsmål. Maila 
några rader till Anita, om du ”bara vill vara med”, arrangera en 
söndagsträff eller båda så planerar vi upp något och informerar 
om detta på hemsidan samt skickar e-post till Er som visat intres-
se, anita.braxenholm@telia.com 

Som vi sagt förut är det bara att ta kontakt med oss om du har 
funderingar eller önskemål om aktiviteter som du önskar att vi 
arrangerar. Du hittar Lokalområdets kontaktuppgifter på hemsi-

dan där vi också lägger ut info om det dyker upp mer roligt vi 
hittar på under våren. 

Hemsidan hittar du via SCKs hemsida välj Lokalområden – Mel-
lersta Norra.  
Välkommen till en ny härlig Collie säsong med oss. 

Mellerst Norra Lokalområde genom Heléne Eliasson 

 

 

 

 
 

 

 

Hej alla collievänner! 

Våren har anlänt med ett fantastiskt väder utan en 
regndroppe på en månad. I skrivandets stund har 

bokskogen redan slagit ut det blommar både här och där………. 

I Södra lokalområdet har vi redan hunnit med vårt första tränings-
läger i historien ☺  Vi var två stycken som satt och spånade om 
detta i vintras. Sagt och gjort – vi  bokade Solhaga precis utanför 
Markaryd en helg och vi väntade spänt på att se om någon skulle 
anmäla sig. När anmälningstiden hade gått ut var vi 10 deltagare 
och lägret blev av! Ni som missade detta har chansen nästa år igen 
för vi gör gärna om detta. Superkul att träffa collieägare från hela 
lokalområdet. Du kan läsa mer om lägret på annan plats i tidning-
en. 

Vi har också haft vårt årliga lydnadsprov – denna gången i Osby. 
Jag tror att det var rekord med över 25 stycken anmälningar i år 
☺. Stort TACK till alla som hjälpte till med detta arrangemang. 

Vi har också avverkat två stycken MH-beskrivningar i vår och vi 
har ytterligare två inbokade. Tyvärr har vi väldigt svårt att få tag 
på beskrivare och kommer att bli begränsade i att arrangera men-
talbeskrivningar framöver. Vill du utbilda dig till figurant och vara 
med och lära dig om mentalkunskap? Kontakta mig – vi tar tack-
samt emot fler funktionärer. 

Vill önska er alla en riktigt aktiv collievår & sommar och så ses vi 
på våra arrangemang! 

För södra lokalområdet/Ingela Pettersson 

Södra lo 
Ingela Pettersson 
042-553 38 
ingela@zting.se 
Hemsida: http://web.telia.com/~u43109263/ 

Har du inte tillgång till dator? 
Lokalområdena arrangerar många aktiviteter men det 
är inte alltid att alla arrangemangen finns med i Collie-
bladet. Mest aktuell är oftast informationen på respek-
tive lokalområdes hemsida. 
 
För dig som inte har tillgång till dator erbjuder vi därför 
en ny tjänst. Anmäl ditt intresse till kontaktpersonen för 
respektive lokalområde så ser de till att även du får 
info om kommande aktiviteter. 
 
Kontaktperson till lokalområdena finner du på ”Våra 
lokalområden” på sidorna 30-34.   
 
Välkommen till lokalområdenas aktiviteter! 
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Våra Lokalområden 
 
 
 
 
 
 

 
Hej och god fortsättning på det nya året!  

Här kommer lite ny information från oss på  
 västkusten:  
Vi firar 10-årsjubileum på vårt Lydnadsläger på  
Tånga Hed  i Vårgårda, 18-20 sept!  

På vårt årsmöte i nov. skedde en del förändringar. Vi hälsar  
Stellan Tjärnström välkommen som vår nye kassör.  
Styrelsen ser ut som följer: 
Ordförande: Margareta Hawkins 
0340-65 19 64 lolo.hawkins@telia.com 
Sekreterare: Gunilla Thelin 
031-87 30 43 carminelle@telia.com 
Kassör: Stellan Tjärnström 
0300-201 87 classtellan@hotmail.com 
Ledamot: Stina Patala 
031-53 58 94 stina_patala@hotmail.com 
Ledamot: Lisbeth Hägg 
0300- 192 16 hagg.l@telia.com 
Suppleant: Ingela Anséhn 
0300-645 86 ingela.ansehn@telia.com 
Suppleant: Fiona Campbell 
0300-610 79 fiona.campbell@telia.com 
Revisor: Alf Oskarsson 
Suppleant:  Gudrun Carlsson 
Valberedning: Marie Eriksson, Ionie Oskarsson, Lillemor Stridh  
 

PROGRAM  2009 
Hösten: 
Sept 18-20 10-årsjubileum 2009!  
Lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda 
Se annons i Colliebladet och Västras hemsida.  
För information: Ring Margaretha, 0300-54 09 59, 0707-76 18 64 
 
Nov 22     Årsmöte på Kungsbacka Brukshundklubb 
Innan årsmötet, som börjar kl. 12.00, finns möjlighet från  
kl. 11.00 till lydnadsträning för den som önskar.  
För information: Margaretha & Lennart, 0300-54 09 59,  
0707-76 18 64 
Utöver ovanstående kommer ett eller två MH-n att anordnas  
under våren 2008  samt, vid förfrågan, de extra MH:n som erford-
ras. 
Ha ett bra collieår! Lisbeth (Mimmi) Hägg 

 

 
 
 
 
 

Då har den 9:e i ordningen av vår inofficiella utställ-
ning som vi arrangerar på långfredagarna gått av 
stapeln. I  år var vi liksom förra året i ishallen på 
Nolia området i Piteå. Som vanligt var det mycket 

folk och hundar, alla hade trevligt  och deltagarna nöjda. Vi  hade 
175 hundar totalt varav 16 var collie. Vädret var väl inte det bästa 
det snöade och var kallt dessutom fungerade inte de automatiska 
dörrarna så vi var tvungna att ha dem öppna hela tiden vilket inte 
gjorde det varmare inne heller. 
Efter denna uppvärmning är det bara att samla krafterna inför   
vårt SM arrangemang i juli. 
Utställningskommittén  Norrbottens Lokalområde.  
Vi håller på att jobba med Collie SM, info om SM finns på vår 
hemsida www.collie2009.net 

Resultat utställningen: 
4-6 mån BIR-valp BIS-2-valp A´Dior´s Sparkling Diamond 
Äg:Lise-Lotte Östlund Piteå 
6-9 mån BIR-valp Cordylines Xotic Blossom Paradise  
Äg: Ann-Charlotte Backlund Sikfors 
BIR Veteran BIS-3 Veterab Lolitas Just An Illusion  
Äg: Ann-Charlotte Backlund Sikfors 
BIR BIS-4 Flambirds Maid In Heaven  
Äg: Siv-Marie Wallenius Luleå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Norrbottens lo 
Gunilla Nyberg 
0911-302 17 
gunilla.nyberg@telia.com 
http://hem2.passagen.se/sckbd/ 

Västra lo 
Margareta Hawkins 
0340-65 19 64 
Lolo.hawkins@telia.com 
Hemsida: http://www.sck-vastralo.se/ 

A´Dior´s Sparkling Diamond 

Flambird’s Maid In Heaven 
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Våra Lokalområden 
Östergötlands lo 
Catrine Henriksson  
0122 - 13431  
fridenslund@telia.com 
Hemsida: http://collier.dinstudio.se 

  

 

 

 
  

 

  Hej! 
  Våren har kommit och Östergötlands lokalområde 
  har haft en träff och den var vid Sjön Mäseln i 
Finspång den 8 mars. En kall och isande vind stoppade inte 15 
hundar med hussar och mattar. Det blev tipspromenad, colliera-
ce samt korvgrillning. En jättetrevlig förmiddag. 

Vi kommer att ha en del aktiviteter under våren och sommaren 
bland annat vår årliga träff vid Sörsjön den 21 Maj med lydnads-
kannan och vi hoppas på mycket anmälningar. Det blir även 
collierace och något mer. 

Datum och plats är inte spikat för våra andra aktiviterer så vi ber 
alla att hålla utkik på vår hemsida som vi uppdaterar kontinuer-
ligt. 

Hjärtligt välkomna på våra träffar! 

Hälsar styrelsen SCK Östergötland/ Bitte Andersson 

 
 

   

 

 

 

 

När det här skrivs håller den sista snön på att smälta 
bort och vi ser fram emot en aktiv hundsäsong. 

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett varierat program för våren 
och försommaren och hoppas att alla ska kunna hitta något som 
passar. Vi har promenader på olika platser, man kan prova på 
rallylydnad och en efterlängtad spårkurs ska genomföras. Vi ser 
också med spänning fram emot det vallanlagsprov som vi ordnar 
för första gången. Dessutom kommer flera MH att arrangeras 
under våren. I september är det dags för årets officiella utställ-
ning i Uppsala. Domare i år är Joan House, England.  

Annons om utställningen finns på annan plats i tidningen. 

För övrigt vill vi påminna om vår hemsida:  

www.http://collieuppland.se  

där vi försöker ge aktuella rapporter och information. 

Ha en bra sommar med många trevliga hundaktiviteter! 

Upplands lo/ genom Maria 
 

 

 

 

 

 

Hej alla collievänner. 

Förhoppningsvis har våren kommit när ni läser 
det här! Just nu ser det segt ut, vi har rejält med snö kvar. Håll 
utkik i Gästboken på vår hemsida, så ser ni när det blir någon 
aktivitet/träff i vårt lo. 

Ha det bra och vi ses på våra träffar. 

Yvonne 
 

 

 

 

 

 
Lokalområdet är vilande men kommer att arrange-
ra en utställning i SCK:s regi 23 augusti, se separat  
annons i detta nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!  
När ni läser detta hoppas jag att våren och vär-
men kommit till oss. Jag hoppas också att ni un-

der våren haft möjlighet att göra saker med era hundar, gå lång-
promenader och ta med matsäck, lägga spår, uppletande, lydnad, 
agility mm. allt det där som går så mycket lättare när det är ljust 
och skönt ute. Östra lokalområdet har när ni läser detta hunnit 
anordna ett MH som trots att det snöade mycket under fredags-
kvällen kunde genomföras utan problem på lördagen 28 mars.  
Vi har även hunnit anordna Collieträffar, lydnadsträffar, exteriör-
beskrivning och officiell lydnadstävling klass I och II.  

Det vi har att se fram emot är vår officiella utställning den 23 maj 
på Mälarö BK. Hoppas att vi ses där. Östra Lo har planerat att 
under hösten anordna MH 24 oktober på Waxholms BK. Vi 
kommer också att försöka ha en pröva på dag med Freestyle, 
mer info kommer att finnas på hemsidan eller kontakta Eva 
McLaren mobil: 070-527 21 92.  

När det gäller Collieträffar och lydnadsträffar så håll utkik på vår 
hemsida eller kontakta någon i styrelsen. 

Ha en riktig skön sommar med mycket sol och värme. 

Maria Pettersson ordförande Östra Lokalområdet 
 

Dalarnas LO 
Yvonne Ericsson  
0225 - 130 34 
yvonne.eriksson@hedemora.se 
Hemsida:  
http://www.puckolinas.se/SCK_Dalarnas_LO 

Upplands lo 
Marianne Hansson 
024-532 99 
marianne-hansson@telia.com 
Hemsida: http://collieuppland.se/ 

Östra lo 
Maria Pettersson 
08-500 289 83, 076-260 94 74 
 
Hemsida: http://www.sck-ostralo.se/ 

Västerbottens lo 
Kontaktperson: Johan Nilsson 
090-14 31 31 
johan.nilsson4@bredband.net 
Hemsida: www.collieklubben.se 

 

     Arrangör av 

    Collie-SM 2012 
                Vilket lo känner sig manad? 
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Våra Lokalområden 
 
 
 
 
 
 

 
Med underbart vårväder inledde vi aktivitetsåret 2009 
med prova på vallning på Ekeberg gård utanför Mör-
rum i Blekinge.  

För er som missade detta tillfälle att prova på vallning har vi  
ytterligare två tillfällen i år, 27/6 och 10/10. Sista dag för anmälan 
och betalning till den 27/6 är den 1/6. Anmälan görs till Nina  
Svedegård: 0491-412 187 alt nina@jackpine.se.  
Jag lovar, det är en dag ni sent glömmer!  

Aktiviteterna fortsätter nu med MH i Kalmar och Bruksträning i 
Lessebo, Smålandslägret i Kosta, rallylydnad i Mönsterås och  
ytterligare ett MH i Kalmar. Rapport från dessa aktiviteter kom-
mer i nästa LO-spalt. 

Som en förberedelse för Collie-SM 2010 har vi den 11/7 en in-
officiell utställning i Oskarshamn för alla raser och colliespecial, 
sista anmälningsdag är den 10/6. Anmälan kan göras via vår hem-
sida under fliken Utställning.  

Alla Agilitysugna är välkomna till Agilitykursen i Nybro 22/8.  
Sista anmälningsdag är 12/8. Anmälan görs till Anna Juntorp: 
0471-137 56 alt legobetong@telia.com 

Vill ni ha mer information om våra aktiviteter, besök vår hemsida: 
www.sydostra.jackpine.se 

Vid tangentbordet, Susanna Engelholm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen har våren kommit och efter den väntar 
förhoppningsvis en varm och solig sommar.  

Nu har alla hundaktiviteter verkligen dragit igång på allvar ¨efter 
vintern. Nu sitter man och undrar var alla lediga helger og vägen 
för visst hade man lovat sig själv att inte boka upp alla helger.  

Nu sitter man här och undrar hur i fridens dar man ska hinna med 
släktens födelsedagar, semestern hur passar vi in den med hund-
aktiviteterna? 

Våra collieträffar har dragit igång, både i Västerås och i Örebro. 
Planeringen för årets collieträffar är i full gång och vi planerar en 
träff där vi ska lära oss att göra våra collie utställningsfina. Andra 
planer är: 
En träningsdag/helg till hösten. 
En tripp till hundcampus. 

Alla aktiviteter kommer att finnas på vår hemsida. 

Vårt första MH har gått av stapeln helgen den 28-29/3 på Väs-
terås BK. Två fulla dagar och många fina hundar, glada, busiga 
och orädda. Ett stort grattis till alla ägare och uppfödare av dessa 
collies. 

Nästa MH för Närke Västmanlands del blir i juni. Vi ska köra tre 
eftermiddagar/kvällar på följande datum; 3,4, 5/6. 
Ytterligare information se hemsidan. 

I juli anordnar vi en officiell utställning i Västerås se annons på 
annan plats i tidningen.  

Lite nyheter för er som vill vara med och tävla om LO:s bästa  
collies. Nu har vi utökat tävlingen med pris för bästa utställnings-
hund och bästa allroundhund. Se regler på hemsidan. 

Till sist lycka till i sommar med era collies på alla olika aktiviteter. 

Väl mött! 

Närke Västmanlands lo/Marie-Louise Muhr 
 

 

 

Sydöstra lo 
Ingela Fridlund 
0480-273 87 
ingelafridlund@tele2.se 
Hemsida: http://www.sydostra.jackpine.se 

Närke-
Västmanlands lo 
Marie-Louise Muhr 
019-13 34 93 
muhr.jungenas@comhem.se 

Värmland-Dalslands lo 
Anna Persson 
0563-243 00 
akita2003@telia.com 
Hemsida: http://hem.bredband.net/scklokal 
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En vårdag för snart ett år sedan var vi, min man Peter och 
jag samt vår då 11 månader gamla colliehane Skip, inbjudna 
till vår första träff i Svenska Collieklubben, Södra Lo. Vi 
visste inte vad som skulle hända på träffen i Ystad, men 
tyckte att det lät spännande att träffa andra collieägare och 
deras hundar. Hur skulle vår lille Skip uppföra sig i ett så-
dant fint gäng? Lite pirrigt var det allt. Men, det visade sig 
bli några riktigt trevliga timmar med en skön promenad i 
Sandskogen, mycket hundprat samt fika. Vi kände oss väl-
digt väl mottagna av ”proffsen” och det var härligt att få ta 
del av deras erfarenheter. Skip uppförde sig exemplariskt 
(enligt husse) som bara en collie kan. Samvaron gav mer-
smak och vi var överens om att träffas igen.  

Nästa träff var det dags för ett besök på Storegård Hund-
park utanför Löddeköpinge. Där provade vi tillsammans 
med våra hundar på bl.a. agility, godissök, och flyball. Nyttig 
träning gav också ett varv på miljöbanan. Många skratt och 
bra träning för både valpar, äldre hundar och ägare.  

Vi blev också peppade att anmäla oss till Smålandslägret och 
deras prova-på-grupp. Man behöver inte vara ”proffs” för 
att åka på läger, både hund och förare kan som vi vara novi-
ser. Prova-på-gruppen var perfekt för oss. På lägret i Kosta 
fick vi under mycket bra ledning prova på att spåra, miljöträ-
na, genomföra kontaktövningar, samt träna lite grundlydnad. 
Dessutom träffade vi en massa trevliga människor och hun-
dar. Givetvis ska vi till Kosta i år igen och fortsätta spårträ-
ningen. Vi har, som man säger, fått blodad tand och har 
också anmält oss till Södra Lokalområdets första träningslä-
ger i Markaryd. 

Under hösten har Södra Lokalområdet haft flera spårdagar i 
skogarna runt Svedala. Alla är välkomna till träffarna oavsett 
förkunskaper och vilka ambitioner man har med sin hund. 

De mer erfarna hjälper och tipsar oss nybörjare. Vi har ock-
så haft en mycket trevlig träff där vi lärde oss hur man gör i 
ordning en colliepäls inför utställningsringen. 

För oss har träffarna och aktiviteterna med Collieklubben 
verkligen blivit något att se fram emot. Vi har fått nya vän-
ner (både tvåbenta och fyrbenta) och upptäckt så mycket 
roligt man kan göra tillsammans med andra collieägare och 
deras hundar.  

Susanne Worning 
Södra Lokalområdet 

Ett av många härliga möten 

Vårt första år med Svenska Collieklubben 

Här kommer en liten rapport från vår collieträff i Närke-
Västmanland. 

Vi träffades en söndagseftermiddag (26/4) på Örebro 
Hundsällskap. Intresset var inte våldsamt stort men tre 
stycken blev vi. Det brukar kunna vara några fler men det är 
som sagt ”mycket nu”! Några hade uppdrag som MH-MT 
och någon var iväg och tävlade. 

Vi tränade på lite grand efter eget tycke beroende på hur 
långt man kommit med sin hund, samt hjälpte varandra 
förstås med vad man kunde/ville ha hjälp med. Körde någ-
ra budföringar, alltid bra att kunna variera ”personalen”. 
Det är väldigt nyttigt att vara på olika ställen med sin hund, 
det som går bra på ”vanliga” stället är inte givet att det fun-
kar på nytt ställe.  

Den nyaste lilla medlemmen umgicks med de större hun-
darna samt fick uppleva hur trevligt det kan vara med fika-
stund. Speciellt när de ”andra” glömt bort HUR snabb en 
lite krabat kan vara... samt kontaktövningar och prova på 
lite agility-tunnlar och något litet spår. 

Helt plötsligt så avbröts vi av regnet, det kom oväntat och 
ingen hade regnkläder med sig så vi avslutade lite snabbt.  

Det är ju annars inte ett måste att ”träna” med sin hund, det 
går väldigt bra att bara vara, prata och umgås i största all-
mänhet.  

Fikat är ju naturligtvis obligatoriskt!!  

Ett annat obligatoriskt ”moment” är ju fotograferingen, det 
kan ju ta några bilder innan man eventuellt får till det. 

Vid tangenterna / Elli Hammarström 

Collieträff  den 26 april i Närke-Västmanland 
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Exteriörbeskrivning och lydnad 

Exteriörbeskrivning med nya protokollet 
 

Under 2008 har SBK faststället ett gemensamt beskrivningsprotokoll för samtliga bruksraser. Arbetet har pågått under 
något år tillsammans med alla rasklubbar inom SBK och Per-Erik Sundgren. Målsättningen är att alla protokoll kommer 
att läsas in i programmet ”Lathunden” för att där göra informationen hanterbar, överskådlig och användbar. Det kommer 
att ge oss ökade möjligheter till påverkan genom urval och avel. 

I programmet finns redan i dag s.k. frekvensredovisningar och kan numera också användas till att bearbeta exteriörproto-
kollets alla punkter. Man kan t.ex. kartlägga alla hundar med trånga bett, knappa vinklar, rörelser m.m. I Lathunden kan 
man då göra sökningar över vad en viss hanhund eller tik lämnat, få en kullsammanställning över de kriterier man vill söka 
på. Man kan även söka på enskilda kennlar, totalt sett i rasen m.m. Möjligheterna kommer att bli oändliga i och med att vi 
får in protokollen i programmet. Det kommer att bli en stor hjälp för er uppfödare att få en samlad information. 

Collieklubben står nu i startgroparna för att lägga in de protokoll som hittills är gjorda. Det är viktigt att vi även får en 
kartläggning över vår exteriör på hundarna. 

Vi uppmanar nu alla lokalområden att arrangera så många exteriörbeskrivningar som möjligt och alla collieägare som inte 
fått sin hund exteriörbeskriven att ta kontakt med sitt lokalområde för att få det gjort. Exteriörbeskrivning kan också göras 
i samband med någon av SBK:s officiella utställningar och för en av SKK auktoriserad domare eller i samband med någon 
korning där exteriörbeskrivning anordnas för rasen. Förteckning över Collieklubbens exteriörbeskrivare finns på hemsidan 
www.sck.cc. Där kan du också hitta det nya exteriörbeskrivningsprotokollet.  

Kostnaden för en exteriörbeskrivning är 150:- 
Mer information och upplysningar lämnas av Margaretha Carlsson eller Anita Braxenholm 

Vi i Östra har haft en lydnadstävling ihop med vår officiella 
utställning varje år, men vi beslöt i år att pröva något nytt. 
Så vi anordnade en lydnadstävling klass I och II och inbjöd 
till exteriörbeskrivning den 18 april i Sätra. Vi väntade med 
spänning på att anmälningstiden skulle gå ut för att se hur 
många det var som anmälde sig. Vi fick sexton Collie till 
exteriörbeskrivningen femton långhår och ett korthår. Till 
lydnaden anmälde sig 12 stycken till lydnadsklass I varav 
åtta stycken Collie, lydnadsklass II var det fyra anmälda var-
av en Collie. 13 genomförde hela tävlingen.  

När dagen D kom var det ett kylslaget väder. Vet inte om 
Margaretha Carlsson, vår exteriörbeskrivare hade tagit med 
sig kylan från norr. Det var nog för att vi skrytigt om hur 
varmt vi hade det. Dagen började även med lite parkerings-
kaos då det inte gick att parkera där vi blivit anvisade. Två 
bilar fastnade, bland annat vår skrivare till lydnaden, men 
det löste sig och vi fick klämma ihop oss på en lite parker-
ing. Vi körde lydnaden parallellt med exteriören så de som 
skulle göra både och fick exteriörbeskriva när de var klara 
med lydnaden.  

Klass I 
1:a Fornborgens Helylle Heidi 192 p Collie, Britta Hammarström 
2:a Ullåsas Svarta Blipp 174,5 p Collie, Ann Isacsson 
3:a Brancirs Born Strong 169,5 p Collie, Marie Edlund 
Klass II 
1:a. Haileés Vanturesome Valentino 162 p Borderterrier, Gun-Britt 
 Gustavsson 
2:a Oxbergets Birka 156 poäng Västgötaspets, Britta Hammarström 

Det var många duktiga hundar och förare så det är bara att 
gratulera. 

Exteriörbeskrivningen var lärorik att se, framförallt att lyss-
na när Margaretha gick igenom protokollet med ägaren. 
Många var förvånade över hur mycket hunden gicks igenom 
att det mättes höjd, längd, bröstdjup mm. Det var också 
roligt att flera var där och exteriörbeskrev enbart för att få 

veta mer om sin 
hund. Åldern var 
också väldigt 
blandad på hun-
darna vilket var 
roligt då det inte 
finns någon övre 
gräns för att exte-
riörbeskrivas. 
Självklart var det 
extra kul att fem 
av de sexton hundarna efter att de fått godkänd exteriör fick 
titeln Korad då de hade godkänd mentaltest sen tidigare. 

Det var en trevlig stämning under dagen och det fanns tid 
för småprat och fika. Vi tyckte att dagen flöt på bra och 
kombinationen med lydnad och exteriör var lyckad. Även 
lotteriet var populärt och det var många glada vinnare som 
åkte hem den dagen. Så med facit i hand kan vi säga att det 
var en lyckad dag och vi hoppas att fler lokalområden blir 
inspirerade att anordna exteriörbeskrivningar så att fler får 
chansen att exteriörbeskriva sina hundar. 

Maria Pettersson/ Ordförande Östra Lo 

Prispallen i lydnadsklass I. 
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försöka få fart på honom men han tyckte att hon gott kun-
de valla själv och det hade hon inget emot. ToBe var lika 
duktig andra gången och den hunden verkar vara född till 
vallhund. Hela tiden på alerten och full koll på tackorna. 
Det var härligt att se!  

När andra omgången var klar så var det dags för mat!! Det 
bjöds på chili con carne och det har nog aldrig smakat så 
gott. Our complements to the chef! Medan vi njöt av 
maten och pratade vallning fick hundarna, och även fåren, 
en välbehövlig vila. 

Mätta och belåtna gick vi åter ner till fårfållan där solen 
stekte och Mörrumsån blänkte så vackert i solskenet. Bara 
det var ett stort nöje i sig. Hundarna var mycket förvän-
tansfulla när de fick se fåren igen och fåren suckade: Jaha, 
så var det dag för de där gröngölingarna igen….. 

Våra colliesar var lite piggare efter vilan och ToBe skulle 
bara in till fåren, för det var ju såååå roligt. Han vallade 
riktigt bra och man såg verkligen på honom att han hade 
vuxit en hel del under dagen. Evita var trött men intresset 
för fåren var ändå så pass stort att hon inte kunde låta bli. 
Syrran Edit var också trött med även hon hade kvar intres-
set för fåren.  

Mathilda och Zingle släpptes in i fållan tillsammans även 
denna gång. Mathilda fick lite väl mycket fart på en av tack-
orna vilket Calle naturligtvis stoppade. Man kan inte rusa 
på hur som helst. Detta gjorde att Mathilda tog åt sig och 
sjönk lite, men intresset för fåren var starkare så hon tog 
snart upp vallningen igen. Hon tog det dock lite lugnare, 
vilket gjorde att hon också drev fåren säkrare. Ja, det tyckte 
jag, som glad amatör, i alla fall.  

Sammanfattningsvis så är det bara att konstatera att det allt 
finns en hel del vallningsanlag kvar trots att det aldrig har 
avlats på just de egenskaperna!! Kan också konstatera att 
samtliga colliesar vallade med skall, tror även att krulltottar-
na gjorde det. Ja, vad är då en krullhårig bergscollie??? Sä-
kert inte många som har hört talas om den rasen, men jag 
tror att de flesta vet vad det är om vi kallar dem för pumi.  

Jag är övertygad om att alla som var med tyckte att det var 
en mycket givande, intressant och lärorik dag och den som 
gjorde detta möjligt för oss var Calle Borgström. Ett stort 
tack!  
Vid tangenterna / Nina Svedegård och några felslag av Mathilda 
Sydöstra lokalområde 

En dag i fårens tecken 

Den 4 april var vi ett gäng som styrde kosan mot Ekebergs 
Gård utanför Mörrum, för att prova på att valla får med 
våra hundar. Det var Anna med Evita, Per och Ingrid med 
Edit, Susanna med Zingle, Åsa med ToBe, jag med Mathil-
da, Cissi och Jerker med Elton och Ann-Sophie med Silas 
och Mira. De tre sista hundarna var inte av vanlig collieras 
utan av den mycket ovanliga varianten krullhårig bergscol-
lie.  

Calle samlade ihop sex tackor och tog ner dem till, en un-
derbart vacker belägen fålla precis vid Mörrumsån. Till sin 
hjälp hade han Icke, bordercollie. Alla var fulla av förvän-
tan och var otroligt nyfikan på hur hundarna skulle reagera 
när de mötte fåren. Först ut var lilla Elton, en av de krulliga 
bergscolliesarna, och han tyckte att han visste precis hur 
han skulle göra. Ibland kanske lite för bra… 

Zingle var den första collien som släpptes in till fåren och 
han undrade till en början vad i hela friden han skulle göra 
med dem, men han kom igång lite till slut med hjälp från 
matte. Han var lite söt när en av tackorna stack iväg. Då 
tittade han på matte och undrade vad sjutton hon skulle 
göra nu (matte alltså)!! 

Edit var också lite försiktig i början men nyfikenheten och 
intresset för fåren tog så småningom överhand även om 
hon tyckte att husse gott kunde hjälpa till lite. Edits syster, 
Evita, for in i fållan med en faslig fart och tyckte att detta 
var livet, men så kom hon på sig och man riktigt såg att 
hon verkligen undrade om hon fick göra så. Med uppmunt-
ran från matte och Calle, insåg hon att det faktiskt var ok. 

ToBe släpptes in till fåren och fattade genast vad han skulle 
göra! Jag tror att vi alla tappade hakorna en stund, för det 
hade nog ingen av oss väntat sig. Man såg hur stolt han var 
och han kände sig säkert som en riktig vallhund.  

Så var det då till slut Mathildas tur och nu kände vi pressen 
eftersom hon och ToBe är syskon.  Hmmmm…… Mathil-
da släpptes in i fållan medan matte stod kvar utanför men 
så tyckte hon inte att vi kunde ha det, så matte fick vackert 
följa med. Det var bara det som behövdes och sedan börja-
de även Mathilda att göra det hon skulle. Gissa om man 
blir lite stolt när man ser sin hund hantera fåren som en 
vallhund trots att hon bara har sett får en gång tidigare och 
då var hon bara valp.  

När alla hundar hade fått prova en första gång, var det dags 
för andra omgången. Colliesarna var aningen segare andra 
gången, helt enkelt pga att de var trötta. Edits och Evitas 
ägare fick kämpa lite mer men snart var hundarna i full 
gång. Zingle tyckte nog att en andra omgång var lite onö-
dig. Han hade ju redan visat vad han kunde så varför skulle 

Matilda vallar. 

ToBe tar hand om ett utbrytningsförsök. 
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Kent Svartberg - relation hund-människa 
Den 29 mars var Kenth Svartberg inbjuden av 
Timrå BK och SCK Mellersta norra att föreläsa i 
ämnet Relation, hund-människa. 

Ett 30-tal intresserade åhörare hade vikt denna söndag till 
att få lyssna på en etolog som verkligen behärskar konsten 
att trollbinda en publik. Här var det alls inte fråga om någon 
monolog på sex timmar, tvärtom. Vi fick uppgifter att fun-
dera över tillsammans med stolsgrannen, men vi fick också  
fylla i en enkät enskilt, i hur vi uppfattade oss själva som 
hundägare. Undrar just vad Kenth ska hitta på att göra för 
analyser utifrån dessa! 

I huvudsak handlade dagen om relation mellan hund och 
ägare, vad kännetecknar ledarskap? och vad lägger vi in i 
ordet dominans? 

För att bättre kunna förstå sin hund bör man också ha klart 
för sig vad som skiljer den åt från andra djur, som exempel-
vis schimpanser, vargar och höns. Många forskningsrappor-
ter finns, gällande vargar i fångenskap. Inte alls lika många 
studier är gjorda på vilda vargar. Där finns en hel del skill-
nader och förhoppningsvis kommer forskarna fördjupa sig i 
ännu mer i detta ämne i framtiden.  

Kenth bjöd frikostigt på sig själv och sina hundar. Männi-
skor som har stor erfarenhet av både problemlösningar och 
tävlingsframgångar brukar ofta kännetecknas av att man 
själv också intresserar sig för hur andra löst olika typer av 

situationer. Tips och råd får man aldrig för mycket av, sen 
är det upp till var och en vilka man testar.  Stämningen i 
lokalen blev mycket uppsluppen när vi fick reda på att även 
hundarna  i det Svartbergska hemmet ibland jagar vilt 
olovandes och dessutom struntar i att komma på inkallning. 
Som tur är finns ju gammelbordertiken och hon är minsann 
självutnämnd ordningsvakt hemma, med rätt att hjälpa till 
med åthutningarna när småglina inte lyssnar på matte/husse 
☺  

Kenth påminde oss om att man får visa sin hund att man är 
både arg och besviken. Vi får däremot ALDRIG glömma 
bort att efter en stund tydligt visa för hunden att ”du, nu är 
vi kompisar igen” Den delen i relationen är utomordentligt 
viktig.  

Vi fick även se utvaldaa klipp på sekvenser när Nina 
(Kenths fru) tränar med sina hundar. Underbart samspel 
och frågan gällde ”vem dresserar vem, egentligen??” 

Har du möjlighet att lyssna på en föreläsning på en ort nära 
dig- ta chansen, du kommer inte att ångra dig! 

Anita Braxenholm/ Mellersta Norra lokalområde 

Till skillnad från det soliga vädret i går så gick vi i dag en 
promenad i småregn och gråmulet väder. Men vi lyckades 
slippa det värsta regnet. 

I dag var det jag, Marie och Maries granne som promenera-
de med Hedda och Adde. Vi var ganska så ensamma ute på 
Rudan, men det kan nog bero på vädret. 

Vi knallade grusvägen upp i skogen där vi satte oss och tog 
fram vår matsäck. Jag hade totalt glömt bort att ta med nå-
got godis till Hedda så hon och jag delade på min matsäck. 
Hon fick småbitar av min macka att leta efter. 

Hedda och Adde hade himla skoj ihop och varvade med 
närkamp och att springa och jaga varandra. På tillbaka vä-
gen så var både Hedda och Adde var lite småtrötta efter allt 
bus.  

Jag och Hedda tog tåget hem och väl hemma så blev det 
duschen för Hedda för hon var så smutsig. 

Vårens sista träff blir den 17 maj klockan 11.00 
Helena Bergman/ Östra lokalområdet  

Östras Collieträff  den 5 april 
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Spårläger på Solhaga  
Så var det då äntligen dags för södra Lokalområdets första 
egna spårläger. Platsen var natursköna Solhaga som ligger 
några kilometrar nordväst om Markaryd.  

Solhaga drivs av Stiftelsen Solhaga Semesterhem För Göta-
lands Blinda och Synsvaga. Eftersom Solhaga bl.a. fungerar 
som träningsplats för ledarhundar och signal– och service-
hundar så är anläggning hundvänlig. Hundarna är i princip 
välkomna överallt och det finns hunddusch, hundbäddar, 
hundhanddukar m.m.   

Vi var en grupp på totalt 9 personer och 12 hundar (11 tre-

färgade, 1 blue merle och 1 schäfer) som samlades på fredag 
eftermiddag. Några av oss kom lite tidigare så vi hann med 
att reka en del av marken. Vi bodde i en separat byggnad 
men åt alla måltider uppe i stora huset. Och vilken mat, god 
husmanskost som smakar helt underbart efter härliga pass i 
skogen. Markerna runt Solhaga består givetvis av skog, mest 
härlig granskog men även en hel del löv. Man ringer själv 
och bokar direkt av markägarna själva.   

Fredag kväll åt vi god mat och bekantade oss med var-
andra. Alla hade inte träffats innan.  

Lördag morgon var vi tidigt uppe för att hinna med att 
lägga spår till alla hundarna innan lunch. Solen strålade re-
dan kl. 7 på morgonen och det blev en härligt varm och 
solig dag i skogen.  Vi delade in oss i grupper för att bli mer 
effektiva i markerna. Vi provade på både korta spår med 

godis, längre spår med förledning samt riktigt långa spår 
med andra klurigheter.  

Efter lunch bar det av till skogen igen där det var det några 
som la ett spår till medan andra tränade uppletande. Vi tog 
en lite längre fikapaus i solen på eftermiddagen för att bättra 
på solbrännan. Vi ville dock även hinna med lite lydnadsträ-
ning innan middagen.  

Innan lydnaden fick vi möjlighet att vara med när det träna-
des med några ledarhundar. Vi fick en snabbkurs i hur det 
går till vid urval av valpar, deras system med fodervärdar 

samt därefter hur de utbildar sina hundar. Man har idag 
nästan uteslutande labradorer. Förr användes även golden 
retriever, men de har fått försämrad skottfasthet samt golv-
rädsla.  

Alla, både förare och hundar, var rätt nöjda med dagens 
prestationer och det var väldigt tyst i vår byggnad den andra 
natten.  

På söndagen hann vi med att lägga ytterligare spår innan 
det var dags för lunch och sedan packning och städning. 

Vi vill tacka husmor Pia för en fantastik helg och vi har re-
dan bokat in nästa års lägerhelg. Det blir Kristihimmelfärds-
helgen 2010, från torsdag 13 maj till lördag 15 maj. 
 

Kirsten Wretstrand/ Södra Lo 

Skip är redo för sitt spår. 

Yatzi på språng! 

Hela gruppen samlad. 
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Vi hade vid anmälningstidens utgång 26 stycken anmälda 
lydnadsekipage i de olika klasserna. Detta var rekordmånga 
och vi funderade på om vi var tvungna att anlita en domare 
till – men efter diskussion med den ordinarie domaren be-
slöt vi att köra en heldag med våra ekipage. 

Dagen startade för de tävlande klockan 09:00 och i lydnads-
klass 1 var det 14 stycken deltagare varav 4 stycken var col-
lie. Klassen slutade med att  LP1 Gemdales Unforgettable 
Uncle Zam och Ingela Pettersson stod som segrare med 
183,5 poäng. Därefter kom Gemdales Unbelivable Urzu-
la och Jeanette Hansson med 170 poäng trots en förarglig 
nolla på hoppet. De fick därmed också sin LP1-titel. Chat-
terings Cherrybell the Sweet och Eva Skarp knep också 
ett förstapris med 161 poäng trots att de nollade apporte-
ringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen berättade Gemdales Running Ronald högljutt för 
sin matte Anki Johnsson hur kul han tyckte att det var med 
tävlingen under momenten men han lyckades inte övertala 
domaren om poängsättningen.☺ 

En riktig höjdardag för lydnadsklass 1 deltagarna och däref-
ter var det lydnadsklass 2 och 3 som gjorde sitt jobb. I dessa 
klasserna var det ingen collie som deltog men nämnas bör 
att i klass 2 tävlade Jytte Sigsgaard och Greyones Azta som 
är medlem i SCK eftersom Azta tränar ihop med collies och 
dessutom tror att hon är en collie (långhårig schäfer). De 
knep första placeringen med 161 poäng. 

Därefter var det elit ekipagens tur. Glädjande var att 3 av 5 
anmälda var collies. En gammal i gemet som är SLCH och 
två debutanter ☺ 

I denna klass kan man förundra sig över att hundarna håller 
ihop moment för moment. Bedömningen i elitklass är inte 
att leka med och det ställs stora krav på pression.  På en 
andra plats kom SLCH Morgonrodnadens Cesar och 
Ronny Berggren med 242,5 poäng och på tredje plats place-
rade sig LP1 LP2 Korad TJH Mari-Mon’s Zuch A Night 
och Ingela Pettersson med 239,5 poäng. Dantos Ibrasil 
och Jenny Berggren placerade sig på en fjärde plats med 
139,5 poäng. 

Dagen slutade med att Södra Lo:s vandringspris till Bästa 
Lydnadscollie delades ut och årets vinnare var LP1 Gem-
dales Unforgettable Uncle Zam och Ingela Pettersson. 

Vi i södra lokalområdet vill tacka alla funktionärer som 
ställde upp denna dagen – allt från att servera oss mat till 
tävlingsledare på appellplanen. Speciellt tack till Osby BK 
som hjälpte till när vårt eget colliefolk inte räckte till. 

Lydnadstävling i Söder 

Anki och Nisse. 

Eva med ”Mindy”. 

Tävlande: Jenny, Eva, Jeanette, Ingela och Ronny. 
(Anki saknas). 

Ingela med Zammy. 
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Upplands lokalområde inbjuder till officiell utställning 
för kort-och långhårig collie 

lördagen den 5 september 2009 i Uppsala 
Domare: Mrs Joan House, England 

Avgifter enligt SBK samt Valpklass 4-6,6-9 mån: 140 kr 
 

Anmälningsavgiften inbetalas på postgiro 389199-1 Upplands LO av SCK, senast 7/8 
Anmälan skickas till: Elisabeth Hansson, Västersälja 205, 740 46 Östervåla, senast 7/8 (SKK:s tresidiga 
blankett). 
Anmälan kan också göras via formulär på vår hemsida: www.http://collieuppland.se  
Upplysningar: Elisabeth Hansson 0292-104 16, beyonds@swipnet.se  
                       Maria Lind 018-40 24 34, mhlind@telia.com  
 

      Hjärtligt Välkomna !!! 

LYDNADSLÄGER 
arrangeras av SCK – Västra lokalområde 

på Tånga Hed, Vårgårda, 19 - 20 september 2009 
 

Vårt 10:e läger startar lördagen den 19 september, kl 09.00, med gemensam frukostbuffé och 
information. Vill man komma redan på fredag den 18 september går det bra 
 

Tävlingslydnad elitklass och brukslydnad elit: 
(Deltagare i denna grupp skall ha tävlat i elitklass eller, om plats finns, vara redo att tävla i elitklass) 
Lollo Abrahamsson  (Tävlat SM i lydnad och bruks) 
 

Tävlingslydnad t o m klass III och brukslydnad t o m högre klass: 
Emelie Abrahamsson  (Tävlat lydnad klass 3 och högre bruks; duktig pedagog och problemlösare) 
Susanne Rasmusson (Deltagit i lydnadslandslaget; tidigare haft collie som var SLCH) 
 

Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare: 
Lars-Olof Stridh, SCK Västra LO (Populär lägerinstr. sedan många år med positiva inlärningsmetoder) 
 

Rallylydnad: 
Jytte Sigaard (Rallylydnadsinstruktör och rallylydnadsdomare) 
 

Avgifter:   1.400 kr för lägerdeltagare och 700 kr för medföljande 
I priset ingår:  Instruktör, frukost (lör o sön), lunch (lör o sön), middag (lör) och fika (lör o sön) 
 

Logi:    
OBS – Rum/campingplats bokar Du själv per tel 0322-62 43 11 (vandrarhemmet) 
200 kr per bädd och dygn i 2-bäddsrum, viss tillgång till 4-bäddsrum finns. Hund får naturligtvis medtagas 
på rummet. Tom bädd kostar 65 kr per dygn om Du vill ha eget 2-bäddsrum. Städning kostar 25 kr per per-
son. Vill Du dela rum med en speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbokningen. Husvagnsplats 
kostar 200 kr per dygn inkl el och dusch.  
Kostnaden för logi betalas enl följande:  
Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget namn, ”Collieläger Tånga Hed”. 
 

Information/anmälan: 
Var vänlig RING in Din kursanmälan till Margaretha Karlinder på 0300-540959. 
OBS!  -  begränsat deltagarantal. Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo 
 

Sista anmälningsdag/betalningsdag är måndagen den 17 augusti 2009  
Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser. För mer info:  http://www.sck-vastralo.se 
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INVITERER TIL ÅRETS UTSTILLING  
FOR COLLIE KORT- OG LANGHÅRET,  

VOKSNE OG VALPER.  
LYDIGHETSPRØVER FOR ALLE RASER I ALLE KLASSER 

Ved Moelvhallen, Moelv, 30. august 2009  
Påmeldingsfrist 1. august 2009 

 
 

Dommer eksteriør: Claus-Peter Fricke, kennel Rosegarden, Tyskland  
Dommer LP alle klasser: Arild Eriksen  

 
Opplysninger :  Svend, tlf. 917 66 434  
   Torill, tlf. 62 35 40 95/ 997 27 282  
 
 
 
 
OBS! For utenlandske utstillere påløper et gebyr på kr. 35,- pr giro. F.O.M. 3. påmeldte hund reg. på samme eier gis  
50% rabatt (gjelder ikke valper).  
 

Påmeldingen er bindende. Dersom innbetaling ikke er registrert hos oss innen 18.august, påløper et gebyr tilsvaren-
de 50% av påmeldingsgebyret.  
 
Påmelding innen 1.august til:  
NCK avd. Hedmark v/Torill Rosenlund, Meierilykkja 16, 2355 Gaupen  
E-mail: collie.hedmark@klubb.nkk.no eller elektronisk på www.nckhedmark.no.  
NB Bruk det gamle A4 påm.skjema ved påmelding pr post eller E-post  
 

Påmeldingsgebyr sendes: NCK avd. Hedmark v/ Ann-Katrin Neby, Østlia 11 B, 2319 Hamar  
Postgirokonto nr. 0530 36 00525  
 

Utstillingen arrangeres etter NKKs regler. Vaksinasjonsattest i.h.h. til gjeldende regler må fremvises. (Gjelder også 
tilskuere med hund). Vi tar forbehold om dommerendringer.  
Det er også Barn og Hund konkurranse  
 

STYRET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!   

Påmeldingsgebyr:  
Eksteriør alle klasser kr. 300,-  
Valp kr. 200,-  
Lydighet alle klasser kr. 280,-  
Eksteriør og LP kr. 400,-  

 

Mellersta Norra Lo, SCK inbjuder till 
 

Officiell Utställning 
för lång- & korthårig Collie, valpar & vuxna. 

 

Söndagen den 2 augusti 2008 i Timrå 
 

Domare: Jan Stääv 
 

Anm. avgifter/klasser enl. SBK. 
 

Anmälan oss tillhanda senast 13/7 -2008, likaså anmälningsavgiften 
som sätts in på postgiro nr:  410 72 49-7. 

 
Anm. skickas till: Heléne Eliasson Info, förfrågningar Meta tel: 0692-100 80 
  Lilla Bandsjön 110 anm.blanketter: Anita tel: 060-57 25 07 
 861 91 Timrå  Heléne tel: 060-58 04 48 
 

Du kan skriva ut anm.blanketter på vår hemsida:  
www.telia.com/~u15217600/ 

 
Servering finns, Hjärtligt Välkomna! 
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Officiell utställning för lång- och 
korthårig collie 
 

Dag: Söndagen den 23 augusti  
Plats: Umeå Brukshundklubb, Umeå 
Domare: Johnny Andersson 

Klasser/anm avg:  
valp 4-6 mån, 6-9 mån      140 kr 
junior-, unghund-, bruks-, öppen, championklass     240 kr 
veteranklass (från 8 år)            190 kr 
Insläpp/vaccinationskontroll från 9.00. Bedömningen startar 10.00. 
 
Anmälan via SKK:s tresidiga blankett eller via mail på följande adresser: 
Skriftlig anmälan skickas till: 
Johan Nilsson, Björnbärsvägen 119, 904 35 Umeå 
Anmälan via mail: 
walkover@telia.com 
Vid anmälan via mail, kontrollera att alla nödvändiga uppgifter finns med. 
 
OBS! Sista anmälnings- och betalningsdag: 20 juli 2009. Om betalning inte inkommit senast 
23 juli kan hunden inte delta. Vi tar inte emot betalning på plats. Avgiften sätts in på  
pg 17 79 11-5,  SCK Västerbottens Lokalområde.  
Lokalområdet är vilande men postgirot är fortfarande giltigt.  
 
PS. Har du mailadress, ange den i din anmälan så får du ditt PM via mail! 
 
Upplysningar:  
Johan Nilsson 070-6168522  
Margaretha Carlsson 070-6510034 

Sydöstra Lo inbjuder till inofficiell Collieutställning 

i Oskarshamn den 11 juli 

Domare: Stina Johansson, kennel Angeleye's 
Stina har haft collie sedan slutet av 70-talet och uppfödning  sedan 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIR och BIM utses i varje klass för att göra finalen lite mer spännande 

Varmt välkomna! 

Sista anmälning– och betalningsdag: 10juni 

Samtliga klasser: 170:- betalas in på bankgiro 5616-8644 
Sv. Collieklubben Sydöstra Lokalområdet 

Klassindelning: Valp 4-6 mån, valp 6-9 mån, jkl 9-15 mån, ukl 
15-24 mån, ökl 24 mån-, veteranklass 8 år- 

Anmälningsblankett finns att hämta på vår 
hemsida och skickas till: 

Nina Svedegård 
Eversgränd 5A 
572 40 Oskarshamn 

Upplysningar: Nina Svedegård 0491-412 187 
Åsa Thölén Svensson 0474-200 10 

Även onlineanmälan: www.sydostra.jackpine.se 
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