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 Ordföranden har ordet... 

Ett unikt erbjudande till alla medlemmar i Svenska Collieklubben 
 

Kydingeholm kl. 13.00-16.00 
I samband med årsmötet den 28 februari 2009 
arrangerar SCK en kostnadsfri föreläsning med 
den danska rasspecialisten Charlotte Hoier. Hon 
skall representera vår ras vid domarkonferensen 
i oktober 2009. SCK erbjuder sina medlemmar 
ett unikt tillfälle att vara med vid Charlottes ge-
nomgång. 
 

Charlotte är även författare till det raskompendi-
um som SCK tagit fram och som kommer att fin-
nas till försäljning.  
 
Kompendium ..................200:- 
Lunch och em kaffe .........115:- 
 
Det finns möjlighet till övernattning på  
Kydingeholm.  OBS förhandsanmälan krävs. 
Se även sid 7. 
 
Styrelsen SCK 

Tack för flera inspirerande, utmanande och roliga år! 

När 2008 nu går mot sitt slut, är det dags för mig att tacka för 
det förtroende jag haft att leda Collieklubbens verksamhet un-
der nästan fem års tid. Jag lämnar nu mitt uppdrag, med visst 
vemod, men också med en känsla av: ”Fy fabian, va’ vi gjorde det 
bra!” 

Under de år som förflutit sedan 2004 då jag blev vald som ord-
förande, har styrelsen tagit tag i en mängd viktiga frågor för 
klubben. Den allra viktigaste har ju naturligtvis varit klubbens 
ekonomi som, från att ha varit mycket bekymmersam, nu är i 
balans. Att ha koll på pengarna, det är den absolut viktigaste 
uppgiften för en huvudstyrelse. 

Jag känner mig oerhört stolt över hur vi inom Collieklubben 
sköter uppföljningen av vår rasspecifika avelsstrategi och avels-
policy (RAS). Detta dokument är naturligtvis det absolut vikti-
gaste styrdokumentet vi har. Att månad för månad, och över 
tid, kunna följa statistik och tendenser för lång- och korthårig 
collie är ovärderligt och ett måste för att vi ska kunna ta ansvar 
för Collien – nu och i framtiden. 

Vi har genomfört tre lokalområdeskonferenser som varit oer-
hört värdefulla – inte minst för mig som ordförande. Det är 
lokalområdena som är Collieklubben för mig och det är här all 
vår viktiga verksamhet bedrivs. Som central styrelse är det där-
för viktigt att träffa alla de som leder verksamheten ute i landet. 
Tror att klubben skulle tjäna på att ordna lokalområdeskonfe-
renser lite oftare. Men det är naturligtvis också en kostnadsfrå-
ga. 

Lite trist har det varit, att vi inte har lyckats locka våra uppföda-
re till de konferenser vi försökt anordna. Under min tid som 
ordförande fick två uppfödarekonferenser ställas in. Det känns 
lite oroväckande (kanske), men vi i styrelsen har diskuterat och 
funderat kring andra former att nå ut till våra uppfödare. Det 
blir en utmaning för kommande styrelser att ta tag i. 

Jag blir glad när jag tänker på de Collie-SM som arrangerats 
under min tid som ordförande. Alla arrangemang har varit lyck-
ade. Det har säkert också tidigare års SM varit, men här har jag 
haft förmånen att få följa arbetet på nära håll och med egna 
ögon se vilken stor entusiasm och drivkraft vi har inom klub-
ben. Dessutom fick jag vara med när världsutställningen kom 
till Stockholm och när Collieklubben firade sina 40 år. Det 
känns som ett privilegium.  

Sedan har vi ju klubbens webbplats och tidning som bara blir 
bättre och bättre … Och … inom en snar framtid … ett fantas-
tiskt fint raskompendium.  

Det finns så mycket att vara glad och stolt över och naturligtvis 
kan jag inte nämna allting här. Här har jag lyft upp några saker 
och säkerligen glömt något riktigt viktigt. Men det jag aldrig 
kommer att glömma är alla ni i styrelsen, alla ni ute i lokalområ-
dena och alla ni i våra olika kommittéer som med era insatser 
bidrar till att Collieklubben bara blir bättre och bättre. Det är ni 
som gör att jag idag kan säga: ”Fy fabian, va’ vi gjorde det bra”. 

Var rädda om er allihop och slutligen: Visa varandra respekt! 

Tack å hej, leverpastej! 

Anna Wahlström 
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Du håller nu Handboken 2008 i din hand. I år har vi försökt att skapa en balans mellan vad som skall finnas i Colliebladet och 
vad du som medlem kan hitta på vår nya hemsida. Vi vill kunna erbjuda en så bra tidning som möjligt men till en kostnad som vi 
klarar av. Colliebladet är vår klubbs enskilt största utgiftspost samtidigt som det också är vår klubbs enskilt största möjlighet att 
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Colliebladet är medlemmarnas tidning och du som medlem kan vara med och påverka innehållet i Colliebladet. Vi har glädjande 
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vara högupplösta för att bli bra i tryck. Kanske är det din hund som syns i nästa tidning? 

Nyhet för 2009 är ett nytt nummer av Colliebladet - det nygamla INFOBLADET. I detta blad skall Svenska Collieklubbens alla 
aktiviteter under 2009 presenteras. Men, infobladet blir en webversion och kommer att finnas på hemsidan fr.o.m. mitten av 
februari.  
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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 3/2008 årgång 39 
 

Upplaga 1117 
Utkommer med under 2009 med fyra nummer: 
 

Utgivning Manusstopp Utgivningsdag 
Nr 1– web 15 januari  ca 15 februari 
Nr 2 1  april  ca 15 maj 
Nr 3 1  augusti   ca 15 september 
Nr 4 1  november  ca 15 december   

Ansvarig utgivare: Anna Wahlström 
 

Betalning av annonser, vinnarbilder samt medlemskap:  
pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben. 
 
Artikelförfattare är till fullo ansvariga för inlämnade uppgifter. 
Redaktionen svarar ej för insänt, ej beställt material.  
 
Prenumerationspris 
Inom Sverige prenumererar man på colliebladet genom att bli 
medlem i Svenska Collieklubben.  
Utlandsboende och företag, 400:- 
Betalas på IBAN:   
SE58 9500 0099 6042 0716 7455 BIC NDEASESS 
 
 
Tryckeri: 
Ågerups Grafiska 
Box 295 
631 04 Eskilstuna 
016-15 30 90 
www.agerups.se 

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

PR-kommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80 
Ingela Pettersson, 042-553 38 
 

Webredaktionen 
Webmaster Jörgen Norberg, 0471-125 10 
Siw-Marie Wallenius, 0920-26 50 77 
Marie Munktell, 08-776 14 49 
Annelie Johansson, 0435-204 47 
Kirsten Wretstrand, 0708-64 72 10 
 

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

Pressansvarig 
Anna Wahlström, 08-26 65 57 
 

Priskommittén 
Anci Thyni, 0911-2451 09 
 

Korthårskommittén 
Margareta Andersson (Sk), 019-24 58 85, 
Gunilla Hagander, 08-530 270 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), 0414-70723 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80 
 

Rasutvecklingssektorn (RUS) 
Margaretha Carlsson (sk),  
0692-100 80 
 

Ansvarig för mentalfrågor 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
 
 

Registerkommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
Monica Johansson, 0174-134 90  
 
 

Utställningsansvarig 
Margaretha Carlsson, 0692-10 80 
 

Colliebladets redaktion 
Nina Svedegård, 0491-41 21 87 
Kirsten Wretstrand,  0708-64 72 10 
Ingela Pettersson, 042-553 38 
Annette Andersson, 070-359 42 41 
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 
sekreterare@sck.cc 
 

Hemsida: www.sck.cc 

Colliebladets informationssidor 

Vid utebliven tidning  
kontakta redaktionen: 
colliebladet@sck.cc 
Ingela Pettersson, 042-553 38 
 

 
LOKALOMRÅDEN 
 

Glöm inte att skicka in material till  
INFOBLADET senast den 15 januari 
2009. 
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Avels– och Uppfödarkommittén 
 

Alla medlemmar är välkomna att ringa oss om frågor som 
berör hund  och hundägande. Även avelsfrågor besvaras, 
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 

Uppfödare med valpkullar skall vara medlemmar i Svenska 
Collieklubben. Valphänvisning gäller endast svenskregistrera-
de valpar. 
Regler för valpkullar 

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 god-

känd exteriörbeskrivning 
• Godkända vid karaktärsprov eller ha genomgången 

mentalbeskrivning med kryss i ruta 1, 2 eller 3 på skott-
provet, alt. vara godkänd vid korning eller godkänd be-
vakningshund/räddningshund 

• Registreringsbevis och ögonintyg ska medfölja valpen 
Planerad kull kan anmälas då tiken är parad och föräldrarna 
uppfyller angivna krav. En kull finns för information i 8 veck-
or från kullens födelse. Uppfödaren måste höra av sig om in-
formationen skall fortsätta, samt när kullen är slutsåld. 
Regler för valphänvisning gällande kullar där  

något av föräldradjuren är utlandsägt. 

För att erhålla valphänvisning måste kopia på avmaskningsinty-
get och/eller intyg på tikens rabiesvaccinationer skickas senast 
4 veckor efter parning till: 
Anita Braxenholm, Slottsvägen 24, 861 34 Timrå 

Hundens namn och registreringsnummer skall tydligt framgå.  
OBS! Gäller ej Norge. 
Den utlandsägda hunden skall uppfylla nedanstående krav: 

• Officiellt HD-röntgade med resultat motsvarande 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. 
Valphänvisare 
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 
08-530 270 00  0478-108 25  
 
Svensk Collieklubben rekommenderar inte någon speciell 
valpkull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter 
som finns på angiven blankett. 
Regler för omplaceringshund 

Svenska Collieklubben förmedlar inte omplaceringshundar. 

Registerkommittén informerar 
 

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

Följande statistik finns med: kullstatistik, HD-status, ögon-
status, hälsostatistik, mentaltestade, mentalbeskrivna, utställ-
ning, lydnad, agility samt bruksresultat. 
 

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila oss  
gärna: 
Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com 
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se  
Monica Johansson, mironik@anyware.nu 
 

För äldre registersammanställningar hänvisas till kassören. 

Anmälningsavgifter SCK 2008-2009 
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 .....................................400:- 
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 Styrelsens sidor hösten 2008 
Styrelsen 2008 
Ordförande  Anna Wahlström 
Sigurdsvägen 5, 184 92 Åkersberga 
08-26 65 67, 076-12 26 812 
ordforande@sck.cc 
 

Vice Ordförande Elisabeth Pettersson 
Evavägen 13, 705 95 Örebro 
019-23 52 80,  070-57 64 049 
springmist@telia.com 
 

Kassör Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-65 100 34 
fancymore@swipnet.se 
 

Vice Kassör/ Medlemsfrågor  
Ingela Pettersson 
Granvägen 18, 265 32 Åstorp 
042-553 38, 070-34 55 338  
ingela@zting.se 
 

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

 Protokollsekreterare, Maria Nyman 
 Åkervägen 20 E, 952 62 Kalix 
 070-204 72 21 
 maria.nyman@edu.kalix.se 
 

 Ledamot Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24, 861 34 Timrå 
060-57 25 07, 070-34 76 620 
anita.braxenholm@telia.com 
 

Suppleanter 
Solweig Hultman Stegman 
Arkenvägen 31, 187 46 Täby 
08-768 21 32, 070-441 45 58 
solweig.hs@home.se 
 

Annette Andersson  
Laxne Hallsborg 2, 646 91 Gnesta 
070-359 42 41 
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 

Kortfattat  
LO-konferens 27-28 september 
I år var det dags för LO-konferensen som äger rum vartannat 
år. Under 1,5 dag hade vi trevlig och lärorik samvaro på Ky-
dingeholm. Nästan alla lokalområden var representerade. Se 
även separat artikel. 
 

Medlemsmöte 27 september 
I samband med LO-konferensen genomfördes ett medlems-
möte på lördagskvällen. Se referat på annan plats i detta blad. 
 

C-RUS Avelsmåls– och uppfödarekonferens 
17-18 oktober  
SBK:s centrala rasutvecklingssektor genomförde en välbesökt 
och intressant avelsmåls– och uppfödarekonferens på Kyding-
eholm. Se separat referat. 
 

Kommande händelser 
Årsmötet i SCK 28 februari 2009 
Årets årsmöte är på Kydingeholm och startar kl. 10:00. Regi-
strering av röster sker mellan kl. 09:00-10:00.  
För ansökan av priser och plaketter för 2008 som skall delas ut 
på årsmötet, se sidan 7. 
 

Hands-On med Charlotte Høier 
Direkt efter årsmötet fortsätter vi med att lyssna till Charlotte 
Høier, domare från Danmark. Hon är även författare till det 
raskompendium som vi med hennes hjälp har tagit fram.    
 

Nytt raskompendium 
Under året har Ulla Bergh-Persson arbetat med att översätta 
den danska collieklubbens raskompendium till svenska. Ras-
kompendiet kommer att vara klart till årsmötet, då det kom-
mer att finnas till försäljning.   
 

Vandringspriser att söka 
Kom ihåg att det finns ett antal vandringspriser att söka. Vilka 
redovisas på annan plats i tidningen. Priserna kommer att de-
las ut på årsmötet. 
 

Valberedningen 
Har du tips om personer som skulle passa för arbete i styrel-
sen så hör av dig till valberedningen. 
 

Collie-SM 
2-4 juli 2009 Norrbottens LO i Piteå. Se separat annons. 
 

Collieläger -  Riksläger 2009 
23-26 juli 2009 Mellersta Norra LO, se separat annons. 

Utställningar SCK 2009 
Datum Plats Arrangör Domare            . 
090523 Stockholm Östra Sonny Ström 
090704 Piteå Norrbotten Mrs Waterhouse 
090719 Västerås Närke-Västm. Bo Wiberg 
090802 Timrå Mellersta N. Jahn Stääv 
090823 Bureå Västerbotten Johnny Andersson 
090905 Uppsala Uppland Joan House 
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SCK:s informationskanaler 
Almanackan 2009 
Det blev en almanacka för 2009, trots allt. Ni som har beställt 
kommer att få dem innan jul.  
 

Hemsidan – www.sck.cc 
Vi har tecknat avtal med AH Design om underhåll av vår hem-
sida. Vi kan därför fortsätta med att utveckla sidan. Har du nå-
got material som du tycker saknas på sidan kontakta webredak-
tören Kirsten.Wretstrand@danielson-trafik.se.    
 

Ny Webshop på hemsidan 
Under vintern kommer en ny webshop att starta på hemsidan. 
Man kommer nu att kunna beställa direkt på hemsidan. För-
skottsbetalning gäller dock fortfarande.  

Det kommer även att finnas lite nya saker till försäljning som 
t.ex. reflexvästar till hund. Kommer ni på något som vi borde 
sälja på webshopen, hör av er till vice kassör Ingela Pettersson.  

Colliebladet 2009 

Under 2009 kommer vi att återinföra ett INFOBLAD som skall 
komma ut i mitten av februari. Men, detta blad är en ren web-
version och kommer alltså inte att skickas ut till medlemmar. 
Orsaken är av kostnadsskäl. INFOBLADET skall enbart inne-
hålla information om de aktiviteter som Svenska Collieklubben 
anordnar under 2009. Senast den 15 januari vill redaktionen ha 
material från lokalområdena.  
 

Colliebladets e-post i alla ärenden är colliebladet@skc.cc. 
 
 

Styrelsen i SCK 

Kallelse till 
 

Årsmöte i SCK  
 

Lördagen 28 februari 2009 på Kydingeholm, 
SBK:s kursgård utanför Uppsala 

Årsmötet börjar i år tidigare än vanligt eftersom vi har planerat in ett föredrag med Charlotte Høier 
under eftermiddagen efter årsmötet. (mer info på sidan 2) 
 
Tider: 
Registrering av röstlängd mellan kl. 9:00-10:00. Obligatorisk medlemskontroll. Medtag giltigt  
medlemskort. 
Mötet börjar 10:00. 
Direkt efter årsmötet erbjuds en lättare lunch till självkostnadspris.  
Därefter tar Charlotte Høier vid. Dagen avslutas med gemensam middag, även denna till  
självkostnadspris.  
Charlotte Høiers föredrag är gratis för alla medlemmar. 
Det finns möjlighet för övernattning på Kydingeholm. Dock begränsat antal. 
 
Priser årsmötet 
Paket 1 (lunch, em kaffe, middag, övernattning inkl. frukost) ... 460:- 
Paket 2 (lunch, em kaffe och middag) ...................................... 215:- 
Paket 3 (lunch, och em kaffe)................................................... 115:- 
 
Boka ”paket” hos Kirsten Wretstrand på e-post sekreterare@sck.cc eller ring 0708-64 72 10   
senast den 30 januari. Förskottsbetalning gäller till pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben. 
 
Årsmöteshandlingar med vägbeskrivning kommer att finnas på hemsidan www.sck.cc eller per 
post (beställ hos Kirsten Wretstrand). 
 
 

Välkomna ! 

LOKALOMRÅDEN 
 

Glöm inte att skicka in material till INFOBLADET senast 
den 15 januari 2009. 
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På årsmötet delas olika vandringspriser ut tillsammans med olika typer av plaketter. 
Gemensamt för dessa priser är att man själv måste ansöka om dem och att de söks hos Svenska Collieklubbens priskommitté 
som för i år består av Anci Thyni Stubbfält. Sista ansökningsdag för 2008 är den 2009-01-31.   

Skicka din ansökan till Ann-Cristin Thyni-Stubbfält, Lillpitevägen 600, 946 92 Lillpite, eller e-post: postmaster@goldstatus.se 

Följande plaketter kan man ansöka om: 
Korningsplaketter (till collies som korats under året) 
Korningsdiplom (till uppfödare med 10 korade avkommor) 
Championplaketter (till alla svenska, nordiska, internationella champions, gäller alla typer av champions) 
Hederspriser (tjänstehundscertifikat)  
 
Följande vandringspriser kan man ansöka om för 2008: 
Årets Allround Brukscollie 
Årets Utställningscollie, Steadlyn collies 
Årets Bästa Appellhund, Vandringspris till Kicki Anerlands minne 
Kennel Byrilstorp’s Vandringspris till Årets Bästa Brukshund 
Kennel Byrilstorp’s Vandringspris till årets Bästa Lydnadshund 
Kennel Byrilstorp’s Vandringspris till årets Bästa Agilityhund 

Din ansökan skall innehålla: 
Namnet på priset eller plaketten du söker 
Ditt namn och adress 
Hundens titel, namn och reg.nr. 
De meriter du åberopar (se statuter för resp. pris) 

Ange även om du tänker hämta priset på årsmötet. Skall det skickas betalar du kostnaderna för detta. Du svarar själv för att 
uppgifterna är riktiga. 

På SCK:s hemsida finns statuterna för alla vandringspriser och plaketter. 

Små notiser... 

International Collie Handbook  
finns from slutet på mars 2009. Slå en signal och 
beställ den så skickas den så snart den kommer 
hem.  
 
Handboken är ett måste för alla intresserade  
colliefans. 
 
Tel 019-245885,  0709-282715 eller  
manzig@bredband.net. 
Pris ca £ 10-15 

Korthårskommittén informerar 
Intresset för den korthåriga collien ökar sakta men säkert! I år har det slagits rekord under 2000-talet vad gäller antalet regi-
strerade valpar. Den korthåriga collien är fortfarande en sund, frisk och mentalt stabil hund. Låt oss slå vakt om det!  Under 
år 2009 planerar vi någon form av träff för intresserade uppfödare och ägare av korthårscollie. Vi ser fram emot  konstruktiva 
och trevliga förslag från er, till denna träff.  
 
Vi välkomnar också gärna nya friska krafter i kommittén! Hör av er till oss. 
  
Så vill vi önska er alla, människor och hundar 
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR   Korthårskommittén: 
 Margareta Andersson (sk)      Gunilla Hagander 
Hoppas vi ses under 2009 tel: 019-24 58 85                   08-530 27000   
Vi återkommer! manzig@bredband.net           ulvsvik.hagander@telia.com 

Närke Västmanlands LO  
inbjuder till officiell utställning 

 
Passa på att ställa era hundar på  

två utställningar samma helg. 
 

18 juli Wästmanlands Kennelklubb 
19 juli Närke Västmanlands LO  
 

Domare: Bo Wiberg 
 

För information; 
Marie-Louise Muhr, Marie Edlund 

Priser och utmärkelser som du kan ansöka om för 2008 
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Inbjuder till Collie-SM 2009 
2 - 4 Juli 2009 

 
Tor  2 Juli - Invigning, Lydnad 
Fre  3  Juli - Brukstävlingar 

Lör  4 Juli - Utställning, Agility 
 

OBS Sön  5 Juli SKK Int. Sjulnäs samt  
Agility med Piteå HU  OBS 

 
 
 

Välkommen till en  
fullspäckad Collieweekend 

Info kommer att finnas på 
 

www.collie2009.net 
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 Colliestatistik 2008 

Kennel Hammarhöjdens kull f. 050810 
e: Hammarhöjdens Euro 
u: Hammarhöjdens Justice In The Barrel 
Monika Ölén Krüger, Kulltorp 
 
Kennel Bronze Leaf  kull f. 060304 
e: Carminell's Hale Bopp 
u: Rovaleco's Great Gurli 
Anne Randerz, Gullspång 
 
Kennel Ottey's  kull f. 060501 
e: DK NUCH Kendrakes Rockefellish 
u: Ottey's A True Fancy Rose 
Rose-Marie Pettersson, Lammhult 
 
Kennel Gold Status kull f. 060528 
e: Korad Springmist's Black Is Black 
u: Gold Status Magica 
Ann-Cristine Tyni, Lillpite 
 
Kennel Dantos  kull f. 060603 
e: Damaianus Griffin JR 
u: Dantos Hervor 
Wanda Forsberg, Fliseryd 
 
Kennel Mironik's  kull f. 060726 
e: Final Fantasy's Altair 
u: Gemdales Noble Nancy 
Monica Johansson, Alunda 
 
Kennel Popham's kull f. 060226 
e: Korad SUCH Angeleye's Rhapsody  
In Rock 
u: Newlook's Go For It Baby 
Anna, Janolof & Gunilla Hansson, Visby 
 
Kennel Coolhunt's kull f. 050822 
e: Craft's Magic Snowstorm 
u: Winecooler's Addicted To Love 
Linda Persson, Eksjö 
 

Kennel Top-Fashion kull f.060920 
e: SUCH Wingmoor's Careless And Free 
u: Top-Fashion's Heart'n'soul 
Ann-Louise Oskarsson &  
Tony Hedenstedt, Lillpite 
 
Kennel Gemdales kull f. 041002 
e: SBCH SUCH Korad Gemdales  
Careless Charlie 
u: Auringonkukan Ämmille Onnea 
Yvonne Andersson, Getinge 
 
Kennel Sammens kull f. 061111 
e: Number-One 
u:NUCH Steadwyn Blissfully Blue 
Ann-Kristin Thorin Sammens, Hudiksvall 
 
Kennel Lawless kull f. 060610 
e: LPI Lawless London In Storm 
u: Lawless German Rule Of Law 
Kerstin Widmark, Härnösand 
 
Kennel Cordylines kull f. 060714 
e: Cordylines High Commander 
u: Cordylines Lace Of Gold 
Gunilla Nyberg, Hortlax 
 
Kennel Ottey's  kull f. 060905 
e: Country's Dream Kind Of Magic 
u: Ottey's Modesty Rose 
Rose-Marie Pettersson, Lammhult 
 
Modest Madonna's kull f. 060418 
e: Samhaven Addicted To Love 
u: Ridings Bristol Cream 
Maria Lindberg, Åkersberga 
 
Kennel Deandreams kull f. 060307 
e: Korad Springmist's Black Is Black 
u: TJH Lawless Callas The One 
Ann-Sofi Grahn, Kungsör 

Kennel Jack Pine's kull f. 060908 
e: Jack Pine's New Enterprice 
u: SLCH Jack Pine's Love In Flames 
Nina Svedegård, Oskarshamn 
 
Kennel Sunwind's kull f. 060624 
e: Moonhill's Here I Go Again 
u: NUCH NV-05 Takanja's Fearless In 
Blue; Malin Jansson, Torsby 
 
Kennel Dagsljus, kull f. 061203 
e: Damaianus Griffin Jr 
u: Echuca Cool Kimmy Echo Of A  
Legend; Ewa Svensson, Perstorp 
 
Kennel Folias, kull f. 050425 
e: Mirabackens Show Off 
u: LPI LPII Seamist Sinfonia 
Elisabeth Persson, Årjäng 
 
Kennel Callahorn's kull f. 060511 
e: Nyitramenti Question-Master 
u: Lanlin Special Choice 
Tarja Larsson, Huddinge 
 
Kennel Oneway's kull f. 050404 
e: Korad NORDUCH  
Oneway's Pokémon 
u: INTUCH Oneway's Mercedes 
Jeanette Sävlund, Kumla 
 
Kennel Skylice kull f. 070606 
e: INT N DK AMCH Twin Acres Patrick 
Henry 
u: SUCH Angeleye's Unique Pride A 
Gudrun & Per Carlsson, Källby 
 
Kull född 070330 
e: NUCH Rudängens Cameron 
u: KORAD Callahorns Golden Grape 
Ingela Karlsson, Finspång 

Kullar färdigröntgade under 2008 

Utfall höftledsröntgen 
8 år efter införandet av Norbergs vinkel ser HD-statistiken ut enligt tabellen nedan.  Siffrorna baseras på LATHUNDEN ifrån 
början av juni 2008. Siffrorna på korthåren är inte statistiskt signifikanta och saknar helt betydelse i sammanhanget.  

Siffrorna pekar på att avkommorna får lägre frekvens HD när båda föräldradjuren har A-höfter.  

Läs diagrammet så här: 
 

Under A+A anges hur många röntgade hundar som har 
A el. B på höfterna då båda föräldradjuren har A-höfter. 
Under HD anges antalet som har dysplasi. Osv. 

Regler för 2009: 
Uppfödare till de kullar där alla individer i kullen blivit färdigröntgade under 2009 presenteras i Handboken 2009 samt på 
hemsidan. För att kull där valp avlider innan den fyllt 12 månader skall kunna uppfylla kraven måste uppfödaren anmäla 
detta både till SKK samt till SCK:s registeransvarig. Kull måste bestå av fler än 1 hund.  

A+A HD A+B HD B+B HD
Långhår 500 59 235 65 30 14

89% 11% 78% 22% 68% 32%
Korthår 77 1 36 1 2 0

99% 1% 97% 3% 100% 0%
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Av Mia Olsson 

Just nu pågår det i Uppsala forskning för att 
kartlägga genetiska sjukdomar hos hund. 
Långhårig collie är en av de raser som oftare 
drabbas av bukspottskörtelrubbning 
(exokrin pankreas insufficiens). Denna genetiska sjuk-
dom är kronisk, autoimmun och sätter hela matsmält-
ningssystemet ur funktion. De verktyg som behövs för att 
bryta ned maten förstörs och förenklat kan det sägas att 
hunden svälter hur mycket den än äter. Genom att hitta 
den genetiska förändring som orsakar sjukdomen kan vi 
på sikt minska frekvensen sjuka hundar i rasen. 

En genetisk sjukdom skiljer sig från t.ex. en infektiös sjukdom 
genom att vara förprogrammerat och ärvs från föräldrarna. 
Arvsmassan kan ses som den bruksanvisning som krävs för att 
en individ ska utvecklas och fungera och när ett fel uppstår kan 
det leda till att kroppen hamnar i ett sjukdomstillstånd. Det 
betyder inte alltid att föräldrarna är sjuka men någon av dem 
(eller båda) bär på ett sjukdomsanlag. 

Schäfrar och eurasier har liksom långhårig collie en ökad risk 
att drabbas av just denna typ av bukspottskörtelrubbning. Det-
ta mönster att sjukdomen oftare drabbar några raser tyder på, 
förutom att det ”verkar gå i arv”, att den är genetiskt betingad.  

En autoimmun sjukdom 
Immunförsvaret är till för att skydda kroppen från yttre angri-
pare (virus och bakterier etc.) med en mängd olika finessrika 
reaktioner. En av förutsättningarna för att upprätthålla försva-
ret och hålla kroppen oskadd är att kunna avgöra vad som till-
hör den egna kroppen och vad som kommer utifrån. Detta 
visar sig t.ex. i problemet med transplantationer av organ då 
immunförsvaret känner av att något icke kroppseget satts in i 
kroppen och försöker stöta bort den okända vävnaden.  

När kroppen misstar delar av den egna kroppen för yttre fien-
der kallas det autoimmunitet. Den typ av bukspottskörtelrubb-
ning som drabbar långhårig collie är troligen en autoimmun 
sjukdom där en viss typ av celler i bukspottskörteln bryts ner 
av hundens eget immunförsvar.  

De cellerna som angrips kallas acinärceller och har som uppgift 
att utsöndra de enzymer som behövs för att kroppen ska kunna 
sönderdela maten den äter. Saknas dessa tas inte näring upp 
och maten förblir obearbetad vilket resulterar i ständig hunger, 
diarré och avmagring för hunden. 

Kronisk men behandlingsbar 
Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av ett s.k. TLI-test där de 
enzymer som krävs under matsmältningen mäts i blodet. Att 
enzymerna saknas kan även bero på andra sjukdomstillstånd, 
men om en ung långhårig collie eller någon av tidigare nämnda 
raser drabbas är det troligen pga. en genetisk förändring. 

Bukspottskörtelrubbning kallas även EPI, exokrin pankreas 
insufficiens men den termen inbegriper många andra orsaker 
till att bukspottskörteln inte producerar de enzymer den ska.  

Sjukdomen är kronisk och hunden blir aldrig frisk men det 
finns sätt att behandla så att hunden kan leva med sjukdomen. 
Genom att till varje måltid tillsätta de enzymer som saknas kan 
hunden tillgodose sig maten igen och leva som vanligt. Tyvärr 
kan ibland hunden ha svårt att återhämta sig om den är illa där-
an vid diagnos men oftast tillfrisknar de snabbt.  

Forskning för friskare hundar 
På Sveriges lantbruksuniversitet och 
Uppsala universitet pågår just nu ett 
forskningsprojekt med målet att finna 
den eller de genetiska förändringar som 
gör att hundarna blir sjuka. Liksom många 

andra autoimmuna sjukdomar verkar EPI vara en 
komplex sjukdom som orsakas både av en kombination av flera 
olika gener och okända miljöfaktorer. Det betyder att en hund 
med en viss genuppsättning i kombination med en särskild ytt-
re påverkan löper stor risk att drabbas av sjukdomen. 

Genetiska analyser 
När vi studerar genetiken bakom sjukdomen använder vi DNA 
(som enklast utvinns ur ett vanligt blodprov) från en grupp 
individer som har sjukdomen och en grupp friska individer av 
samma ras. Hundar som ingår i den friska gruppen får inte ha 
en nära släkting med sjukdomen och ska helst vara så gammal 
som möjligt. Detta beror på att hunden kan drabbas av sjukdo-
men senare i livet och kan då ha hamnat i fel grupp i studien. 
Vi “läser” sedan med avancerad genteknik genom hela hundens 
arvsmassa och söker efter en region i arvsmassan där den sjuka 
gruppen skiljer sig från den friska.  De delar av arvsmassan som 
ser olika ut mellan grupperna studerar vi sedan noggrant för att 
finna den exakta genetiska förändringen som orsakar sjukdo-
men.   

Vad händer sen? 
Med kunskapen hoppas vi kunna utveckla ett så kallat gentest 
där man tidigt kan se om en hund löper större risk att få sjuk-
domen. Har man kännedom om att en individ bär på en sådan 
riskfaktor kan man tidigare ställa rätt diagnos och man ökar 
hundens chanser till ett långt och aktivt liv. Raserna som helhet 
skulle också förbättras avsevärt om man tidigt kan upptäcka 
sjukdomar som kanske inte drabbar hunden förrän sent i livet 
och då med diffusa symtom. En hund som bär på sjukdomsan-
laget kan man då undvika att använda i avel och kommande 
generationer hundar av rasen skulle vara friskare. 

Då liknande sjukdomar förekommer även i människor (t.ex. 
cystic fibros ) delar vi med oss av resultaten till humangenetiker 
och läkare. Förhoppningsvis kan även kunskapen om männi-
skans komplexa sjukdomar få en skjuts framåt av vår forskning.  

Så kan du vara med och hjälpa till:  

För att kunna genomföra den här studien är vi i behov av 
hundägare som liksom vi vill verka för friskare hundar i 
framtiden. Det enda vi behöver är ett blodprov från hun-
den som tas av hundens egen veterinär samt att Ni som 
ägare fyller i en enkät angående hundens hälsa.  

Vi tar tacksamt emot prov från långhårig collie, eurasier 
och schäfer som antingen har fått diagnosen EPI eller är 
över 5 år och friska utan nära släktingar med EPI.  

Tveka inte att höra av er med frågor eller att titta in på vår 
hemsida http://hunddna.slu.se 

 

Vänliga hälsningar från hundgenomgruppen på Uppsala 
Universitet/SLU  

genom Mia Olsson  

Mia.Olsson@imbim.uu.se 

På jakt efter sjukdomsgenen 
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 C-RUS konferensen 18-19 oktober 
Av Anita Braxenholm 

Helgen 18-19 oktober 2008 inbjöd SBK:s centrala rasutveck-
lingskommitté till avelsmåls och uppfödarkonferens på Ky-
dingeholm. 

Ett 50 tal rasklubbsrepresentanter och övriga intresserade hör-
sammade inbjudan och bjöds på ett fullspäckat program med 
intressanta föreläsare och ämnesområden. 

Lördagen inleddes av Sofia Malm (doktorand vid SLU) som 
på ett medryckande sätt fördjupade oss i projektet HD och 
ED-index ( elbowdysplasi el. armbågsdysplasi) Detta har kort 
sagt till syfte att skapa bättre möjligheter till ett effektivare 
avelsarbete för bättre ledhälsa hos våra hundar. 

På frågan varför ett index behövs kunde Sofia snabbt visa föl-
jande faktorer: 
• Vi har bara begränsade möjligheter att bedöma skillnader i 

höftledens kvalitet för HD-fria hundar. 
• Fenotypen påverkas av olika miljöfaktorer (kön, ålder vid 

röntgen, samt sederingspreparat). 
Information enbart om individens egen fenotyp är ett osäkert 
mått på dess genotyp. Sofia fick svara på massor av frågor och 
det märktes tydligt att indexmöjligheten är efterlängtad i många 
rasklubbar. 

Startskottet för officiell registrering av index för enskild hund 
kommer troligtvis att påbörjas för pilotraserna rottweiler, labra-
dor retriever, golden retriever, berner sennen och flatcoated 
retriever under 2009.  För att en ras överhuvudtaget ska bli 
aktuell för HD-ED index krävs att minst 50 individer röntgas 
varje år. 

Mer att läsa i detta ämne finns på  http://www.skk.se/pdf/
avel/hd_ed_index.pdf 

Efter lunch var det dags för Katarina Ferm (doktorand vid 
SLU) att sätta oss in i genetik, gentester samt berätta lite mer 
om sitt eget projekt thyroidea. 

Hundens genom är sedan ca 2 år tillbaka kartlagt. Hundar och 
människor har likadana sjukdomar: 
• Cancer 
• Hjärt-kärl sjukdomar 
• Autoimmuna sjukdomar 
• Epilepsi 
• Diabetes 
• Neurologiska sjukdomar 

 

Detta faktum har gjort att forskarna nu inlett ett samarbete 
under namnet LUPA. 

Forskningsprojektet sysselsätter 22 forskarteam, inkluderar 12 
europeiska länder, kommer att pågå under minst 4 år och har 
fått 12 miljoner euro i anslag. 

Det pågår många olika typer av forskningsprojekt även i Sveri-
ge, huvudsakligen vid SLU. 

På deras hemsida kan man läsa mer om dessa och även låta sin 
hund delta genom ett enkelt blodprov. Katarina Ferm forskar 
på underfunktion av sköldkörteln och det är i många stycken 
en besvärlig sjukdom hon valt att fördjupa sig i. 

Symtomen uppkommer relativt sent i hundens liv och förväxlas 
ofta med åldertecken: 

• Ökad vikt 
• Slöhet 
• Hudproblem 
• Försämrad pälskvalité 
• Bradycardi (låg hjärtrytm) 
• Hunden fryser 
 

Det är mycket viktigt att forska kring denna endokrina sjukdom 
eftersom symtomen uppkommer efter avelsdebut, är obotbar 
och kostar mycket pengar för djurägaren. 

Collie är en ras som är överrepresenterad gällande thyroidea 
och därför söker man friska äldre (över 7 år) hundar i kontroll-
gruppen. Kanske kan din collie hjälpa till med detta enkla blod-
prov? När provet ska tas är det viktigt att hunden är fullt frisk 
samt ej i löp eller nyvaccinerad. 

Sista föreläsningen på lördagen fick vi av Terese Olofsson 
som arbetar med skadereglering på AGRIA. Hon informerade 
om de vanligaste sjukdomarna på de 100 största raserna. Det 
var intressant att se upplägget i Agria Breed Profile som data-
programmet heter och som visar hur sjukdomar drabbar olika 
raser. Här kan rasklubbarna få hjälp att identifiera de viktigaste 
sjukdomarna som är överrepresenterad i aktuell ras. Terese 
som själv är aktiv inom Sheltieklubben berättade om hur man 
där fått klart för sig att njurfel är relativt vanligt hos shetland 
sheepdog och visade lite siffror på hur man påbörjat arbetet 
med att försöka karlägga detta. 

Söndagen inledde veterinär Ann-Sofi Lagerstedt med före-
läsning om fertilitet, inseminering, och vad man ska tänka på 
när man åker utomlands och parar. Vilken intressant person att 
lyssna till! Åhörarna satt trollbundna och lyssnade andäktigt för 
att i nästa stund brista ut i skrattsalvor. Ann-Sofi kan verkligen 
konsten att göra en föreläsning intressant och lättförståelig. Vi 
fick lära oss mer om både tikens och hanhundens fortplantning 
och frågorna var många. Ann-Sofie slängde bl.a ut frågan bland 
åhörarna, vilket beteende som var det enda som helt upphörde 
när en hanhund kastreras? Svaret var rymningsbeteendet! Kan-
ske något att tänka på när man tror att uppfostran av en jobbig 
hanhund blir så mycket enklare med kastration. 

Många parningar misslyckas eftersom man som uppfödare har 
för bråttom och låter hundarna tröttas ut och ledsna innan rätt 
dygn infaller. Har man inte en ”säker hane” som vet när det är 
dags, kan man göra ett progesteron prov. Ska man åka långt 
eller tiken ska insemineras, bör man absolut ta denna kostnad 
på 600-700:- /prov. Uppfödaren får då en rätt säker fingervis-
ning om när tiken har ägglossning. Provet börjar att tas vid löp-
ningens 10-11dygn. När värdet ligger mellan 15-24 nmol har 
tiken ägglossning. Optimalt värde för parning ligger ungefär 30-
70 nmol. 

Att inseminera har blivit vanligare och 2007 hade 51 veterinärer 
tillstånd att utföra detta. 34 av dessa hade varit aktiva under 
året och hela 45% av inseminationerna 2007 hade utförts på 
SLU. Vid 110 tillfällen användes färsk sperma och 53% av ti-
karna blev dräktiga. 33 gånger användes fryst sperma och resul-
terade i 36% dräktighet. 

Sperma som transporteras från utlandet emballeras på speciellt 
sätt och omges av flytande kväve, temperaturen -197 grader!! 
Viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för aktuellt export-
land. 
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Herpes bland våra hundar har blivit mycket uppmärksammat 
under de senaste åren och uppfödarna är naturligtvis oroliga 
för att förlora sina valpkullar. Ungefär 50% av alla hundar har 
antikroppar i blodet. Herpes smittar via luftvägarna och vid 
parning. Vuxna hundar som smittas får lindriga symtom som 
oftast inte uppmärksammas. Valparna smittas av tiken under 
dräktigheten och aborteras vanligtvis. Valpar som föds med 
herpes dör i regel inom några dygn av undertemp. Ann-Sofie 
förespråkade ingen massvaccination av tikar. Har man haft be-
kymmer med herpes i en kennel kan man däremot vaccinera. 
Riktlinjerna är att man vaccinerar 7-10 dygn efter parningen 
och 1-2 veckor innan valparna ska födas. Revaccinationerna 
ska upprepas två gånger under varje dräktighet. Herpes i vilan-
de tillstånd kan aktiveras under stor stress (t.ex. valpning). 

Efter lunch fick vi lyssna på veterinär Niklas Bergknut och 
sjukgymnast Kerstin Pettersson som berättade för deltagarna 
om ryggprojektet, ett forskningsprojekt som tillkommit efter-
som ryggproblem är den näst vanligaste avlivningsorsaken hos 
Agria. På  SLU har man nu börjat bygga upp ett rörelselab för 
att med datorns hjälp kunna titta på hundens gångarter 3-
dimitionellt.  

Hårt arbetande hundar drabbas ofta av ryggbesvär och 1 av 6 
polishundar pensioneras tidigare av denna anledning. Detta 

kostar samhället stora pengar. Vi fick se operationsbilder på 
diskbråck och var dessa vanligtvis är placerade. Konvalescensti-
den för ryggopererade hundar är lång och givetvis beroende på 
hundens allmäntillstånd. De flesta hundar blir återställda och 
kan fungera väl efteråt. Taxar är den ras som oftast drabbas av 
diskbråck och detta ganska tidigt i sitt liv. 

Promenader i omväxlande terräng är det bästa sättet att få val-
pen och den vuxna hunden att använda ALLA sina muskler. 

På frågorna om massage är bra som uppvärmning och om 
stretchning är viktigt svarade experterna så här: Det är mycket 
bättre att värma sin hund genom en promenad och man ska 
vara medveten om att det finns risker med stretchning. Du kan 
skada din hund, det gäller att veta vad man gör. 

Så var denna mycket givande helg till ända och jag vill verkligen 
passa på att tacka SBK:s centrala rasutvecklingskommitté för 
ett utmärkt program med fantastiskt duktiga och engagerade 
föreläsare. 

Anita Braxenholm 
Bl. a ledamot i avels och uppfödarkommittén, avelsråd samt RAS-
utvärderingsansvarig 

Lokalområdeskonferens 26-27 september 

Lördag 26 september 

Alla deltagare på konferensen kom redan till Kydingeholm på 
fredagskvällen så vi började med första punkt direkt på lördag 
morgon. Med  hjälp av Meta Carlsson fick alla deltagare en ut-
bildning till utställningsarrangör. From 2010-01-01 är det krav, 
att på alla utställningar skall det finnas en utbildad arrangör. De 
lokalområden som inte var representerad denna helg måste 
försöka gå utbildning under året. Vänd er till klubbens utställ-
ningsansvarig för att hitta lämplig utbildning.  SCK har i dagslä-
get 19 st certifierade utställningsfunktionärer.  

Meta gick igenom allt som måste göras innan själva utställning-
en, under den samt efter utställningen. För officiella utställning-
ar måste ansökan skickas in 3 år innan. Kommande ansökning-
ar gäller alltså för 2012. Eftersom utställningarna bokas så långt 
innan blir även domarna det. Därför är det lika bra att boka 
domare direkt man fått klart ett datum. Som hjälpmedel använ-
de vi Utställningshandboken, som alla lokalområden skall ha ett 
exemplar av. Även SKK:s Utställnings– och Championatsbe-
stämmelser är lämplig att ha tillgång till.   

Vi pratade även om vilket ansvar man har som funktionär inom 
SCK, hur  vi hanterar oacceptabelt beteende, protester m.m. 

På eftermiddagen så fick vi alla en duvning i hur man skall re-
dovisa ekonomi och resultat för både utställningar och MH/
MT. Vart skall vilka protokoll skickas samt när? Viktiga frågor 
att kunna svaren på. 

Dagen avslutades med en öppen punkt där vi diskuterade hur 
SCK fungerar både centralt och lokalt och hur vi kan stötta 

varandra. Även frågan om hur vi skall lösa det här med vilande 
lokalområden. Helst bör varje yta av Sverige tillhöra ett lokal-
område, vilket inte är fallet för närvarande.   

Medlemsmöte på kvällen 

Medlemsmötet 2008 hölls i samband med årets lokalområdes-
konferens på Kydingeholm. Mötet började halv sju på kvällen 
och ett tjugotal medlemmar närvarade. Efter redovisning av 
klubbens ekonomi och avelspolicy fortsatte mötet med diskus-
sioner kring colliens framtid och vilket ansvar uppfödare har. 
Bland annat diskuterades vikten av att mentalbeskriva hela kul-
lar. Det lades också fram förslag på att uppfödare bör ha ge-
nomgått en uppfödarutbildning. Därefter diskuterades styrkor 
och svagheter gentemot vår 
rasstandard hos collie idag och 
det resonerades om att en ut-
bildning i rasstandarden också 
är viktig. 

Därefter var det gemensam 
middag som avslutades i 
”baren”.  

På bilden funderar Dag Gagner 
från Mellersta Norras lo på hur 
tidigt man faktiskt måste börja 
sin planering när man skall an-
ordna en officiell utställning. 
Utställningshandboken ligger 
redo!  
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Söndagen ägnades åt grupparbeten.  

Söndag 27 september 

”Må bra i föreningslivet!” 

Ja, så benämndes en workshop som genomfördes dag två på 
Collieklubbens lokalområdeskonferens i september. 

Under tre timmar ägnade vi oss åt att reflektera över vilka fak-
torer som gör att vi trivs i collieklubben och mår bra i vår roll 
som förtroendevald. Med stor entusiasm och engagemang fick 
konferensdeltagarna fundera över frågor som: 

Vad får oss att trivas och må bra? Vilka faktorer gör att jag mår bra, 
att lokalområdet mår bra, att Collieklubben mår bra? Vad kan vi göra 
för att behålla våra ”må bra-faktorer”? 

Vilka ”må bra-behov” har vi för att vi ska orka och vilja fortsätta vårt 
förtroendeuppdrag i ytterligare tre år? 

Ur våra diskussioner lyftes en hel del problem men också så-
dant som fungerar bra i Collieklubben idag och som är viktigt 
att bevara och utveckla vidare.  

Trivsel, kunskap och engagemang.  

Här handlar det om trivsel för alla. ”Vi ska vara medlemmarnas 
klubb. Alla i Collieklubben ska känna att klubben är till för 
dem”, menade en grupp. Om alla trivs och känner att klubben 
är till för dem får vi större möjligheter att rekrytera nya förtro-
endevalda. ”Vi måste se möjligheterna och ha roligt”, sa en 
annan grupp. ”Vi ska satsa på uppfödarutbildningar och utbild-
ning i föreningsteknik. Vi ska satsa på mentorskap och dela 
med oss av kunskaper till varandra.”, konstaterade en tredje 
grupp. 

Beröm, uppmuntran och respons 

Vi måste bli bättre inom klubben på att uppmuntra varandra 
och ge varandra stöd. Det betyder så oerhört mycket och ger 
en enorm energikick att någon gång ibland få höra: ”Det här 
gjorde ni verkligen bra.” Det är också viktigt med konstruktiv 
kritik. Gnäll och elaka påhopp leder sällan någon vart, men 
konstruktiv kritik är viktig för att klubben ska utvecklas och bli 
ännu bättre. Här har alla i Collieklubben ett stort ansvar.  

Respekt 

Tyvärr kan vi konstatera att det finns förtroendevalda ute i lan-
det som känner att de inte behandlas med respekt av andra col-
lieägare. Det handlar dels om respekt för den demokratiska 
processen, respekt för att de förtroendevalda faktiskt arbetar 
ideellt och lägger ner en massa fritid på klubben för din och 
min skull. Att man inte respekterar den demokratiska proces-
sen vittnar förmodligen om stor okunskap och här kan infor-
mation och utbildning vara ett sätt att komma till rätta med en 
del av problematiken. 

Det som är mer bekymmersamt är bristen på respekt för andra 
människor. Det finns tyvärr folk ute i landet som tycks tro att 
bara för att någon är vald till en post i en styrelse eller liknande, 
så är det helt ok att bete sig hur som helst mot denna. Att ringa 
och skrika och gapa, oavsett tid på dygnet, att komma med hot 
och anklagelser per mejl och i telefon är naturligtvis beteende 
som är fullständigt oacceptabla. Vi i styrelsen ser mycket allvar-
ligt på att det förekommer hot mot enskilda funktionärer i 
klubben och kommer naturligtvis vidta åtgärder om så krävs. 

Mål och strategier 

Något som tydligt kom fram i våra diskussioner var behovet av 
att klubben har tydliga mål – både på central och lokal nivå. 
Det måste vara klart och tydligt för alla vad vi vill och vart vi är 
på väg. Vi ska ha både lång- och kortsiktiga mål och ta fram 
tydliga strategier för hur vi når våra mål. I samband med kon-
gressen 2008 beslutade Svenska Brukshundklubben att gå över 
till målstyrd organisation med nya stadgar. Målstyrningen kom-
mer först att implementeras centralt inom SBK för att sedan 
även genomsyra distrikt och rasklubbar. Detta tror jag är rätt 
modell för att styra en modern organisation och detta vidime-
ras inte minst av deltagarna på vår lokalområdeskonferens som 
efterlyste tydliga mål för verksamheten. 

Jag känner mig oerhört nöjd och glad över alla synpunkter, re-
flektioner, tips, råd med mera som kom fram vid vår work-
shop. Anteckningar från våra diskussioner kommer att sam-
manställas och distribueras till samtliga lokalområden som vik-
tig input inför Collieklubbens fortsatta arbete framöver. 

Anna Wahlström 

Lokalområdeskonferens 26-27 september 



 

15  

Anatomi och bedömningskurs i Jönköping 18-19 oktober 
Av Angelita Nooni 

Den 18-19 oktober hade vi en kurs i Anatomi och bedömning. 
Konferensen hölls på ett 4-stjärnigt hotell med utmärkt läge 
som var lätt att hitta till.  

Hela kursupplägget var mycket lyckat och det var sammanlagt 
24 personer som anslöt sig till arrangemanget. Att behovet 
finns kunde inte belysas bättre än med att vi hade gäster från 
Gällivare och Luleå. Också kul att även auktoriserade domare 
anslöt sig till att dela vår gemenskap. Helgen var intensiv och 
mycket lärorik, något som vi inte kunde ha varit utan. 

Även andra uppfödare av andra raser visade intresse vilket re-
sulterade att bredden blev större och gemenskapen vidgad till 
bl a Boxer, Amerikansk Cockerspaniel,  Mexikansk Nakenhund 
och Amerikansk Akita. 

På lördag morgon körde vi igång med genomgång av hundens 
skelett, bendelar, vinklar och rörelser. Med ett gediget kompen-
dium och OH-bilder visades hur allt hänger ihop. Hundar är i 
princip byggda på samma sätt. Lika viktigt som att varje del är 
korrekt utformad är det att alla delar bildar en harmonisk hel-
het. Först då har hunden de bästa förutsättningar att fungera 
bra och ha goda rörelser. Det finns en koppling mellan exteriör 
och arbetsförmåga. Denna koppling ska vi vara rädda om.  

Efter lunch visades ett bildspel på hundar med skiftande hel-
hetsintryck. De hade olika fel och förtjänster och vi fick träna 
ögat att bedöma dessa. Sedan visades ett bildspel med hundar 

med utmärkta helhetsintryck som även de hade små fel då ing-
en är perfekt! Det var mycket nyttigt att ta beslut och skriva ner 
vad vi tyckte. Samtliga hundar i bildspelet var utländska. 

På den senare delen av eftermiddagen pratade Eva om standar-
den, ursprungsland och ursprungsanvändning.  

Vi gick igenom hur man skriver kritiker, vilket språk ska använ-
das, i vilken ordning de olika delarna på hunden bedöms mm.  
Vi höll på ända fram till kl. 18.00 på lördagskvällen. 

Till kvällen svirade vi om för att inta en underbar amerikansk 
buffé under kristallkronorna. 

Vi roade oss sedan med underhållning och gemenskap både i 
bar/lobbyn och i kurslokal in mot midnatt, för att orka sätta ny 
fart på morgonen. Det var några år sedan jag fick uppleva detta 
med hundmänniskor, och därför kändes det så extra roligt. Jag 
hoppas verkligen att det är något som kommer vidareutvecklas 
till fler kursen inom fler områden. 

Söndagen inleddes med en kort repetition. Sedan övergick vi 
till hur man bedömer en hund, hur man ska känna på hunden 

och efter vad. Vi pratade om vad som ingick i typ och helhet. 

Där ingår storlek, mentalitet, temperament, uttryck, proportio-
ner, kroppsbyggnad, hårlag och färger samt rörelser. Så fel det 
blir om man kan se en greyhound i en whippet eller en collie i 
en sheltie, då felar den i typ.  

Alltför ofta visas hundar idag för fort. Det är viktigt att en 
hund som rör sig gör detta i rätt tempo och på ett rastypiskt 
sätt. Förmågan att visa upp sin hund på ett korrekt sätt, sam-
manhänger mycket intimt med kunskaperna om rasen. 

Därefter var det dags för praktiska övningar. Vi var indelade i 
grupper för att träna på att bedöma, skriva kritik och fundera 

över olika rasers anatomi. Vi hade 6 olika raser, 2 schäfer, 2 
collie, 2 gos d’Àtura Catala, 1 boxer, 2 landseer, 1 berner sen-
nen. Hundarna hade blandade meriter från utställningar och 
brukssammanhang.  

Gruppvis fick vi skriva kritik på de olika hundarna totalt som 
var totalt 10 stycken. Tillsammans gick vi sedan igenom våra 
kritiker på eftermiddagen och fick då hjälp av vår kursledare 
som också är domare på dessa samtliga raser. 

Helgen var mycket lyckad och det är flera personer som hört av 
sig som inte kunde vara med denna gång, utan bara har hört att 
det blev lyckat och som undrar när nästa kurs är, så kan det bli, 
ringarna på vattnet. 

Jag är oerhört stolt över er alla som kom och tillsammans gjor-
de en så underbar helg för oss alla. Så lyckat att få tillsammans 
med andra uppfödare kunna utbyta kunskap och gemenskap 
vilket får mig att tänka på 80-talet, när jag blev med collie. 

Och ett enormt tack till Eva Eriksson som på ett otroligt peda-
gogiskt och lättförståligt sätt kunde lära ut så givande, i ett så 
stort och omfattande ämne. Dina kunskaper är otroligt betydel-
sefulla och vi är väldigt tacksamma att du kunde ställa upp. Vill 
också tacka Ulla Bergh-Persson som också betydde mycket för 
helgens kurs med dina underbara kommentarer och din kun-
skap.  

Mina hundar har fått utstå mycket efter vad mina nya kunska-
per visat mig, så nu gott folk får vi se vad nästa resa kan handla 
om. Finns det förslag tar jag tacksamt emot detta för att se om 
det går att utveckla vidare.  

Angelita Nooni  
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Bruks - Appellklass spår 
Springmist's Prince Royal / Lotta Blomqvist 
080504 Ulricehamn 287p  Uppflyttad 
 

Auringonkukan Malli Mimmi (KH)/Josefina Sundquist 
080517 Jokkmokk  230,75 p  Uppflyttad 
 

Sv-08 DKUCH Gemdales Tremendous Tintomara/Javue 
080420   Tollarp 200,5p   Gk 
080427   Skurup    235,75p  Uppflyttad 
 

Gemdales Tangible Tigerlily/Eva Hogmalm 
080420    Uddevalla 265,5p    Uppflyttad, 1:a plac 
 

Eurotop Evita/Gunnel Strömberg 
20080920 Malmen  277,5p   Uppflyttad, 1:a plac 
 

SUCH Gemdales Twinkle Little Tindra/Kristina Javue 
080705   Collie SM  262,5p     Uppfl.1:a plac Colliemästare 
 

BH Gemdales Kindly Kipling/Kajsa Wallgren 
080816  Sorsele  190p       Godkänd 
080927   Umeå     260,5p    Uppflyttad 
 

Lp1 Gemdales Obedient Odette/Lena Johansson 
080906  Falkenberg  243 p   Uppflyttad 
 

Gemdales Smashing Steven/Annika Bovall 
080907   Tomten    187p      Godkänd 
080927   Gnosjö     208,5p   Godkänd, 1:a plac 
 

Gemdales Valiant Viking/Jenny Marklund 
081004   Vännäs      284p       Uppflyttad, 2:a plac 
 

SUCH Gemdales Terrific Titus/Britt Franzén 
081005   Mariestad   217p      Godkänd, 1:a plac 
081102   Götene    250p      Uppflyttad 
 

Korad Lp 1 Gemdales Never-Failing Nash/Hammarlund 
081102   Kristianstad 237p      Uppflyttad 
 

SUCH Korad Cinnaberry´s Overcast Sky/Y. Andersson 
080517   Ystad      251,25p  Uppflyttad 
 
Lägre klass spår 
Auringonkukan Malli Mimmi (KH)/Josefina Sundquist 
080927  Kalix    451,75p  Uppflyttad 
 

SUCH Korad Gemdales Mother Nature´s Son/Andersson 
080412    Kungälv    436,75p  Godkänd 
080419    Ulricehamn482,5p   Uppf., 1:a plac 
 

Lp 1 Eurotop Toffie Rose/Ing-Britt Alexandersson 
20081109 Åhus, 480 p Uppflyttad 1:a pris 
 

Sv-08 DKUCH Gemdales Tremendous Tintomara/Javue 
081012     Ystad      407,5p   Godkänd 
 

SUCH Korad Cinnaberry´s Overcast Sky/Y. Andersson 
080907     Kind      422,75p  Uppflyttad 
 
 
Elit klass spår 
Lp1 Lp2 TJH KORAD Mari-Mon's Zuch A Night/Pet. 
080607 Simrishamn 414,5p  Godkänd 
 

Lp1 Lp2 Ässtorps Qarisma/Kirsten Wretstrand 
081101 Tollarp 513p Godkänd 
 

BH-prov 
BH Gemdales Kindly Kipling/Kajsa Wallgren 
080924   Umeå AFS       Godkänd 
 
Viltspår 
Gemdales Harmless Harry/Yvonne Andersson 
080701 Godkänd Anlagsklass 
 

Gemdales Observant Oliver/Ylva Olsson 
080715 Godkänd Anlagsklass 
 

Drag 
BH Gemdales Kindly Kipling/Kajsa Wallgren 
080405  Boden  Rasmästare 
 
Lydnadsklass 1 
Gemdales Unforgettable Uncle Zam/I Pettersson 
081109 Söderåsen  184p    2 plac 
 

Korad Dantos Hildur/ Helena Bergman 
080426 Skogås  166 poäng 1:a pris 
 

Springmist's Prince Royal / Lotta Blomqvist 
080523 Ulricehamn 182p 1:a pris 
 

Road Racing Cindra / Yvonne Ericsson 
080806 Hofors 176p  1:a pris 
080824 Hedemora-Säter, 185p  1:a pris 
080928 Avesta 173p  1:a pris  LPl 
 

Springmist´s Walkover "Krossa"/Anne-Julie Lidström 
080801 Piteå 193p  1:a pris & klassvinnare 
080906 Nordmaling, 176p  1:a pris 
080907 Umeå 179,5p  1:a pris & klassvinnare LPI 
 

Korad Lp1 Gemdales Never Failing-Nash/Hammarlund 
080504  Ljungbyhed 161p      1:a pris     LP 1 titel 
 

Fancymore Blossom Angel/Maria Johansson 
081102 Gagnef-Floda, 171p 1:a pris 
 

SUCH Gemdales Twinkle Little Tindra/Kristina Javue 
080723  Marma      167,5p      1:a pris 
080907  Burlöv      174,5p      1:a pris 
 

Lp1 Gemdales Obedient Odette/Lena Johansson 
070530  Lerum  160p 
070603  Ale 167p 
080723  Marma      173,5p      1:a pris, 1:a plac     LP 1 titel 
 

Lp1 Lp2 Lp3 Brgpr RB RV Gemdales Kissing Kate/Tina 
Thomassen   
080723  Marma      171,5p      1:a pris 
 

Gemdales Maxwell´s Silverhammer/Britta Söderberg 
080824 Strömsund 168 p   1:a pris 

Tävlingsresultat från SCK:s medlemmar 
Skick in dina resultat till colliebladets redaktion på colliebladet@sck.cc. 
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Lydnadsklass 2 
Springmist's Prince Royal / Lotta Blomqvist 
080725 Ulricehamn 161,5p 1:a pris 
 

Korad Lp1 Lp2 Gemdales Nice Natalie/Jeanette Hansson 
080504   Ljungbyhed  169,5p      1:a pris     1:a plac 
080927   Olofström    167p       1:a pris     LP 2 titel 
 

Gemdales Maggie Mae/Marie Åkerlund 
080618  Solna/Sundbyberg,171 p      1:a pris     1:a plac 
 

Gemdales Polythene Pam/Inger Olsson 
080626  Osby       170,5 p      1:a pris  
 
Lydnadsklass 3 
Lp1 Lp2 Lp3 Brgpr RB RV Gemdales Kissing Kate/Tina 
Thomassen    
081005 Danmark        1:a pris 
 
Agility 
Gemdales Maggie Mae/Marie Åkerlund 
080524  Agilityklass 1      Uppfl pinne 
080531  Agilityklass 1      Uppfl pinne 
080601  Agilityklass 2      Uppfl pinne 
080813  Hoppklass 2       Uppfl pinne 
080913  Hoppklass 3     Österåker     CERT! 
 
Rallylydnad 
Lp1 Lp2 Lp3 Brgpr RB RV Gemdales Kissing Kate/ 
Tina Thomassen 
080316  Begynderklasse Danmark off.    Uppfl pinne 
080427  Begynderklasse Danmark off.    Uppfl pinne 
080615  Begynderklasse Danmark off.    Uppfl pinne RB titel 
080824  Viderek.kl. Danmark off     Uppfl pinne 
080914  Viderek.kl.         Danmark off     Uppfl pinne 
080921  Expertklasse      Danmark off     ”Cert pinne”  
 

RB Gemdales Needed Newman/Tina Thomassen 
080914  Begynderklasse Danmark off.     Uppfl pinne 
080920  Begynderklasse Danmark off.     Uppfl pinne 
080921  Begynderklasse Danmark off.     Uppfl pinne RB titel 
 
Utställning 
SLCH JackPine's Love In Flames/Äg. Nina Svedegård 
080817 Saxnäs BHK, 1:a vetkk, CK, 4-btkl, BIR-vet, BIS-vet 
081101 Växjö SKK Int, 1:a vetkk, CK, 4-btkl, BIM-vet 
 

JackPine's New Hope/Äg. Nina Svedegård 
080809 Ronneby SKK Nat, CK, 1-btkl, BIR 
080817 Saxnäs BHK, CK, 2-btkl 
080823 Kalmar BK, CK 1-btkl, BIR 
080907 Öland SKK Nat. CK, r-btkl 
 

JackPine's Crazy In Love/Äg. Nina Svedegård 
080907 Öland SKK Nat. 3:a ukk, CK 
 

JackPine's New Enterprise/ÅsaThölén Svensson 
080907 Öland SKK Nat. CK, 2-bhkl 
 

JackPine's Candle In The Wind/Äg. Annica Cederholm 
080817 Saxnäs BHK, 1:a ukk, CK, 3-btkl 
080907 Öland SKK Nat. 2:a ukk, CK 
 

A'palos Stormy Showgirl/Äg. Annica Cederholm 
080518 Hässleholm SKK Nat. 2:a ukk, CK, 4-btkl 
080809 Ronneby SKK Nat. 1:a ukk, CK, 2-btkl, CERT 
080907 Öland SKK Nat: 1:a ukk, CK 
 

A'palos Swing Nicole/Äg. Annica Cederholm 
080720 Ölands BK, 1:a vetkk, CK, 4-btkl, BIR-vet 
080809 Ronneby SKK Nat. 1:a vetkk, CK, 4-btkl, BIR-vet 
080817 Saxnäs BHK, 2:a vetkk, CK 
080823 Kalmar BK, 1:a vetkk, CK, 3-btkl, BIR-vet 
080907 Öland SKK Nat. 1:a vetkk, CK, 2-btkl, BIR-vet 
 

TJH KORAD LP1 LP2 Mari-Mon's Zuch A Night/ 
Ingela Pettersson 
080510 Nybro, Bhkl-2, CK 
080921 Lund, Bhkl-4, CK 
 

Korad SUCH DKUCH AmsterdJunW-06  
OneWay's Good Charlotte / Mirjam Kemppainen 
080704 World Dog Show 2008, Excellent 
080727 Vårgårda, BIR & BIS 2:a 
080810 Askersund, CACIB & BIR & BIG 3:a 
080914 Eskilstuna BK, BIR 
080920 Ballerup Danmark, CERT & CACIB & BIR 
081004 Kongsvinger Norge, CK 
081101 Växjö INT Champ.kl., 1a pris, BIR, CACIB, BIG-3 
 

KORAD SUCH Oneway's Suzuki/Annica Widman 
080106 Göteborg Öp.kl.:1a, CK, 2 BH, CERT, Res CACIB 
080429 Västerås   Champ.kl.:1a med CK, BH, BIM 
080719 Köping    Champ.kl.:1a med CK, BH, BIR, CACIB 
080816 NyköpingChamp.kl.:1a med CK, BH, BIR, CACIB  
 

 
 

WEBSHOPPEN 
 
Behöver du ett nytt tjänstehunds-
täcke? 
 
På hemsidan finns täcken med SCK:s 
logga på.  
 
Finns i gult/svart storlek large eller 
cerise/svart storlek medium. 
 

www.sck.cc 



18  

 Våra Lokalområden 

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

 
 
 
 
 
 

 
Hej alla Collievänner, 

När vi läser det här närmar sig julen och vi har just pas-
serat ”Stora Stockholm”. 

Hoppas att ni besökte collieklubbens monter på rastorget. 

2008 blev ett intensivt år för Östra. Men på många sätt roligt och 
inspirerande för framtiden. Vi har även hunnit med två MH:n under 
hösten, flera collieträffar, en lydnadsträff och vårt årsmöte där vi ko-
rade flera klubbmästare och delade ut vandringspris. I skrivande 
stund är inte alla resultat helt klara men på vår hemsida www.sck-
ostralo.se finns allt från årsmötet. 

Vi ser fram mot 2009 med Collieträffar, MH, officiell utställning 
mm…  

Vill till sist tacka alla i Östra som ställt upp och gjort ett jättejobb 
under jubileumsdagarna i somras. 

God Jul och Gott Nytt År 

Elisabeth Landfors, Östra Lo 

 

 

 

 

   

   

   

  Hej alla Collievänner! 

  Herregud vad tiden går fort, redan dags för Handbo-
ken som alltid är lite roligare att få hem i postlådan än övriga nummer 
under året, eller hur? Här i mellan Sverige börjar det bli så smått vint-
rigt, det har varit ovanligt kallt för årstiden den senaste veckan och till 
på köpet har vi lite vitt på marken också. Men det är faktiskt riktigt 
trevligt, tycker i alla fall jag... jag brukar alltid försöka att bada vovvar-
na då det frusit på för då blir de inte så skitiga sedan. Bra med frosten 
är ju också att de inte drar in en massa sand plus annat smått och gott 
som gärna följer med in efter promenaderna annars, nu blir allt fast-
fruset. 

Planering inför vårens/sommarens arrangemang är klar och vi har 
massor av spännande saker på gång, vad sägs om en dags föreläsning 
med Kenth Svartberg, SCK´s Riksläger i Norrland bl.a. . . . 

29 mars har vi lyckats boka Kenth Svartberg en dag då han kommer 
att pratat om ”Relation hund-människa”. För alla medlemmar i Mel-
lersta Norra´s lokalområde är detta gratis (föreläsning, lunch, em kaf-
fe), om någon av Er andra runtomkring vill delta kostar det 250:- och 
då ingår även en lunch samt em kaffe. Vi kommer att hålla till på 
Timrå Brukshundklubb och föreläsningen startat kl 10.00 och avslu-
tas kl 16.00. Möjlighet finns att köpa kaffe + smörgås innan det star-
tar, detta får var och en själva betala, även medlemmar i Mellersta 
Norra´s Lo. 

ANMÄLAN till detta MÅSTE MAILAS till: Heléne, helias-
son@telia.com senast den 15 mars. Först till kvarn då antalet platser 
är begränsat samt bindande. 

Direkt efter föreläsningen är du välkommen att stanna en stund till då 

vi kommer att ha vårens Medlemsmöte, start strax efter kl 16.00. 

Nästa stora arrangemang blir ”Rikslägret” som vi kommer att arran-
gera i Albacken, södra Jämtland, i slutet av juli. Se separat annons i 
detta CB.  

I övrigt kommer vi att arrangera två kvällsbeskrivningar, MH, i maj 
månad, samt om intresse finns ett MH alt. MT i samband med lägret, 
se mer om detta i annonsen. Datum för MH i maj kommer i nästa CB 
och på hemsidan då datum bokats. För info om dessa, kontakta Meta 
på: fancymore@swipnet.se  

Påminner även om vår hemsida som du hittar via SCK´s hemsida 
www.sck.cc/ där hittar du information om vårt lokalområde, tele-
fonnummer, mailadresser, aktiviteter mm, tveka inte utan ta gärna 
kontakt med oss om du har funderingar eller rent av en önskan om 
ett arrangemang, vi försöker i den mån vi kan fixa det du som med-
lem önskar.  

Ha nu en underbar höst/vinter och då vi inte hörs igen via ngt Collie-
blad innan önskar vi Er alla en riktigt  
God Jul samt ett Gott Nytt År! 

/Styrelsen MNLo genom Heléne Eliasson 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

Så var det slut på året och det är dags att summera ihop 
vad som har stundat här i Västra Lo under året! 

Vi har haft ett MH, en colliepromenad, en officiell utställning och ett 
lydnadsläger. Utställningen i juli på Tånga Hed gick av stapeln på en 
av sommarens varmaste dagar. Vår domare, Stella Clark sammanfatta-
de sina intryck i ett brev som ni kan läsa här i CB. I sept. hade vi vårt 
årliga lydnadsläger på Tånga Hed och hade som vanligt väldigt trev-
ligt. Stort Tack! till alla våra inspirerande tränare!  

Vårt årsmöte i nov. har också lagts till handlingarna, när detta läses 
och resultatet av det får ni i nästa CB. 

Hoppas att det har varit ett positivt och händelserikt år för alla. För 
egen del, har året präglats av den stora glädjen att ha en collie till! Leia 
har hunnit bli 1år och sätter fart på tillvaron för Zoya, som är 6 år. Vi 
ser fram mot ett aktivt 2009 tillsammans med alla glada och trevliga 
collieekipage! 

Vårt program för 2009 har redan tagit form och kommer att presen-
teras i nästa collieblad som kommer i mitten av februari 2009. 

God Jul och Ett Gott Nytt År!   önskar  vi i 
Västra Lo 
Vid pennan: Lisbeth (Mimmi) Hägg 
 

 

Östra LO 
Elisabeth Landfors 
08-560 209 11, 070-544 31 54 
elisabeth@fornborgen.se 
Hemsida: http://www.sck-ostralo.se/ 

Västra LO 
Margareta Hawkins 
0340-65 19 64 
Lolo.hawkins@telia.com 
Hemsida: http://www.sck-vastralo.se/ 
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Årsmötet  har vi haft den 22 november på Piteå BK 
samtidigt så delar vi ut våra vandringspriser, vilka som 

vann dom olika vandringspriser kommer vi att presenteras i nr 1 Col-
lieblad 2009 

Glöm inte vårt Collie SM som kommer att hållas i Piteå BK den 2-4 
Juli 2009, titta efter vår annons i Handboken. 

Kontakt person för Collie SM Gunilla Nyberg 0911-30217 eller mail 
gunilla.nyberg@telia.com  

Under året så har vi haft 4 st MH i lokalområdet. 

Vi hade en grillträff i början av året där det kom några stycken, vi 
hade tyvärr inte med vädrets makt med oss det snöande. 

Under året så har vi haft tre utställningar, en inofficiell den 21 mars 
för alla raser i Piteå i mars. 

Vår Officiella utställning hölls Piteå den 7 juni, där vi inbjudit doma-
re: Salvador Janeiro Portugal dömde. BIS blev SUCH Eurotops 
Evita BIS-2  LPl One Ways Powerplay. 

Vi hade även en inofficiell utställning i Bureå den 23 augusti där vi 
hade inbjudit domare: Marianne Hansson Gatefields Kennel, där do-
mare tog fram som BIS Sammens Blue-Bell BIS-2 Astolats Casta-
nea Canina 

Se separat reportage i handboken från Officiella & Inofficiella collie 
utställningarna. 

Vi från lokalområdet får gratulera Maria Nyman & Jari Korpi Kalix –
Nyborg med  

TJH KORAD Privat Wedding Gift till godkänd FM-hund bevak-
ning. 

JWW-08 Brudholmens Twilight Princess blev på Would Dog 
show Junior World Winner 2008. 

Till sist vill vi från Styrelsen och kommittéerna önska God Jul & 
Gott Nytt År   

Norrbottens lo 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Hej alla collievänner! 

Södra lokalområdet har haft ett aktivt år med både ut-
ställning, lydnadsprov och fem stycken MH-beskrivningar. Stort Tack 
till alla som har hjälpt till under våra arrangemang. 

Under året har också Elisabeht Bauer samlat ihop ett gäng colliefan-
taster i södra delen av vårt lokalområde på olika aktiviteter. Jätteroligt 
att fler vill hjälpa till och kommer med egna initiativ. Om höstens 
träffar kan du läsa på annat ställe i tidningen. 

Om du är uppfödare i vårt lokalområde och vill boka MH-

beskrivning så måste vi ha din intresseanmälan minst 4-5 månader 
innan du har tänkt att MH:t skall ske. Vi har fått stora problem med 
att få tag på beskrivare som är aktiva och under hösten slet Jeanette 
sitt hår för att få fram beskrivare till MH som redan var bokade. Tack 
till Meta som kom ända från Norrland ner till Skåneland för att rädda 
en av beskrivningarna… 

Jag vill önska alla collievänner en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
Var försiktiga med era fyrbenta vänner i nyår bland raketer och smäl-
lare. 

Vi ses under 2009. 

/Ingela Södra lo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Inomhusträning 
Under hösten har vi haft träningstid inomhus, på           

Forslundagymnasiet i Umeå, varje onsdag kl 18-20. 
Vi har tillgång till lokalen fram till jul så det finns fortfarande chans 
att komma och träna. Om det blir träning även till våren är idag 
oklart.  

Utställning 
Årets utställning i Bureå är avklarad och det med stort antal deltagan-
de hundar också i år.  
Resultat och lite bilder finner ni på vår hemsida samt på annan plats i 
detta nummer. 
Tack till Tony Hedenstedt för bilderna! 

Lokalområdet 2009 
Eftersom stora delar av nuvarande styrelse avgår på årsmötet 2008 är 
det oklart hur det i framtiden blir med collieträffar, MH och andra 
aktiviteter. Det blir den nya styrelsens uppgift att anordna och kungö-
ra dessa.  

Vi önskar alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År! 

Hemsida: www.collieklubben.se 

Västerbottens LO/Johan Nilsson  

 

 

 

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

Våra Lokalområden 

Värmland-Dalslands LO 
Anna Persson 
0563-243 00 
akita2003@telia.com 
Hemsida: http://hem.bredband.net/scklokal 

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

Västerbottens LO 
Anne-Julie Lidström 
090-13 09 93 
walkover@telia.com  
Hemsida: www.collieklubben.se 
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Östergötlands LO 
Catrine Henriksson  
0122 - 13431  
fridenslund@telia.com 
Hemsida: http://collier.dinstudio.se 

Våra Lokalområden 
  

 

 

 
  

   
  Då var det dags att skriva lite vad som har hänt här i 
  Östergötlands lo. Den 7/9 blev vår första aktivitet  
  efter sommaruppehållet där vi träffades vid Nors-
holms pizzeria  och började att gå med våra collies till Brådtoms 
slussar. Det var en lång men härlig vandring längs med Göta Kanal. 
När vi kom fram till vårat mål var det stängt för sommaren på fiket 
där men när hon som ägde fiket såg att vi kom öppnade hon för oss 
och fixa en härlig fikastund åt oss. 

Den 20/9 skulle vi ha haft ett Mh på Finspångs brukshundsklubb 
men den blev tyvärr inställd på grund av att det bara var 3 stycken 
collies anmälda. 

Den 18/10 hade vi en träff hos familjen Lingestig i Kimstad. Där 
började vi med en promenad med hundarna. Vi hade otroligt tur 
med vädret denna dag. Vi i klubben bjöd alla på grillad korv dryck 
samt kaffe med kaka. Till sist tog vi ett collierace som hundarna 
tyckte var roligt. 

På vårt årsmöte i SCK Östergötland valdes en ny styrelse, plus ny 
webbansvarig för Lo-hemsidan och även en ny adress. Vi skulle där-
för vilja få den ändrad på Collieklubbens lokalområdessida. Aktu-
ell adress är: http://sckost.info.se/ 

Vi i Styrelsen vill tacka för det här året som varit och hoppas alla får 
en trevlig Jul. 

Mvh Styrelsen/ Anna-Lena Östberg 
 

 
 

 
 

 

 

Härlig höst har vi här just nu, med klar luft och sol-
sken. När detta finns att läsa i CB är det förhoppnings-
vis mera vinterbetonat, gärna lite snö. 

Vårt LO har som vanligt varit aktivt. 
Vi har utsett områdets Vackraste Collie, haft KM i lydnad, Ullspin-
ning, tränat vallning mm. Nu återstår KM i vallning som kommer att 
gå av stapeln i november, en spårkurs ledd av Mikael Hedman och 
så årsmötet. 
Några resultat: 
Upplands Vackraste Collie 2008, domare Patric Ragnarson 
BIR valp långhår, BIS-valp 1 , Upplands Vackraste Collievalp: Gate-
fields Gyllene Gryning, ägare Helena Bertilsson 
BIR vuxen långhår, BIS 1 och Vackraste Collien i Uppland blev 
NORDJW-07 Steadwyn Fancy It, ägare Marianne Hansson 
Klubbmästerskap i Lydnad 2008: Vinnare One Way´s Courtney 
Cox och Lotta Ekblom 

Det var många som ville lära sig spinna ull, en inte alltför enkel 
konst. Tänk så trevligt att ha någon nytta av all ull som våra hundar 
släpper ifrån sig i fällningstider. Vi hoppas att det blir en chans till 
för de som inte kunde komma med den här gången att få prova på. 
Tack till Karin som höll i det hela! 

Vår planerade spårkurs fick skjutas upp tillfälligt på grund av sjuk-
dom, men i november blir den av. En mycket populär aktivitet av 
anmälningssiffrorna att döma. Utställning och spårkurs verkar vara 
det mest populära i år. 
Rapport från spårandet och vallnings-KM kommer i nästa nummer 
av CB 
Ha en härlig vinter tillsammans med era hundar! 
Marianne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej! 
När ni läser det här har vi förhoppningsvis haft åt-

minstone en träff i vårt Lo under 2008. Får berätta mer i nästa num-
mer av colliebladet. 
Vill gratta alla de som visat ”framtassarna” i bruks, lydnad, agility 
och utställningsringen under året. Kanske finns det ekipage som 
gjort annat också, t ex rallylydnad.  Några ekipage har genomfört 
MT och gjort bra ifrån sig. Skriv gärna till mig och berätta! 

Till sist vill jag önska alla glada (och även mindre glada) collievänner 
i vårt avlånga land en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!  
    

Hälsar Yvonne 
  

 

 

 

 
 

 
Här kommer en liten rapport fån Sydöstra Lo. 
16 augusti hölls ett MH på Kalmar BK. Vi är glada att 

uppfödare i Småland vill utvärdera sin avkomma.  
Tack alla som kom. 
Collieträning på Lesseboortens BK söndagen 14 september. Vi var 
ett gäng på 11 collies från 5 mån upp till 10 år som passade på att 
träna sök, spår och uppletande allt efter egna behov och önskemål. 
Vi hade en mycket trevlig dag med både solsken och diskussioner 
om träning med våra fyrbenta vänner.  

Collieträffen 20:e september i Oskarshamn med fotografering och 
tipspromenad fick ställas in pga. att ingen hade anmält sig.  

Den 18-19 oktober hölls en Anatomi- & bedömningskurs i Jönkö-
ping. Angelia Nooni arrangerade kursen som hölls av Eva Eriksson. 
Lördagen ägnades åt teori och söndagen åt praktik då man fick 
klämma och känna på hundar. Helgen blev mycket uppskattad. 

Närmast väntar årsmötet den 23 november. Efter årsmötet blir det 
middag med julklappsbyte. Om detta får vi rapportera nästa gång. 

Vi önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT  ÅR! 
Vid datorn / Wanda 

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/ 

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

 
Nu är det dags att summera året som gått.  Ett år med 
mycket roliga collieträffar, 40 år jubileum, Word dog, 

         Collieläger, MH och korningar. 

Vi har under året haft 17 hundar som gått MH. 8 som gjort mental-
testen på korningen av dessa var det 4 som klarade poängen för god-
känd. Stort grattis till dessa hundar, deras ägare och uppfödare. Dessa 
hundar var: 
- Oneway’s Good Charlotte ägare Mirijam Kemppainen 
- Oneway’s Sprinter ägare Pia Larsson 
- Oneway’s Jonny Be Good ägare Marianne Hellsing 
- Brancir’s Born Strong ägare Mare Edlund. 
 
Då det blir svårare och svårare att få tider på våra Brukshunds-
klubbar för MH och korningar måste vi från nu ha in önskemål 
från ER uppfödare i vårt LO gällande kull MH i mycket god tid. 
En orsak till detta är ett ökat intresse för MH bland många oli-
ka raser. Till 2009 har vi redan bokat MH för våren på ett antal 
platser. Var och när kan ni se på vår hemsida. Önska ni något 
MH till hösten så hör av er till någon av oss Marie-Louise 
Muhr, Marie Edlund eller Elisabeth Pettersson redan i januari.  

En viktig det för att vi ska kunna ställa upp och genomföra alla MH 
och korningar är att vi har utbildade figuranter. Är ni intresserade av 
att utbilda er så hör av er till någon av oss i mentalkommitén. 

Det är kul och man lär sig otroligt mycket. Ju fler vi är desto mer or-
kar vi genomföra. 

Under 2009 ska vi även ha en officiell utställning den 19 juli i Väs-
terås och även då kommer vi att behöva en del hjälp. 

 

Årets Klubbmästare är: 
Lydnad: LP1 Springmist’s The Rednex äg./förare Marie-Louise Muhr. 

Bruks: Seamist Sheriff Star, ägare Erica och Anders Svensson, förare 
Erica Svensson. 

Agility: Springmist’s Walkabout, ägare Mats Lööv, förare Jennifer 
Schiller. 

Vi kan även i år stoltsera med en SM vinnare, Korad, SUCH 
Oneway’s Top Speed, ägare Ingmarie Toftler. Som även i år tog hem 
seger på SM-utställningen. Stort grattis. 

Vi har under året även haft ett antal collieträffar med olika teman. Vi 
har vallat får, provat rallylydnad, strapatsfyllda promenader och fram-
för alltträffat colliekompisar. 

Våra träffar samordnas av Ann och vill ni komma med på våra träffar 
under kommande år så gå in på vår hemsida, där all information kom-
mer att finnas. 

Under SM-helgen i bruks fanns vi på plats i Västerås. Där hade vi ett 
informationstält om vår ras. Vi tackar Thomas Ahlberg för lånet av 
bilder. 

Sista helgen i september var det LO-konferens. Det var tre personer 
från vår styrelse som deltog under denna lärorika helg. 

Något annat som är mycket bra med dessa träffar är att man får träffa 
aktiva i de andra LO-distrikten. 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar Närke Västmanlands LO 

/Marie-Louise Muhr 

 

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

Träningsläger 17-19 april 2009 i Solhaga i Markaryd 
Södra lokalområdet skall ha sitt första träningsläger för collie.  
 

Vi har bokat Solhaga för ett träningsläger veckan efter påsk nästa vår. Se www.solhaga.se 
 
Solhaga Semesterhem för Götalands Blinda och Synsvaga bildades år 1945 och kort därefter inköptes Solhaga som ligger utanför 
Markaryd. Anläggningen har inga begränsningar vad gäller hundar på rummen. Vi bor på vandrarhemmet, men får maten lagad. 
Solhaga samarbetar med ett antal markägare runt om så vi som vill dit och träna, får tillgång till fina marker. 
Solhaga har utvecklat ett program för ”hundfolk”, se deras hemsida www.solhaga.se. Vi måste bli minst 10 deltagande för att kun-
na utnyttja erbjudandet för hundfolk.  
 
Sista anmälningsdag, och anmälan är bindande, är därför den 31 januari 2009, dvs. 2,5 månad innan lägret. Blir vi inte 10 delta-
gare måste vi ha tid att avboka. Vi kan ev. ta emot efteranmälningar, men det är inte säkert att det finns plats på Solhaga.   
Vi har inte för avsikt att anlita instruktörer, utan träningen sker i fria grupper där vi hjälper varandra. Alla är välkomna, både ny-
börjare och mer erfarna. 
 
Missa inte Södra Lokalområdes första läger, utan boka redan nu den 17-19 april 2009. 
Kontaktpersoner:  Kirsten Wretstrand 0708-64 72 10 
 Ingela Pettersson 070-34 55 338 
Anmälan via e-post till kirsten@danielson-trafik.se, senast den 31 januari 2009. Ange om du vill bo i enkelrum eller dubbelrum. 
Kostnad: mat o logi i enkelrum: 1 350:- samt i dubbelrum 1 200:- 
 
Den 5 februari kommer vi att skicka ut PM via e-post om lägret, där det även står hur mycket ni skall betala och sista datum för 
betalningen. Ni betalar direkt till Solhaga.  
Välkomna! 
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 Södra lo  - Collieträff  i Svedala 25 oktober  
Av Jessica Richter 

En tidig morgon var det dags för ett gäng colliefolk med 
skånskt påbrå att sätta sig i bilen för att försöka hitta till Sveda-
la. Ja, att hitta till Svedala är kanske ganska lätt men att hitta 
hem till värdinnan var en helt annan femma. I sådana här lägen 
är en GPS väldigt bra att ha eftersom man leds in på små 
skumma landsvägar, möter en förvånad bonde med överlastad 
skottkärra. 

- Trafik? Här? tycktes han undra. 

Hur som helst, fram kom ett litet exklusivt gäng på åtta perso-
ner. Solen visade sig från sin allra bästa sida eftersom det ju var 
en collieträff på den skånska slätten. Solen gillar collies! 

Dagen startades med att lägga ut spår till hundarna som för 
stunden fick sitta kvar i bilarna. Ja, de flesta satt i alla fall där. 
Tror bestämt att ett blåfärgat yrväder fick för sig att åla ut ur 
bilen och följa med matte när hon la spår. Det var bara för 
henne att knalla tillbaka till bilen och stänga igen lite bättre den-
na gång, till yrvädrets förtret. 

Det lades nybörjarspår, godisspår, konkurrensspår och vanliga 
spår. Alla fick helt enkelt göra som de ville. Här är alla välkom-
na oavsett vilken ambition man har med sin hund. Att det se-
dan kom en traktor och körde rakt över godisspåren är ju en 
helt annan historia. Korvarna yrde säkerligen omkring på åkern. 
Tror minsann det kommer att växa Lundaknake där i vår? 
(Lundaknake är en korv tillverkad i Lund som belönats med  
diplom av Gastronomiska Akademien. Så nu vet ni det!) 

Under tiden spåret vilade gick hela sällskapet in i trädgården för 
en genomgång i konsten att iordningställa en collie inför utställ-
ningsringen. Maria Bolin var den som på ett mycket trevligt sätt 
visade hur man på bästa vis gjorde sin redan ursnygga hund 
ännu tjusigare. Hon fick hjälp av en härlig kille på fyra ben vid 

namn Rozz. Han fann sig snällt i att bli ryckt, tassklippt, 
borstad och puffad.  

Vi var hela tiden påhejade av en groda som kvackade konstant. 
Alla tyckte det borde vara lite väl kallt för grodor men vi blev 
informerade om att det var en konstgjord dammgroda som 
kvackade vid rörelse. Dammgrodor gillar också collies! 

Nu var det dags att gå ut och spåra med hundarna. Där fanns 

en hel del spännande dofter förutom utspridda korvar. Vi fick 
veta att det är mycket vildsvin i dessa områdena och det märk-
tes på de hundar som inte var vana vid dessa djur. Det luktade 
ju spännande. Ett vildsvin är väl inget man direkt längtar efter 
att möta i spåret. Idag såg vi bara spåren efter dem tack och 
lov. Vildsvin gillar kanske inte collies? 

Efter ett spårslut måste man fika så vi gick och satte oss i gräset 
med våra fikakorgar. De med glupska hundar fick lite mindre 

smörgås än oss andra. Annars var allt frid och fröjd. Solen 
sken, grodan kvackade, hundarna busade, vildsvinen bökade. 
Hussar och mattar hade en mycket trevlig dag tillsammans.  

Nästa träff är redan inplanerad den 9 november. Vill du 
vara med? Då skall vi spåra igen.  

Kontakta elisabeth.bauer@ystad.nu  för mer information. 
Alla är välkomna. Enda kravet är att du måste älska colli-
es! Det gör vi. 

Tack alla för denna gång! Ett speciellt tack till Maria för att du 
visade oss dina tips och trix. Ett extra tack även till Ingrid Pers-
son som ställde upp som värdinna. (Förmodligen går hon fortfarande 
och krattar upp allt colliehår i trädgården ... ) 

Jessica Richter, södra lokalområdet 
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Av Elisabeth Røysland 

En godt opplært gjeterhund har en enorm arbeids-
kapasitet, og det må mange personer til for å gjøre jobben 
som en gjeterhund gjør. 

Hunden vi har tenkt å bruke i gjeting må ha godt gemytt. En 
lumsk og feig hund er ubrukelig. Gemyttet er arvelig, titt på 
foreldrene. Den må selvsagt også ha gjeterinstinkt, her kan man 
også nødvendigvis sjekke foreldredyrene. Den må også ha 
evnen til å ta til seg lærdom, og den må være bygget slik at den 
orker med jobben som gjeter. Så titter man i valpekassa og 
lurer på hvilken valp man skal ta. Noen valper er harde med 
stort mot og krever en fører med stor viljestyrke og mest 
arbeid. En annen er mykere og krever en mykere fører.                                                                                                              
Selv synes jeg det er lettere med en hund som er ”hardere”, det 
er lettere å dempe en slik hund enn å arbeide opp en mykere.                                                                                                                   

Arbeidet med sau krever at hunden er lydig. Minimum er at 
den kan innkalling, at den kan stoppes og at den kan ligg/dekk 
med tegn eller stemme eventuelt også med fløyte. 

I jobben med sauen så skal også hunden kunne gå venstre/
høyre og her kan det være lurt også å bruke armene for å vise 
retningen. Men lær den også med stemme eventuelt fløyte da 
den ellers er avhengig av øyekontakt for å utføre ordren. 

Vi bruker ikke så mange kommandoer i arbeide: 
• Ligg/dekk, dette er viktig for å kunne stoppe hunden 
• Høyre 
• Venstre 
• Gå ut (og hente sauene) 
• Kom (ta med deg sauene inn) 
• Stopp/stå 
• Hit (den er ferdig med det den skal gjøre) 

Når hunden skjønner kommandoene, kan man, hvis man vil, 
legge inn fløyte. 

Glem aldri å rose når hunden fatter hva den skal gjøre, det gjør 
det positivt å jobbe. Og vær konsekvent i innlæringen. Og tren 
aldri hunden din hvis du selv er irritert eller i dårlig humør, det 
ødelegger treningen og forholdet til din hund. 

Bygg opp et godt tillitsforhold mellom deg og din hund som 
må være lydig når du starter opplæringen på sau. Bruk et lite 
område og tren korte korte økter av gangen. Husk at treningen 
skal være moro og gi ros når momentene utføres riktig. La den 
også bli vant til å se sauer. 

Det første vi gjør er å lære hunden å gå med line, den skal ikke 
dra og den skal kunne gå pent på en av sidene til vi som fører 
den. Går det greit starter vi med å lære den å stoppe, noe som 
er lettest når vi går med den i bånd, vi stopper og sier 
kommandoen, hunden vil da stoppe ved at båndet strammer, 
ros og gi godbit. Vi lærer inn ligg/dekk ved å ha hunden i sitt 
og føre en godbit raskt ned foran nesa på den og gjentar dette 
til den kan det, kommandoen dekk sier vi idet brystkassa er 
nedi bakken. Etter hvert slutter vi med godbiten og bruker bare 
stemme/tegn, og når øvelsen ytterligere er slik vi vil ha den så 
kan vi innføre fløyte. 

Fra hunden kommer hjem til oss 8 uker ung lærer vi den også 
navnet sitt ved å kalle på den og gi den ros og godbiter når den 
kommer. 

Når hunden er sikker på dekk/ligg nære oss så må vi prøve 
dette på avstand (som økes etter hvert som hunden blir sikker 
på momentet). Poenget er at selv om hunden er langt unna oss 
i arbeidet med sau så skal den, når kommando blir gitt, klaske 
ned i dekk/ligg uansett. 

Konsekvens er veldig viktig, den skal ikke gå noen skritt i det 
hele tatt når kommando er gitt. 

Vi starter med arbeid med sau når hunden er rund 6 måneder 
ung. Har de gjeterinstinkt vil de samle sau og holde dem 
samlet. 

Vi begynner med noen få sauer som vi har på et lite inngjerdet 
område. Sauene setter vi i bevegelse og slipper så vår håpefulle. 
Nå vil hunden løpe foran dem for å møte dem, altså foran dem. 
Og skulle en av sauene vise tendenser til å stikke av vil hunden 
ofte stoppe den, ringe den inn. En hund som oppfører seg slik 
vil absolutt være et emne å trene videre med. 

Når hunden er borti 8 måneder ung kan man begynne arbeide 
med trening på sau. 

Nå er det da 
spennende å se 
om hunden er 
like lydig når 
den er hos 
sauene som når 
vi trente den 
tidligere. Noen 
hunder blir så 
o v e r s t a d i g 
ivrige at de 
glemmer alt de 
har lært når de 
kommer inn til 
sauen.  

Skulle det vise 
seg at den er 
slik så må vi til 
å begynne med 

bruke langline (ca. 30 meter), her får den da et lite rykk i lina 
ved uønsket adferd. Og selvsagt masse ros når den gjør det 
riktig. Aldri glem rosen. 

Når man trener er det nødvendig med et lite område og få 
sauer (det holder lenge med 3 stykker), sauen kommer da ikke 
langt unna, og vi har hunden i nærheten. Etter som arbeidet 
blir bra kan vi utvide plassen vi trener på. 

Aldri bruk aggressive sauer eller sauer med lam i innlæringen 
det kan ødelegge totalt. 

Noen ganger kan det være nødvendig å få hunden til å ”våkne” 
på sau, dvs. at den viser lite interesse når den er i sauegården. 
Ha den i line og la den gå inne sammen med sauene. Deretter 
jager man litt på sauene slik at det blir litt fart på dem. Håpet er 
at hunden da skal våkne og møte dem (gå foran dem). Det 
viktigste er å ha en hund som vil løpe foran sauen, altså møte 
dem, og stoppe dem, vil den ikke det så får vi ikke lært den 
opp. Det er i hovedsak to måter hundene stopper sauen på. 
Den ene typen løper foran, stopper dem, blir lav i kroppen og 
står stille og ser på dem. Dette kan den gjøre selv om den ikke 
har lært ”stopp/stå”. Dette er medfødt. 

 

Collien - Super till gjeterhund 
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Den andre måten er at hunden vil ha flokken i bevegelse hele 
tiden, den går foran men den er mer oppreist i kroppen og 
stopper ikke. 

Det første vi må lære hunden er at den skal gå foran og stoppe 
sauen slik at de ikke stikker av. Her bruker vi en langline om 
den ikke er lydig nok. 

Vi er to personer, vi har altså med oss en medhjelper. Jeg 
sender hunden ut og sier stopp. Akkurat i det øyeblikket så 
napper medhjelperen i lina. Hunden tror at jeg ga det signalet. 
Start på kort avstand, lang avstand kommer når hunden er 
sikker. 

Har vi så oppnådd å få en hund som stopper sauen har vi 
kommet langt. Ikke glem at hunden skal ha avstand til sauen, 
den skal ikke helt inn i flokken når den stopper den. Skulle det 
være sau med lam så er avstand extremt viktig da disse ikke er 
helt beregnelige.  

Så skal hunden kunne drive sauene mot fører. Vi sender da 
hunden ut for å stoppe sauen, når den har gjort det går vi mot 
sauen. Vi velger da en av sidene, fører og hund vil da en kort 
periode være på samme side. Hunden vil så gå motsatt for å få 
sauen mot fører igjen (klokka tolv fra fører). Er dette proble-
matisk kan man gjøre som jeg gjorde en gang, ha gjerde på den 
ene sida, hunden springer da på utsiden av sauene. Bruk også 
her kort avstand. Poenget er at hund og fører er på hver sin 
side av flokken. 

Å lære inn høyre og venstre kan man gjøre ved at hunden er på 
andre sida av et gjerde. Hunden står med hodet mot deg og du 
peker mot høyre, sier høyre og går sidelengs mot høyre. Når 
hunden er sikker på dette gjør du det samme til venstre. Det tar 
ikke lang tid før hunden skjønner dette. 

Når du så sender hunden ut for å hente sauen så se hvilken side 
hunden later til å springe før du gir retningskommandoen. 

Når vi trener så er det som tidligere nevnt viktig at hunden 
holder god avstand til sauen for å forstyrre dem minst mulig. Vi 
må eventuelt gå inn og ”skyve hunden ut”, dvs. man går 
mellom sau og hund slik at hunden flytter seg lengre ut. Veldig 
viktig i denne innlæringen at den ikke er for nær. 

En metode er at man lar hunden sirkle rundt flokken mens 
man selv hele tiden er mellom hunden og flokken. Etter en 
runde så er det stopp og man endrer retning samtidig som man 
kommanderer ut. 

Så er tiden inne til å få sauene til å bevege seg. Ikke alltid lett å 
få hunden til å gjøre det når den først har fått stoppet dem. Her 
kan man eventuelt ta en sau i bånd (da følger de andre også 
etter) si at hunden skal komme med sauen og begynne å gå. 
Pass på at hunden ikke er for nære når den driver dem og glem 
ikke rosen. 

Etter hvert må også hunden lære seg å takle noe vanskeligere 
sau. Man kan da godta at hunden går inn og napper i ulla, men 
aldri biting. Har man en litt veik/forsiktig hund kan man ta en 
snill sau mellom beina og svinge hodet dens fram og tilbake 
foran hundens som får lov til å gå mot sauen. På den måten 
kan hunden få økt mot. 

Nå skal hunden lære å drive sauen, dette er litt motstridende 
med hva hunden vil, nemlig å stoppe sauen og holde den i ro. 
Men når man lærer inn dette, kan man bruke et område som er 
smalt med gjerde på begge sider. Her må man passe på at 
hunden ikke får en sjanse til å komme foran sauen for å stoppe 
dem. Vi går rett bak hunden og passer på at den ikke er for 
nære flokken men at den pendler bak. Eventuelt kan vi også 
her i innlæringen bruke langline. 

Bruker man hunden for å sanke sau på fjellet eller i skogen så 
må man lære den å lete etter sau. Dette sparer føreren for mye 
arbeid. Til å begynne med kan man ha bundet en sau bak et tre 
slik at hunden ikke ser, men der vindretningen er slik at han får 
ferten av den. Her har vi en medhjelper som hele tiden ser hva 
hunden gjør og som gir tegn når hunden har funnet sauen og 
står ved den. Som fører går man så ut til hund og sau og gir 
masse ros. Etter som hunden blir flinkere, gjemmer vi sauene 
bedre (vi slutter raskt med å binde sauen) og vi øker avstanden. 
Noen vil at hunden skal komme tilbake for å gi beskjed om at 
han har funnet sauene men her er aberet at da har ofte sauene 
flyttet seg. 

Håper dette gir noen tips til trening av din Collie og at det 
inspirerer til å trene på sau. 

Lykke til ! 

Elisabeth Røysland 
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 Korthårig collie - en liten historik 
Av Gunilla Hagander 

Under snart 30 år har jag varit ägare till korthårig collie och 
kunnat följa rasens utveckling i vårt land. Det har gjort att jag 
även försökt följa med långt bakåt i tiden genom att studera det 
som finns dokumenterat om colliens historia.  

Den kort- och långhåriga collien har ett gemensamt ursprung, 
det är välkänt. Det finns dock en hel del berättat om den kort-
håriga typ av vallhund, som leder fram till dagens korthåriga 
collie. För många kan det kanske vara intressant att följa rasen 
bakåt i tiden. 

Mycket av den tidiga colliens historia är höljd i dunkel, men det 
finns dock en hel del skrivet av entusiaster som försökt forska 
om dess bakgrund. Att olika typer av vallhundar funnits i Eng-
land och Skottland under mer än tusen år är dock säkert kon-
staterat. Det är också kartlagt att det romerska rikets utbred-
ning ända upp till Skottlands gränser medförde invandring av 
folk som förde med sig enorma hjordar av får och kreatur och i 
deras sällskap även vallhundar.  De tunnhudade korthåriga 
hundar romarna hade med sig passade dåligt i det  kärvare eng-
elska klimatet. Därför importerades en kraftigare, större typ av 
hund som användes för att vakta nötboskap, hästar och stora 
fårflockar i länderna runt Svarta Havet. Dessa hundar hade en 
typ av dubbel päls som skyddade dem mot såväl kyla som het-
ta. Den yttre pälsen var kort, tät och sträv samtidigt som den 
var vattenavvisande, medan underullen var mjuk och tjock. De 
benämndes bear-skinned och var kända för att cirkla runt djur-
flockarna för att skydda dem mot vilda djur och tjuvar.  Nam-
net förvanskades sedan till bare-skinned och användes fram till 
våra dagar på korthåriga vallhundar i vissa delar av England.  
Hundarna var framavlade för olika specialiteter i sitt arbete 
med djuren. Att våra dagars korthåriga collie är ett resultat av 
olika kombinationer av dessa ursprungliga vallhundstyper  med 
eventuellt inslag av andra raser är också konstaterat. 

Hur namnet collie uppkommit har redan utretts i många skrif-
ter och böcker och jag tänker därför inte gå in på det här. Nam-
net var länge ett samlingsnamn på olika typer av vallhundar. I 
norra delarna av England och Skottland, där det var ett stort 
behov av hundar som kunde jobba i alla väder och högt uppe i 
bergstrakterna, fanns en typ av hundar som dagens långhåriga 

collie troligen härstammar från. Den korthåriga collien var en-
ligt en del källor ett resultat av en korsning mellan dessa gamla 
svartvita skotska vallhundar och greyhound. Den engelske trä-
snidaren och tillika ornitologen Thomas Bewick (1753-1828) 
har på några av sina träsnitt avbildat två lokala skotska vallhun-
dar med omisskännliga drag av en långhårig och en korthårig 
collie. Den korthåriga collien med kort svans, förmodligen 
stubbad. Korthåriga fårhundar förekom även med medfödd 
stubbsvans, halvlång eller lång svans. De tidigaste typerna av 
collie var dock betydligt mindre (ca 45 cm i mankhöjd) än da-
gens. 

Den korthåriga collien var en drivande hund vars arbete var att 
föra djuren till exempelvis marknader. Thomas Bewick hävdar 
också att den korthåriga collien var en något större, kraftigare 
och hårdare hund än den långhåriga vallhunden på den tiden. 

Det verkliga uppsvinget för dessa båda typer av hårt arbetande 
vallhundar kom när drottning Victoria (1819 –1901, drottning 
av Storbritannien och Irland fr o m 1837) blev intresserad av 
rasen och införde både kort- och långhårig collie till sin kennel 
på slottet Balmoral i Skottland. En av drottningens favoriter 
och trogna följeslagare i mer än 15 år, var den korthåriga colli-
en ”Sharp” en svart och vit hund född 1854. Det finns många 
fotografier där drottning Victoria poserar med sin hund Sharp. 
Han begravdes i Windsor Home Park och en staty av honom 
står på graven än idag.   

Han efterföljdes av ännu en korthårig collie, ”Noble” född 
1872 som skänktes till drottningen, då han var dryga året, av 
Lord Charles Innes-Ker. På drottningens kennel på Balmoral 
föddes ett antal kullar av korthårig collie och även på Windsor 
där några kullar hade ”Noble” till far. Några av drottningens 
collies är registrerade i den första volymen av Kennel Club 
Stud Book.  

För den som är intresserad av colliehistoria rekommenderas 
också www.collietree.info/1881-90.html. Där kan du följa den 
engelska collien från tidigt 1800-tal till nutid. 

På 1800-talet började även utställningar där olika typer av får-
hundar förekom. Tidigare hade intresset för de arbetande får-
hundarna inte varit så stort. Det ställdes inte några krav på regi-
streringar och bakgrunden på många utställda collies var till en 
början okänd. De första separata klasserna för lång- och kort-
håriga fårhundar eller collies var Crystal Palace Show i London 
1870 där två korthåriga collie visades.  
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De vanligaste färgerna på collie vid den här tiden var svart och 
vita, svarta med tanfärger, blue merle och trefärgade. Tidigare  
hade inkorsning med troligen gordon- och/eller irländsk setter 
förekommit vilket anses ha gett colliens sobelfärg. En av de 
mest betydelsefulla sobelfärgade hundarna var ”Old Cockie” 
född 1868, hans härstamning är okänd. Hans dotterson  
”Ch Charlemagne” (e.Trefoil – u. Maude) född 1879, en stor-
pälsad långhårig collie, nedärvde sobelfärgen av sin mor Mau-
de, dotter till Old Cockie.  

Ch Charlemagne anses ha haft stor betydelse för collierasen 
såväl  kort- som långhårig. Hans far ”Trefoil” (e.Twig – 
u.Bess) född 1873 en trefärgad hund, är ytterligare en av dessa 
tre som de flesta collies kan spåras bakåt till. Trefoil ägdes av 
Mr S. E. Shirley, som var grundare av den Engelska Kennel-
klubben 1873. Den allra första Smooth coated Collie Club 
grundades 1898 också av ovannämnda Mr S. E. Shirley. 

En av den korthåriga colliens första seriösa uppfödare var Mr 
Hastie (Herdwick kennel). Hans första champion var Ch Guelt 
(e Captain – u Nora) en trefärgad hund, född 1873. En annan 

av hans mer välkända hundar var Ch Herdwick Herdsman,  
som förekommer i många tidiga stamtavlor.  

Den korthåriga collien kan även ha bidragit till andra rasers 
uppkomst! 

Två blue merlefärgade korthåriga collies importerades till Au-
stralien på 1840-talet av en Mr Thomas Hall. Dessa hundar 
hade dock inte så stora likheter med dagens korthåriga collie. 
Mr Hall hade gjort många försök att få fram en bra vallhund. 
Tidigare försök med engelska vallhundstyper hade inte slagit så 
väl ut. Avkomman av dessa två blå hundar korsades med 
Dingo (australisk vildhund) och resultatet blev antingen blå- 
eller rödspräckliga valpar, som blev kända som ”Hall´s Hee-
lers”. Mr Hall fortsatte sitt experimenterande till sin död och 
andra fortsatte hans verk som ledde fram till dagens Australien 
Cattledog. 

1870 importerades också till Australien två korthåriga collies 

med färgen black and tan och ståndöron. Dessa hundar anses 
med stor säkerhet vara anfäder till dagens Australien Kelpie.   

Det har varit en spännande resa i den korthåriga colliens histo-
ria för mig. Hoppas att ni andra collieälskare också kan ha gläd-
je av den. 

 

Gunilla Hagander 

Korthårskommittén 

 

Källor för denna artikel har varit: ”The smooth collie a family 
dog” av Iris Combe, ”This is the Collie” av Esther McClosky, 
”The new Collie” Collie Cl.ub of Amerika, ”Rough and 
Smooth Collies” av Stella Clark samt Smooth Collie Club of 
Australia. 

Bilderna av gamla engelska champion med vänligt medgivande 
av Mr Trevor Hayward (Foxearth) President of Smooth Collie 
Club of Great Britain. Bilden “släthåriga collie” Brehm´s 
Djurens Liv, band 4 (1920-talet). Bilden på ”Sharp” från Iris 
Combe´s bok ovan.  
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Vad är viltspår? 
När hunden spårar ett viltspår så följer den ett blodspår där 
man även dragit en klöv. Spåren kan ha legat ändå upp till 24 
timmar. Man använder vanlig spårsele och spårlina.  
Den perfekta viltspårhunden skall gå i så lugn takt att du som 
förare kan följa med så tyst som möjligt. Eftersom du och hun-
den arbetar tillsammans är det viktigt att du kan läsa av hunden 
för att se om den arbetar på spåret eller inte. 
Alla hundar, oavsett ras, har rätt att starta på viltspårprov. När 
du tycker att din hund spårar bra i ett lagom tempo är tiden 
mogen för ett officiellt viltspårprov. 

Viltspårprov 
Man börjar i anlagsklass där spåret är 600 meter och blodas ca 
2-5 timmar innan hunden får gå det. Spåret skall innehålla 4 
räta vinklar med minst 50 meters mellanrum. Till anlagsspåret 
används ca 3 dl blod och på en av raksträckorna görs ett blod-
uppehåll på 15 meter. Skanken dras däremot hela spåret. Av-
ståndet mellan hund och förare skall vara minst 5 meter. I väl-
digt risig mark får man släppa linan tillfälligt. Om hunden tap-
pat spåret pga. viltstörning får föraren visa hunden tillbaka på 
spåret. Klöven läggs vid spårslutet men ska inte vara synlig för 
föraren. Spårtid är maximalt 30 minuter.  
Vid godkänt i anlagsklass går man vidare till öppen klass där 
skall spåret skall ligga 12-24 timmar. Spåret skall ha 3 st blod-
uppehåll på ca 15 meter varav två skall ske i någon av vinklar-
na. I den ena av dessa vinklar görs för övrigt en återgång utan 
blodning på vägen tillbaka. Ungefär 50-100 meter innan spår-
slutet ska en skottprövning göras. Hunden sätts eller beordras 
att ligga.  
Domaren eller funktionär går ca 10 meter från hunden i spårets 
riktning och avlossar ett skott. Hunden får inte visa skotträdsla. 
Domaren visar föraren i vilken riktning spåret fortsätter. Spår-
tid är maximalt 45 minuter.  

I öppen klass tilldelas hunden första, andra, tredje eller inget 
pris beroende på prestation.  
I både anlagsklass och i öppen klass får man en skriftlig be-
dömning av domaren där man beskriver hundens spårnings
förmåga, tempo, självständighet samt i öppen klass även skott-
reaktion. 

Viltspårchampionat 
För att din hund skall bli viltspårschampion S VCH måste den 
ha 3 första pris i öppen klass tilldelat av minst två domare samt 
lägst 2:a pris på utställning. Ett av förstaprisen måste tas under 
ett ordinarie/fast prov. 

 

 

Under hösten har tre stycken collies blivit viltspårchampion. 1984 startade den första collien i viltspår. Under 1990-talet fanns det 
4 collies som startade men under 2000-talet är det hela 27 collies som startat. Vår ras fick sina första  
S VCH 2005 (ett korthår och ett långhår), men sen har det dröjt ända tills i år innan nästa kom, och då blev det 3 stycken nästan 
samtidigt. 
Colliebladet ställde tre frågor till de tre aktuella ekipagen.  

 

Frågorna är: 
1. Varför började du med viltspår? 
2. Hur tränar ni? 
3. Passar collie för viltspår? 

Tre nya viltspårchampions under 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S VCH 2: 
Folias Zugartripp ”Tessie” 
Förare Agneta Olsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S VCH 1: 
Uniline´s Sam’s Magnolia Blossom 
Förare Britt-Marie Elbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S VCH 3: 
Steadwyn Beyond Belief  ”Tess” 
Förare Agneta Qvarnström 

Agneta Qvarnström spårar med sin  ”Tess.”.  
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Tre frågor och tre svar 
Uniline´s Sam’s Magnolia  
Blossom ”Gabbie” 
Förare Britt-Marie Elbe 

1: Varför började du med viltspår? 
Eftersom jag utbildat mina senaste 3 
hundar till Tjänstehundar inom Flygvap-
net och jag nu är för gammal att ge mig 
på att utbilda någon hund till Försvars-
makthund, så var det dags att göra något 
annat med min ungtik Gabbie. 

Eftersom min bästa väninna Karin är 
viltspårdomare och instruktör, så var det 
nära till hands att testa viltspår med hen-
ne. 

Jag fick blodad tand efter att ha prövat 
på ett viltspår med Gabbie, som visade 
sig ha talang för detta. 

2: Hur tränar du?    

Jag åker till Karin som har gott om spår-
marker och får tips och råd hur jag trä-
nar olika svårigheter. Men Gabbie har 
varit mycket motiverad och visat stort 
intresse för viltspåret och löst problemen 
bra, oftast utan hjälp. 

Hon har spårat på många olika underlag 
och väderlek såsom sol och hög vär-
me, snöslask, regn, blåst m.m. Även spå-
rat spår som p.g.a. dåligt väder legat 
längre än 1 dygn. 

3: Passar collie för viltspår? 
Collie är jätteduktiga spårhundar överlag, 
och viltspår passar rasen perfekt.  

Jag har fått mycket positiv kritik av do-
marna, och dom var överraskade att Col-
lie spårar så väl. 

Folias Zugartripp ”Tessie” 
Förare Agneta Olsson 
1: Varför började du med viltspår? 
Vi bor i skogsbygd och har långt till 
andra aktiviteter. Så allt började med en 
kurs i viltspår och sen var jag fast. Det 
passar oss perfekt. 

Min första viltspårare var en korhårscol-
lie, Folias Zangria, och han blev 2005 
rasens första Viltspårchampion.  

Jag har viltspårat med alla mina collie 
och Tessie är min fjärde collie.  

2: Hur tränar du? 
Jag lägger egna spår av skiftande svårig-
hetsgrad. Är med på de prov som står 
oss till buds. Har marker nära tillhands 
så det tar inte så mycket tid i anspråk.  

Tessie har efter att hon blivit champion 
fått göra sitt första realistiska eftersök på 
årets älgjakt, vilket hon utförde med bra-
vur. Kul att all träning har effekt. 

3: Passar collie för viltspår?   
Collies passar lika bra som vilken annan 
”viltspårras” som helst. De arbetar lugnt 
och tryggt i spåret. Är mycket nöjd med 
mina ”flickor”. 

Agneta Olsson med sin och rasens första  
S VCH 2005. 

Vill du börja med viltspår? 
Kolla med Spaniel o Retriverklubben för de brukar ordna viltspårkurser. 
Du kan även kontakta Älghundsklubben.  
På hemsidan www.ssrk.se kan du hitta det mesta vad gäller viltspår; reg-
ler, prov, var man kan köpa blod m.m.  För kurser, gå in på lokalavdelning-
arna och sök dig fram. Gabbie har hittat sin klöv. 

Steadwyn Beyond Belief ”Tess” 
Förare Agneta Qvarnström 

1: Varför började du med viltspår? 
Det började med att Tess visade så stort 
intresse av allt vilt, redan som valp. Jag 
ville veta mera om hur viltspår går till 
och hade tur att jag fick följa med en 
kompis med hennes flatcoated retriever 
valp till hennes uppfödare. Uppfödaren 
har hållit på med jakt o spårträning på 
sina hundar i snart 30-års tid. Vi fick där 
se hur man går till väga, lägger enkla spår 
i början, för att sen öka på svårighetsgra-
den. Väl hemma lyckades jag få tag i någ-
ra rådjursklövar. Tess fattade direkt vad 
detta gick ut på och jag la en del spår till 
henne. Det är så kul att se hunden jobba, 
arbetsglädjen och viljan hon har att finna 
klöven. Trots svårigheter i terrängen, 
störningar av olika slag, över stock o 
sten, bäckar mm.  
 

2: Hur tränar du? 
Vi tränar med att jag lägger ett blodspår 
och drar klöven med, i varierad terräng, 
avslutar spåret med att gömma klöven 
lite grann samt binder fast klöven med 
en lina i ett träd. Detta är ett måste så 
inte något vilt djur har dragit iväg med 
”belöningen” i spårslutet. Numera får 
spåret ligga bra många timmar, gärna 
över 12 timmar. I början fick spåret ligga 
bara någon timme. Bästa träningen är 
om någon annan lagt spåret och jag och 
Tess får jobba helt i ”blindo”. Det svåra 
som förare är att lära sig ”läsa” sin hund 
och lita på hunden i alla situationer. Än 
har vi inte provat o spåra i ”skarpt läge”, 
med andra ord efter trafik eller skottska-
dat vilt, men det kanske kommer tillfälle 
även till det. 
 

3: Passar collie för viltspår? 
Visst, viltspår passar nog alla hundar, 
även collies. Det är en trevlig sysselsätt-
ning både för hund och ägare. Det är 
jobbigt för hundarna och spåra, så hun-
den är verkligen trött o nöjd efter nosar-
betet. Viltspår är helt enkelt det roligaste 
vår Tess vet, hon tjuter av lycka när selen 
och spårlinan tas fram ur garderoben. Jag 
inser att Tess är en ren naturbegåvning 
när det gäller viltspår, en älg/ rådjurs-
hund i ”collie-kläder” 
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Av Margareta Andersson 

Lördagen den 20 september höll klubben sin sedvanliga Cham-
pionship Show. Som tidigare arrangerades den  i Asfordby 
Amateur Sports Club i Melton Mowbray som ligger norr om 
Lester. En trevlig hall med gott om plats för hundar, utställare, 
klubbens infobord  och- servering. Totalt var 92 hundar anmäl-
da varav 60 korthår. 

Korthåren dömdes av Mr Derek Smith, välkänd domare och 
långhårsuppfödare.  

Långhåren dömdes av Mr Jeff Horsell och BIS domare var Mr 
Vic Salt. 

Resultat Korthår 
BIR och BIS 2, bästa hane Clingstones No Doubt e. Bell-
Peppers Dotoppen u. Sandcastles  Sweet Valentine Uppfödare 
Askainen, Finland, ägare Jessica Larsson, Sverige 

Tikklassen vanns av Sharidon Miss American Pie at Knipes, 
som också utsågs till bästa veteran, e. Ch. Sharidon Silver Phan-
tom at Foxearth u. Lisars Little Feat. Uppfödare L &S Chap-
man Ägare J.E Garnett 

Bästa valp, hane, Foxearth Following On  e. Foxearth 
Finlander of Sturtmoor u Foxearth  Follow the Dream uppf. 
Hayward ägare G. Hyde 

Bästa tikvalp kullsyster till hanvalpen Foxearth Silver Dream at 
Jimjack ägare J. Hartley. 

 

Resultat Långhår 
BIR & BIS  Ch Blackgary La Dame Chere at Ingledene e. 

Echuca Big Bang u. Black Gary La Grande Dame. Uppf. M 
Inkilainen, Finland Ägare J & v Geddes 

Bästa tik Ingledene Late Nite Legend  e. Ingledene All That 
Matters u. ingledene Late Night Lowe. Uppfödare & ägare  J & 
V Geddes 

Bästa valp  Corydon Catch A  Pixie e. Corydon Catch Me 
Driftin u. Corydon Black Czaretta Uppfödare & ägare M.J 
Blake  

The Smooth Collie Club of  Great Britain 

Av Carin Lyrholm 

Jag har just kommit hem från Australien där jag bl.a. bevistade 
några utställningar, mest specialer för Belgisk Vallhund efter-
som det är min ras. 

Jag bevistade dock en utställning den 2 november 2008 i Lan-
cefield, strax utanför Melbourne. Arrangör var Working Dog 
Club of Victoria Inc.  
Collie dömdes av domare Mr Garry Newton, USA.  
Det var 20 långhår (8 hanar och 12 tikar) samt 15 korthår  
(7 hanar och 8 tikar) anmälda.  
 
Resultat Långhår 
BIR: Open Bitch, Ch Robgai Sierra Sunrise (Ch Robgai Prime 
Time - Robgai Music of the Heart), Uppf/äg: Mr & Mrs R Doe 
Runner Up BOB: Intermediate Dog, Robgai Canuhear Th 
Thunder (Robgai Code Blu - Ch Prairiepine's From This Mo-
ment (imp Can.)) 
 
Resultat Korthår 
BIR: Australian Bred Dog, Ch Baqilodge Quizmaster HIC (Ch 
Corydon Black Zerxes (imp UK) - Ch Blossom Hill American 
Dream (imp USA)) Uppf/Äg: Mrs J C Doyle 
RunnerUp: Open Bitch, Ch Foxbell First Kiss (Foxbell Far 
Echo - Ch Glenrere Lady of the Myst (imp NZ)) uppf/äg: Ms J 
Cook 
  
Hälsningar 
Carin Lyrholm 

Ringrapport från Australien, 2 september 2008 
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Ringrapport korthårig collie i USA 
Av Eva Engvall 

Jag var på en resa i USA i slutet av september. Vi ställde ut en 
av våra fina tibetansk spaniels, som det för övrigt gick bra un-
der flera dagar som denna circuitshow hölls. Han stannade se-
dan kvar som utbyteshund, för att under några år stå till avel 
samt ställas ut. Utställningarna började torsdagen 25 september 
och höll på till och med söndagen den 28. 

Utställningar i USA liknar inte på något vis alls dem vi har här. 
Inga kritiker skrivs, klasserna är annorlunda och för ett champi-
onat samlar man points - poäng.  . Man skall ha 15 points för 
ett US championat, varav 3 av pointsen måste vara majors, dvs. 
minst 3 points upp till 5. Hur många points som delas ut beror 
på antalet anmälda hundar liksom var i USA utställningen hål-
les. I de stater där det ställs ut många hundar av en ras krävs 
mera för att få points än i hundglesare stater .Detta är en 
djungel för en utomstående. 

Som ”gammal” korthårscollie pionjär kunde jag inte låta bli att 
kolla in de kortisar som var anmälda, den dag jag hade tid att 
kolla in dem. Det var 7 anmälda i de olika klasserna. 

Jag kunde omedelbart konstatera att kortisarna var betydligt 
större än våra här. I USA har man en helt annan standard avse-
ende storlek. Hundarna som ställdes ut var väldigt ojämna i 
såväl storlek som typ. Det som var intressant var att det ställdes 

ut en vit med sobel huvud. Han var ung och ganska tanig, men 
vad snygg han kommer att bli som vuxen! 

Hunden som blev BIR var en stor tricolorhane, med en mindre 
ung tik som BIM. BIR Hanen hade mycket små ögon som satt 
djupt in i huvudet. Det såg ganska märkligt ut och hade defini-
tivt diskvalificerat honom här. Points fick 2 sobla, en hane och 

en tik. Tyvärr så placerade sig inte den vit/sobla. Han var be-
tydligt bättre än pointshanen. Både BIR-BIM hundarna uppvi-
sades av professionella handlers. 

 
Eva Engvall 
 

International Collie Handbook  
finns from slutet på mars 2009. Slå en signal och 
beställ den så skickas den så snart den kommer 
hem.  
 
Handboken är ett måste för alla intresserade  
colliefans. 
 
Tel 019-245885,  0709-282715 eller  
manzig@bredband.net. 
Pris ca £ 10-15 

 
Webshopen 

 
På hemsidan kan man beställa  

nummerlappshållare  
med SCK:s logga på.   

 

www.sck.cc 
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Mentalfiguranter är speciellt utbildade funktionärer 
vid mentalbeskrivningar och mentaltest. 

Om man vill utbilda sig till mentalfigurant tar man 
kontakt med sitt lokalområde för att få komma med 
på en utbildning. Men du kan även utbilda dig ge-
nom din lokala brukshundklubb. 

Utbildningsstegen ser ut så här: 

M1 = Mentalkunskapskurs 1, Allmän mentalkunskap 
Efter grundläggande utbildning skall eleven ha: 

• Någon kunskap om hunds beteende kopplat till mentala 
egenskaper 

  
M2 = Mentalkunskapskurs 2, Mentalfigurant B 
Efter genomgången utbildning skall elev ha: 

• kunskap att fungera som figurant B på MH och MT 
• god kunskap och färdighet att såsom figurant: dra i snö-

ren, skjuta och agera spöke 
• någon kunskap och färdighet om banornas uppbyggnad 

och genomförande och i syfte att kunna medverka i upp-
byggnad av MH  och MT bana 

• kunskap om funktionärers ansvarsfördelning vid testsitu-
ation 

  
M3 = Mentalkunskapskurs 3, Mera mentalkunskap 
Efter genomgången utbildning skall elev ha: 

• teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som an-
vänds för att beskriva hunds mentalitet 

• teoretisk och praktisk kunskap om definitioner kopplat 
till praktisk träning 

• teoretisk kunskap om beteenden som framkommer ge-
nom beskrivning och test 

 

M4 = Mentalkunskapskurs 4, Mentalfigurant A 
Efter genomförd utbildning skall elev ha: 

• god kunskap och färdighet att figurera i samtliga moment 
i  mentalbeskrivning respektive mentaltest 

• kunskap att bygga bana MH och MT 
  
M5 = Mentalkunskapskurs 5 a, Testledare MH 
Efter genomgången utbildning skall elev ha: 

• god kunskap och färdighet såsom testledare på MH 
• god kunskap att bygga bana vid MH 
• god kunskap att sköta administrationen runt beskrivning 
• god kunskap att läsa hund 

  
M6 = Mentalkunskapskurs 5 b, Påbyggnad testledare MT 
Efter genomgången utbildning skall elev ha: 

• god kunskap och färdighet såsom testledare på MT 
• god kunskap att bygga bana vid MT 
• god kunskap att sköta administrationen runt MT 
• god kunskap att läsa hund 

Fakta om utbildningar för mentalfiguranter 

Vinnarannons 

SUCH Lp1 Eurotop  Amazon 
e. Walk on Top´s Atlas  
u. Lp 1 Eurotop the Wild Rose 
Uppf/Ägare: Gunnel Strömberg, Gällivare 
www.kenneleurotop.se 
 
080216 Jokkmokk BHK, BIR 
080607 SCK Norrbottens LO Colliespecial Off. Piteå  
    BIR, BEST IN SHOW 
080913 Umeå BK, BIR 
 
Eurotop Evita, Amazons dotter blev 
på ovanstående utställningar  
2:a bästa tik med 3 x cert. 
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Det är kul att vara mentalfigurant 
Av Marie-Louise Muhr 

En helg i januari 2007 gick hela vår familj de första delarna för 
att utbilda oss till mentalfiguranter. Det blev en intensiv helg i 
Västerås. Detta första steg gjorde oss till B-figgar 

Inte trodde jag det skulle vara så svårt att dra i några snören, 
där man skulle ”få till den rätta knycken” när man skulle få upp 
dumpe eller skrida omkring som spöke. Många roliga skratt 
blev det i alla fall. 

På söndagsmorgonen när vi vaknade hade det kommit en halv 
meter snö. Trodde inte det var sant, tittade en gång till och jodå 
snön var där. Vi var totalt insnöade, tur hade vi ”bara” teori 
kvar så det blev att sitta inne där vi sov över och plugga teori 
tills plogbilen kom och gjorde vägen framkomlig. 

Efter nästan ett års figgande som B-figge beslöt jag mig för att 
gå vidare och utbilda mig till A-figge. 

Det blev två intensiva helger på Örebro BK en i januari och en 
i februari. 

Under den första helgen blev det en hel del teori. Vi gick ige-
nom hundens olika beteenden. Hur de kan reagera vid olika 
tillfällen, till exempel vid rädsla och hot. 

Bygga upp de olika banorna för MH och korning fick vi också 
gå igenom. 

Andra helgen började med strålande sol, men meteorologerna 
hade lovat både regn och snö denna helg, skulle detta verkligen 
bli av med denna fina morgon. 

Hade i alla fall med en hel del ombyte för vi skulle vara ute hela 
helgen. Efter en halvtimme började det mörkna på himlen och 
”busvädret” började. Ja vad säger man om det Svenska vädret, 
inte en snöflinga på hela vintern men nu kom det!! 

Det finns inte dåligt väder bara dåliga kläder, heter det ju så det 
var bara att bylta på sig kläder och ge sig ut och öva på alla mo-
menten som skulle övas på. 

Kan inget annat säga att när man övat på avståndslek och soci-
algubbe i nästan två dar märker man att man har muskler man 
inte viste fanns. 

Det roligaste var trots allt när vi fick vara hundar för varandra, 
det blev många roliga skratt när vi skulle härma olika hundbete-
enden som till exempel rädsla. Insåg snabbt att man måste vara 
lite ”knäpp” för att göra sådana här saker. Bjuda på sig själv när 

man figgar i dessa moment är ett måste. 

Jag har lärt mig otroligt mycket om hur det är att ”leka” mot 
och med hundarna. Trodde aldrig det skulle vara så svårt att få 
ett gensvar som det är vid den sociala leken på korningen av 
vissa hundar. Med en del hundar får man jobba utav bara tusan, 
andra är hur lätta som helst att få igång och man lär sig hela 
tiden något nytt om hundars beteende. 

Får ni tillfälle och har möjlighet så utbilda er. Det är jätteroligt 
att var ute och figga. Du träffar trevliga människor och man lär 
sig så otroligt mycket om hundar, inte bara om collien utan 
även om andra raser. Den hittills roligaste hunden jag figgat för 
är en Engelsk Bulldog. 

Marie-Louise Muhr 

 

Tips på litteratur om hundars mentalitet: 
 -  Hundens mentalitet : från test till beskrivning 
 av Ingrid Tapper 
-  Mentalitetsboken av Ingalill Blixt, Curt Blixt och 
 Kenth Svartberg 
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Kan 
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Vårda

Vi på redaktionen önskar alla  
collieägare  
EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
 
Vi ser fram emot att under 2009 få  
in ännu fler roliga och intressanta  
artiklar och bilder från er medlemmar. 
(Lösningen kommer på www.sck.cc innan jul.) 

Oskadd 

Blåögd 
 



 

   

Sökträning - ge inte upp! 
Av Ann Isacsson 

När jag köpte hund visste jag att jag ville ha en collie och 
att jag ville göra något med hunden. 

Efter grundkurser i allmänlydnad började vi träna lite spår till-
sammans med några kompisar. Det gick hyggligt och långsamt 
framåt, Tristan lärde sej så småningom att ta spårpinnarna och 
byta med godis. Men vi fick aldrig upp någon snabbhet i spåret, 
det var mycket ”stanna och se sej omkring” och ”javisstja, spå-
ret…”. En av dom saker som fungerade bäst för att snabba 
upp farten var att sätta en person vid spårpinnen. Och nu låg 
det nära till hands att pröva på sök i stället! 

Vi började en sökkurs förra hösten på SBK. Bland labradorer, 
schäfer och howavart. 

Det började inte så lovande. Lösrullarna, som man använder i 
början när hunden hittar den gömda figuranten, var äckliga att 
ha i munnen. Inte ville han lämna matte på stigen heller. Vår 
rutinerade ”sökfröken” Nini, som tävlat i elitklass med flera 
hundar, skakade på huvudet. ”Jag vet inte vad vi ska göra…”. 
Matte hoppar in som figurant med en kamptrasa i stället. Det 
går bättre. LITE bättre… 

Hemläxan blir att skicka ut sonen i närmsta skogsdunge att 
gömma sej bakom någon sten eller trädstam. Jodå, snart grep-
par han lösrullarna… 

Det roliga med sökträningen är just att man är en grupp som 
jobbar tillsammans. Det är ju den gömda figuranten som måste 
dela med sej av hur hunden reagerat när han hittat honom eller 
henne. Hur tog hunden rullen? Beroende på vindriktningen kan 
hunden ibland passera helt nära dej utan att upptäcka att du 
fanns där. 

Helena Dahlberg med “Zimba” Springmist´s Walk on the Wild Side.  

 

I början fanns det gruppmedlemmar som helst ville slippa vara 
figurant när det var vår tur. Men det är bara att kämpa på. Dom 
”duktiga” hundarna får ibland bakslag. Dom snabba hundarna 
kan ha så bråttom ut att dom missar figuranten i farten. Och en 
del kan bli distraherade av annat, som att stanna och nosa. 

Vi gick fortsättningskursen under våren, nu hade gruppen blivit 
mer homogen. Alla har mindre problem av olika slag som hela 
gruppen hjälper till att försöka lösa. Efter kursen kör vi fem 
intensivomgångar då hundarna bl a lär sej ta den fasta rullen  
 

(i vår grupp fanns ingen skallhund, dvs. hund som markerar 
hittad figurant genom att skälla tills föraren kommer fram till 
dom). 

Ytterligare finslipning sker på ett tredagarsläger under slutet av 
sommaren. Nu har vi fått flyt. Matte och hund behöver motio-
nera mer för att klara av de högre klasserna, dvs. springa, sim-
ma eller cykla. Ska man tävla måste man också klara av lydnads-
passet som ingår och som är snarlikt det i lydnadsklass 1. 

Under hösten går vi med i en sökgrupp på lördagarna, där dels 
några av våra tidigare kurskamrater ingår, men också andra eki-
page. Starten i appellklass förbereds, det tragglas lydnad (vi har 
samtidigt med sökkursen gått kurs i appellydnad) sista veckan 
med sonen som tävlingsledare. 

Vi har tävlat i lydnadsklass 1 några gånger utan att få till någon 
riktig fullträff, så det kändes ganska osäkert när vi ställde upp i 
vår första appelltävling. Jag hade dock varit och tittat på ett 
annat appellsök ett par veckor tidigare utan att bli alltför impo-
nerad, så det kändes inte på något sätt ouppnåeligt att ta sej 
vidare. 

Oftast startar man med specialen, dvs. i vårt fall sök. Vi fick 9, 
10 på söket (högsta betyg är 10, 10) och högsta betyg på budfö-
ring och platsliggning. Sedan fungerade tyvärr inte lydnaden 
något vidare denna dag… men den sammanlagda poängen 
räckte ändå till uppflyttning till lägre klass. Så nu ägnar vi vin-
tern åt att träna in lite nya lydnadsmoment samt platsliggning 
och budföring med skott, förutom den vanliga sökträningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Isacsson och 
”Tristan” Ullsåsas 
Svarta Blipp med sitt 
2:a pris. 

 

Med det här vill jag förmedla att alla hundar är olika och behö-
ver olika träning för att nå fram till målet. Alla kan inte bli bäst 
i allt, men alla kan bli duktiga i något förutsatt att träningen 
anpassas till hund och förare. Kom ihåg att just du känner din 
hund bäst, ofta vet man själv vad som fungerar bäst för sin 
hund. 

PS. Ingen av dom andra hundarna från vår sökkurs har startat i 
appellsök. Ett par hundar är i stället uppflyttade från appell-
spår. 

Många hälsningar från Ann Isacsson med Tristan 
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 Oddies resa  - från Danmark till utbildad vårdhund 
Den ny familjen 
Resan handlar både om att åka från Danmark till Sverige som 9 
månaders unghund och resan han gjort från outbildad  ung-
hund till en diplomerad Vårdhund godkänd för Djur Assisterad 
Terapi. Det kan inte ha varit lätt att plötsligt slitas upp från sin 
flock och på några dagars resa knyta an och bryta upp tre gång-
er. När han äntligen kom till oss kändes det som om han trots 
nya flockmedlemmar  fann sig tillrätta. I den nya flocken med 
det konstiga sättet att tala fanns jag och min man, två små barn, 
två katter och en gammal collie hanne (farbror Yuppie).  

Han knöt trots det snabbt an till mig och kändes lugn och till-
freds. Han blev efter bara två dagar tvungen att följa med mig 
till arbetet. Nya miljöer flera gånger de närmsta veckorna blev 
följden då mitt arbete som arbetsterapeut för mig till många 
olika vårdboenden under en arbetsvecka. Han fick under den 
första veckan både åka hiss, gå i olika trappor, passera många 
självöppnande dörrar och träffa en mängd nya människor varav 
många med hjälpmedel och annorlunda beteenden. Jag insåg 
snabbt att det var en fantastisk hund och att han skulle kunna 
passa bra som vårdhund. Han har ett balanserat och vänligt sätt 
men hade inte arbetats med i så olika miljöer så det var tur att 
han var naturligt följsam. Han vande sig otroligt snabbt och 
visade en förmåga att kunna koppla av (eller på) när det behöv-
des och har en hög tröskel till skall vilket är ovärderligt i en 
vårdmiljö. Självklart blev jag väldigt viktig för honom. Han 
tänkte minsann inte förlora en flock till! Arbetet med att lära 
honom enkla kommandon så som att sitta, komma, vänta och 
förstå lekar tog vid. 

Vårdhundsutbildning 
Innan man får påbörja  utbildningen måste hunden veterinär-
besiktas och genomgå en lämplighetsprövning. Där bedöms 
hunden i lydnad, hanterbarhet och beteende mot andra hundar 
och människor (både med och utan hjälpmedel). Viktigt är ock-
så att hunden har ett balanserat sätt och att den kan koppla av. 
Han fick godkänt på alla kriterier.  

En Intensiv utbildning påbörjades. Han tränades för att klara 
av allt som en vårdhund måste kunna. Ett vårdboende i mitt 
ansvarsområde har varit hans praktik plats. Han genomgick två 
tester inför sin diplomering en i lydnad där också mentala bitar 
ingick bl.a. skrammel, lämna hos främmande människor och 
hanterbarhet av främling. Han fick godkänt med mycket bra 
resultat. Den andra testen gjordes på ett vårdboende i Uppsala 
med statister som betedde sig på ett sådant sätt som hunden 
kan komma att träffa på. Hunden skulle för att bli godkänd 
klara av stressande situationer såsom att bli ganska hårdhänt 
hanterad och inspekterad i både mun och rykt i svans. Ett an-
nat krav för DAT nivån är att vara positiv under och efter en 
fasthållande kram av främling. Oddie tyckte det var mysigt och 
följde efter instruktören då han ville fortsätta att gosa efter en 
lång kram.  

Han skulle också klara av att passera genom en korridor full av 
människor med olika typer av hjälpmedel och avvikande bete-
ende. Han blev tillknuffad (ingick som ett moment), klappad av 
flera samtidigt från olika håll och några ”patienter” skrek och 
bråkade under passagen. En av patienterna ramlade omkull och 
låg sprattlande framför oss. Vi fick gå flera vändor fram och 
tillbaka så att instruktörerna skulle vara säkra på att han inte ”la 
på sig” någon stress. Han skulle hela tiden vara lugn, följsam 

och positiv. Han fick inte heller under detta delmoment stanna 
och hälsa på patienterna utan bara transportera sig tillsammans 
med mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skulle under testet också göra flera patientbesök där han 
efter tillåtelse från mig skulle hälsa på och interagera med pati-
enterna. Han blev klappad, borstad och undersökt vid flera 
tillfällen. Han fick visa att han kunde ta godis fint och vid ett 
besök skulle han visa trick han lärt sig som kunde vara använd-
bara som vårdhund. Han fick också följa kommandon från en 
patient och där jag som stöd kunde ge honom handsignaler. 
Hans fokus skulle hela tiden vara på patienten. Jag har tränat in 
att han ska titta patienter i ögonen och hålla fast blicken när jag 

tar på patienten samt ägnar min uppmärksamhet åt denne. Han 
klarade allt briljant och ville när vi kommit hem den kvällen 
träna mer. Han gick helt enkelt och hämtade sin vårdhund-
elevscarves ur ”sin ” ryggsäck. Han älskar detta arbete! 
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Min personliga assistent 

Vår framtid 
Vi hoppas såklart att få arbeta som vårdhundsteam då vi verkli-
gen kan göra en sådan stor skillnad. Förövrigt så ska vi nog gå 
någon mer agility kurs då Oddie tycker att farten och alla hind-
ren är toppen. Att bygga en agility bana (i miniatyr) är dessut-
om en jätte bra aktivitet i rehabiliterande syfte. Hemma hos oss 
på landet så ägnar vi oss åt uppletande övningar både föremål 
och små barn. Enda problemet vi har är att han nästan aldrig 
blir trött och tar sig ibland alldeles för stora svängar i skogen. 
Då lägger vi ett långt spår och avslutar med en cykeltur. Han 
kanske inte är helt uttröttad när vi kommer in men fogar sig 
och ligger vid mina fötter som den goa ”upp och ner” vovve 
han ändå är. Detta naturliga beteende hos honom har vi föröv-
rigt övat in att utföra på kommande då det verkligen får alla så 
intresserade att klia den ”lilla, söta” vovven på magen. Snacka 
om att hundar naturligt väcker en nästan oemotståndlig lust att 
vidröra dem.  

Maria och Oddie 

Kan ni tänka er att jag har en personlig assistent! Det brukar ju 
inte vara så lätt att få, men jag har haft en enorm tur. Min assi-
stent heter Miranda och fyller snart 10 år. Ja, ska det vara riktigt 
fint så heter hon egentligen SLCH JackPine’s Love In Flames, 
men för det mesta kallas hon ”Mirris”. 

För ca 6 år sedan fick jag diagnosen fibromyalgi, vilket innebär 
ständig värk i leder och muskler. Dessutom tappar jag saker 
hela tiden. Jag har en hel del problem med ryggen och det gör 
att jag har svårt att böja mig ner och då är min älskade Miranda 
en ovärderlig hjälp.  

Hon trivs bra med sin uppgift och jag 
har haft hjälp av henne i fem år nu. 
Hon utför alltid alla uppgifter med en 
enorm glädje och jag behöver aldrig 
tjata på henne. Dessutom har hon 
alltid tid att hjälpa direkt när jag be-
höver hjälp.  

Hon är så otroligt söt när man ropar 
på henne. Det första hon gör är  att 
titta sig omkring för att se om det 
finns något att plocka upp. Hon går fram till föremålet och 
tittar på mig precis som om hon frågar om jag vill ha det. Jag 
ber henne då att ge mig det och hon plockar glatt upp det och 
lägger det i min hand. Ibland behöver jag inte ens be henne 
utan så fort något ramlar ner på golvet så är hon framme och 
plockar upp det. Det är allt från strumpor till pappersark. 

Hon hjälper mig också i tvättstugan med att sortera tvätt och 
ge mig det som ska läggas i maskinen. Hon hjälper mig även 
med att plocka in den rena tvätten. Hon är en riktig fena på att 
lägga in strumporna på sin plats i lådan.  

 

Hon har också lärt sig att knyta 
upp skosnöre. Det tog en liten 
stund innan hon förstod vad hon 
skulle göra, men när hon väl fat-
tade det tyckte hon att det var så 
roligt att det var svårt att knyta 
skorna. Så fort jag hade knutit så 
knöt hon upp den igen, men ro-
ligt hade hon i alla fall. Hon är 
också jätteduktig på att hämta 

mina kläder och skor. Lite roligt är det för om jag ber henne 
hämta mina tofflor så brukar hon alltid komma med mina 
kängor och jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det… hmmm… 

Eftersom jag har flera hundar så händer det att det ligger en 
massa leksaker både inne och ute. De är bra på att dra fram 
men inte lika bra på att plocka undan efter sig (de brås på sin 
matte sägs det). Det har blivit Mirandas uppgift att plocka i 
ordning efter de andra. Kanske inte så rättvist, men hon får 
alltid lön för sitt jobb.  

Jag vet inte vad jag skulle göra utan min lilla assistent och det 
dyker upp nya saker för henne att göra lite då och då. Det är 
nog bara en sak som jag inte får henne att hämta och det är 
telefonen. Hon tycker att den låter alldeles för mycket, eller 
kanske är det så att matte pratar för mycket? Annars löser hon 
de flesta problem och tycker det är så roligt att hämta och läm-
na saker.  

Tänk vad mycket man kan lära en hund och det här är bara på 
lek! Tänk på alla service– och signalhundar! Vilka enorma till-
gångar de är för sina ägare. 

Nina  Svedegård  

Matte vill ha sin sko 

Miranda hämtar en penna 
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KORAD GEMDALES QUALITY QUINTUS 
S-57406-2005 F20050920  Blm Hane 
e. Oneway's Mclaren 
u. Gemdales Invincible Isabell 
Ägare: Jane Leiswall Kävlinge 
 
Mentaltest i Lomma 20080907 av Anders Magnusson & 
Conny Borg 
Exteriörbeskrivare; Eva L - Borg 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö:5 , Samarbete tl:3 , Gripa ta tag 5 m;4, Gripa ta 
tag 40 m;4 , gripa hålla 5 m; 5,gripa hålla 40 m; 5 ,Slita dra 5 m; 
4, slita dra 40 m: 4, Förföljande: 4, Gripande: 3, Uthållighet: 3, 
Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4, S samspel: 5, Hand-
lingsförmåga: 4 Anpassning: 4, Koncentration 4, Avreaktion: 3, 
Minnesbilder: 4, Rädsla: 4, Aggressivitet: 5 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 Totalt 469 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 63, Längd 65,5, Bröstdjup 31 
AD lidr. 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, ngt 
konkav nosrygg, med ngt läppficka, pigment ua, ngt långt stop, ngt svag underkäke, Ngt runda, ljusa ögon korr plac. Öron av 
korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg, skulderplacering & skuldervinkel, ngt brant överarmsvinkel, ngt utåtvrid-
na armbågar. korr benställning & mellanhänder, ngt platta tassar. Rygg;  Korr manke &överlinje, ngt kort ländparti. Bakparti; 
Ngt sluttande bäckenlutning, korr kors av korr, längd, korr. svansansätt/längd. 
Korr. knä/hasvinkel &benställning, ngt höga hasor, korr tassar. Rörelser; Trånga, flätande fram, med ngt lösa armbågar & 
handlovar, Korr rygg/kropps & svanshållning, ngt kort steglängd fram, bak ua.  
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, med ljus tanfärg. Mentalitet; ua. 
 
 

Korade hundar, Svensk  
Utställningschampions 
samt övriga Champions   

2007-2008         
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Korade hundar  
KORAD POPHAMS A NEW LOOK 
S-24463-2006 F20060226  Trf Hane 
e. Angeleye's Rhapsody In Rock 
u.  Newlook's Go For It Baby 
Ägare: Synnöve Ekström Haninge 
 
Mentaltest i Sättna 20080628 av Margaretha Carlsson &  
Sune Halvarsson 
Exteriörbeskrivning av Jesper Andersson 20080914 Eskilstuna 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta 
tag 40 m; 2, gripa hålla 5 m; 2,gripa hålla 40 m; 2 ,Slita dra 5 
m; 3, slita dra 40 m: 2, Förföljande: 3, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 5, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 4 Anpassning: 3, Koncentration 3, 
Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5, Rädsla: 2, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 4 Skott: 5 Totalt 398 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 58,5, Längd 63, Bröstdjup 27,5 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, ngt rund, nosparti med korr.längd/bredd & 
djup, ngt konkav. Nosrygg, läppar & pigment ua. Svagt mark, ngt långt stop, ngt smalt bett, korr underkäke, ögon med korr. 
färg, form & placering. Öron av korr. form, ngt brett plac. Framparti; Korr. bröstkorg, ngt framskjuten skulderplacering, ngt 
brant skuldervinkel & ngt brant överarmsvinkel av korr. längd, korr. armbågar/mellanhänder, benställning & tassar. Rygg; 
Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt brant kors, korr. svansansätt/längd. Korr. knä/hasvinkel, Korr. benställning, ha-
sor och tassar. Rörelser; Ngt. trånga fram m ngt lösa armbågar, korr bak, rygg, kroppshållning ua. Korr. svanshållning, ngt 
kort steglängd fram, bak ua. Ngt trång spårvidd fram & bak. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua. 
 
 

KORAD PRIVAT´S WEDDING GIFT 
S-15350-2007 F20060313  Trf Tik 
e. Maleza Dancing Doubar 
u. Privat's Rikke Ragdoll 
Ägare: Maria Nyman Kalix 
 
Korad i Sättna 20080628 av Margaretha Carlsson &  
Sune Halvarsson 
Exteriörbeskrivare Kerstin Persson. 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta 
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1, Slita dra 5 
m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 3 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet:5, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 4, Koncentration 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3,  
Rädsla: 4, Aggressivitet: 3 Nyfikenhet: 4 Skott: 5  
Totalt 375 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 50, Längd 61, Bröstdjup 25 
Helhetsintryck, helhet & könsprägel ua m ngt tunn benstomme . Huvud, skalle m korr längd/djup, nosparti ua, svagt mark. 
stop m felaktig plac., svagt mark. underkäke, ögon färg/form & plac. ua. Korr öron storlek &  plac. Framparti, korr hals, bröst-
korg, korr skulderplac m ngt brant skuldervinkel/ överarmsvinkel. Benställning/ armbågar, mellanhänder o tassar ua. Rygg, 
korr. manke/överlinje/ländparti . Bakparti, ngt kort/brant kors, korr svansans. av ngt kort längd, ngt smal lårbredd, ngt knapp 
knä/hasvinkel . Ngt kohasig benställning med korr tassar. Rörelser, ngt trånga  fram flätande m lösa armbågar, ngt trång 
spårvidd fram, bak ua, korr. bak m korr.hasleder. Rygg/kropps & svanshållning .ua. Korr. steglängd fram/bak.  
Päls & Färg, Korr längd/kvalité /struktur & färg. Mentalitet; ua 
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 Korade hundar 

KORAD SHIM’S BLACK CHARMER IN LIGHT 
S-63201-2004 F20041004  Trf Hane 
e. Nightairy's Ray Of Light 
u. Shim's Magic Of My Blue Shadow 
Ägare: Inger Johansson, Hallstahammar 
 
Mentaltest i Örebro 20080817 av Martti Keskinen &  
Kent Andersson 
Exteriör Eskilstuna 20080914  Jesper  Andersson. 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5m; 1, Gripa ta 
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1,  
Slita dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 3,  
S samspel: 2, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 1, Koncentration 3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 5, 
Rädsla: 4, Aggressivitet: 3 Nyfikenhet: 3 Skott: 5  
Totalt 300 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 58, Längd 64, Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd, ngt grund, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Svagt mark.& långt stop, ngt svag underkäke, ngt smalt bett. Korr. ögon med 
korr. färg, form & placering . Öron av korr. form ngt brett plac. Framparti; Korr. hals/bröstkorg ngt framskjuten skulderplacer-
ing, ngt brant skuldervinkel/ överarmsvinkel, korr. benställning, ngt inåtvridna armbågar, korr. tassar och mellanhänder. 
Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt brant kors av korr, längd. Korr. svansansätt/längd. Ngt sluttande bäcken, 
ngt smal lårbredd, ngt knappa knä&hasvinklar med ngt hastrång & ngt kohasig benställning, hasor & tassar ua. Rörelser; Ngt 
trånga framifrån, ngt lösa armbågar, trånga bakifrån, kropps/rygg & svanshållning ua, ngt kort steglängd fram & bak, ngt trång 
spårvidd fram & trång bak.  
Päls &färg; Korr längd, kvalite & struktur, korr färg med ngt ljus tanfärg. Mentalitet; ua 
 

KORAD SEAMIST SOVEREIGN STAR 
S-12446-2005 F20041215 Trf Hane 
e. Hawkeire's Spirit O'barksdale 
u. Seamist Spot-On 
Ägare: Frida Franckie Lomma 
 
Mentaltest i Lomma 20080106 av Anders Magnusson &  
Conny Borg 
Exteriörbeskriven 20070923 i Lund av  Nina Karlsdotter  
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 3, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta 
tag 40 m; 1, gripa hålla 5 m; 1,gripa hålla 40 m; 1, 
Slita dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1,Förföljande: 5, Gripande: 1 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 2, Handlingsförmåga: 4  
Anpassning: 5, Koncentration 4, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5,  
Rädsla: 4, Aggressivitet: 5 
Nyfikenhet: 3 Skott: 3 Totalt 362 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 61, Längd 66, Bröstdjup 30 
Helhetsintryck, könsprägel ua, ngt tunn benstomme;. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd/djup, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar ua. Rosa pigment. Svagt mark.stop, ngt svagt mark.underkäke, ngt smalt bett. Ngt små 
ögon med korr. färg, form & placering . Lätta öron av korr. form och placering. Framparti; Ngt tunn hals,Korr. bröstkorg, ngt 
framskj. skulderplac. Ngt brant skuldervinkel/överarmsvinkel, korr. armbågar och benställning, tassar och mellanhänder. 
Rygg; Ngt sänkt manke, Korr. överlinje, ländparti Bakparti; Ngt kort, ngt brant kors. Ngt låg svansansätt, m korr längd. Ngt 
kort bäcken m plan lutning, ngt smalt lår, knapp knä/hasvinkel, korr benställning, hasor och tassar ua. Rörelser; Ngt trånga 
fram, korr bak, lösa handlovar, armbågar /hasor ua, rygg & kroppshållning ua. Hög svanshållning, ngt rullad, ngt kort steg-
längd fram & bak, ngt trång spårvidd fram o bak. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, ngt ljus tanfärg. Mentalitet; ua. 
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Korade hundar 
KORAD SHIM’S SAY IT AGAIN IN BLUE LIGHT 
S-63204-2004 F20041004 Bl.m Hane 
e. Nightairy's Ray Of Light 
u. Shim's Magic Of My Blue Shadow 
Ägare: Rosemarie Ståhl Fjugesta 
 
Mentaltest i Örebro 20080518 av Martti Keskinen &  
Sven-Einar Holmsten 
Exteriör Katrineholm 20080518  Roland Fors. 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta 
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1,  
Slita dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 1, Handlingsförmåga: 3 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 4, 
Rädsla: 4, Aggressivitet: 4, Nyfikenhet: 3 Skott: 5  
Totalt 310 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 61, Längd 71, Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel/benstomme ua. Huvud, korr skalle läng/djup, m ngt dåligt utfyllt nosparti, ngt svagt mark.stop, 
korr bett/underkäke, korr ögon form/färg o plac. Korr öronplac & storlek,ngt tunga. Framparti, korr hals/bröstkorg, korr skul-
der/överarmsvinkel, Benställning/mellanhänder o tassar ua. Rygg, Korr manke/överlinje o ländparti. Bakparti, Korr. kors. 
Svansans/längd ua. korr bäcken, lår o knävinkel, ngt hastrång benställning, hasor o tassar ua. Rörelser, korr rörelser fram o 
bak, korr kroppshålln/rygg, korr svanshålln. Steglängd fram/bak ua.  
Päls & Färg, korr pälslängd, struktur/kvalite, färg ua. Mentalitet, ua. 

KORAD SPRINGMIST’S FIDDLE-FADDLER 
S-26422-2004 F20040313  So Tik 
e. Springmist's Mumintrollet 
u. Carousel's Fyresyde Chat 
Ägare: Åsa & Kent Haglund, Mora 
 
Mentaltest i Nora 20070930 av Stefan Axelsson &  
Sven-Einar Holmsten 
Exteriör Katrineholm 20080518  Roland Fors. 
 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta 
tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 2, Gripa hålla 40 m; 1,  
Slita dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 1, Gripande: 1 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 5, Handlingsförmåga: 3,  
Anpassning: 3, Koncentration 2, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3,  
Rädsla: 3, Aggressivitet: 4 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 Totalt 327 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 57, Längd 68, Bröstdjup 26 
AD lindr. 
Helhetsintryck, helhet ngt tung/grov, könsprägel/benstomme ua. Huvud, skalle m korr längd/djup, ngt dåligt utfyllt nosparti, 
korr. stop, bett & underkäke, ögon färg/form & plac. ua. Ngt lätta öron m korr. plac. Framparti, korr hals, bröstkorg, skulderp-
lac & skuldervinkel. Korr. överarm/ benställning & armbågar, mellanhänder o tassar ua. Rygg, korr. manke/överlinje/
ländparti . Bakparti, Korr kors. svansans./längd, knä/hasvinkel . Ngt hastrång benställning med korr tassar. Rörelser, korr. 
fram m ngt lösa armbågar, korr. bak m korr.hasleder. Rygg/kropps & svanshållning .ua. Korr. steglängd fram/bak.  
Päls & Färg, Kort/ngt mjuk päls, korr. färg. Ment. ua 
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 Korade hundar 

KORAD SPRINGMIST’S WALKABOUT 
S-25734-2005 F20050312  Trf tik 
e. Walk On Top's Atlas 
u. Alma 
Ägare: Mats Lööv Västerås 
 
Mentaltest i Nora 20070930 av S-E Holmsten &  
Stefan  Axelsson 
Exteriörbeskrivare; Eddie Engstrand 20071007 Västerås 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa 
hålla 5 m; 1, Slita dra 5 m; 1, Gripa ta tag 40 m; 1, Gripa hålla 
40 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 5, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 4, S sam-
spel: 2, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 3, Minnesbilder: 3, 
Rädsla: 3, Aggressivitet: 5 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 Totalt 302 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 56, Längd 64, Bröstdjup 25,5 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr. stop, bett & underkäke, ögon med korr. färg, form & placering . Öron av 
korr. form, ngt brett plac. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering,/skuldervinkel, korr överarmsvinkel/längd, korr. 
armbågar/mellanhänder och benställning, ngt lösa tassar. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Korr kors, korr. 
svansansätt/längd. Korr. knä/hasvinkel, Korr. benställning, hasor och tassar. Rörelser; Ngt. trånga fram & bak, rygg, kropps-
hållning ua. Korr. svanshållning, steglängd fram och bak ua. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua. 

KORAD SPRINGMIST’S MILLENCOLLIN 
S-23826-2004 F20040303 Trf Hane 
e. Springmist's Rasputin 
u. Springmist's Haunted Lady 
Ägare: Jonas Löthgren Örebro 
 
Mentaltest i Nora 20070930 av S-E Holmsten &  
Stefan Axelsson 
Exteriörbeskrivare; 20080518 Roland Fors Katrineholm 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 4, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa 
hålla 5 m; 1, Slita dra 5 m; 1, Gripa ta tag 40 m; 1, Gripa hålla 
40 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2,  
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 5,  
S samspel: 4, Handlingsförmåga: 2,  
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 3,  
Minnesbilder: 3, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 3 Skott: 4 Totalt 314 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 61, Längd 71, Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd, ngt dåligt utfyllt, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Ngt svagt mark.stop underkäke ua., ögon med korr. färg, form & placering . Öron 
av korr. form och placering. ngt tunga. Framparti; Korr. bröstkorg, skulderplacering/ skuldervinkel & överarmsvinkel, korr. 
armbågar och benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt kort kors. Korr. 
svansansätt, m korr längd. 
Korr. knä/hasvinkel, ngt hastrång. benställning, korr hasor och tassar. Rörelser; Korr fram & bak, armbågar /hasor ua, rygg & 
kroppshållning ua. Svanshållningngt snedvriden & ngt över rygglinjen, Korr steglängd fram & bak 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, ngt ljus tanfärg. Mentalitet; ua. 
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Korade hundar / SUCH & Korad hund 
SUCH & KORAD CHENOMIS AVALON 
S-13696-2005 F20041229 Blm Tik 
e. Steadwyn Diamond Lover 
u. Ziglines Dark Midnight Chebacca 
Ägare: Tanja Björk & Patrick Lempeä 
 
Mentaltest i Fagersta 20080427 av Sune Halvarsson &  
Sven-Einar Holmsten 
Exteriör Fagersta 20070915 Sonny Ström. 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta 
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1,  
Slita dra 5 m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 1, Gripande: 1, 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 5, S nyfikenhet: 5,  
S samspel: 1, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, 
Rädsla: 5, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 4 Skott: 4  
Totalt 311 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 52, Längd 59, Bröstdjup 25 
Helhetsintryck, könsprägel/benstomme ua.  
Huvud, korr. skalle/nosparti m svagt mark stop o ngt svag underkäke. Korr ögonform/färg o plac. Korr öron/plac. Framparti, 
Korr hals/bröstkorg m ngt framskjuten skulderplac o ngt brant överarm, korr benställn. m ngt veka mellanhänder. Korr tassar. 
Rygg, Korr manke/överlinje. Bakparti, kors svansans./svanslängd ua. korr bäcken, lår/hasvinkel, kohasig benställning, ha-
sor/tassar ua. Rörelser, ngt trånga framifrån, bakifrån ua, rygg, kropp/svanshållning ua, korr steglängd fram/bak.  
Päls & Färg, korr längd/kvalite, ngt vågig struktur m ngt lite underull, korr färg. Mentalitet, ua 
 
 

Utställningsmeriter 
20060527 cert Per-Erik Wallin, 20060603 cert Fredrik Norg-
ren, 20060805 cert Eva Eriksson,  
20060903 cert Sonny Ström 

Utställningsmeriter 
061007 cert Charlotte Höier, 070421 cert Bo Wiberg,   
070505 cert Yvonne Brink, 070506 cert Bo Wiberg 
070729 cert Pat Hutchinsson 

KORAD & SUCH DANFREBEK DESIGN DE LUXE 
S-64601-2005 F20050716  Blm Hane 
e. Danfrebek Designed In Blue 
u.Danfrebek Sheer Devil 
Ägare: Margaretha Carlsson, Liden 
 
Korad i Timrå 20080419 av Sune Halvarsson &  
Gunnel Crona 
Exteriörbeskrivare; Kerstin Widmark 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta  
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, gripa hålla 40 m; 1,   
Slita dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 3 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 2, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 3,  
Minnesbilder: 2, Rädsla: 3, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 Totalt 338 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 58, Längd 62, Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr. stop, bett,  ngt svag underkäke,Ngt små ögon med korr. färg, form & pla-
cering . Öron av korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg och skulderplacering, skuldervinkel, ngt brant över-
armsvinkel, korr. armbågar och benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt 
brant kors av korr, längd. Korr. svansansätt, m ngt kort svans. 
Korr. knä/hasvinkel, Korr. benställning, hasor och tassar. Rörelser; Ngt. trånga bak med fasta hasleder, korr. fram med fasta 
armbågar. Rygg, kroppshållning, steglängd fram och bak ua. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua. 
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 Korad och Svensk Utställningschampion  
KORAD & SUCH FANCYMORE GOLDEN ACE IS HIGH 
S-41337-2005 F20050518 So Hane 
e. Cordylines High Commander 
u. Drenoss Nearly Blonde 
Ägare: Margaretha Carlsson, Liden 
 
Korad i Timrå 20080419 av Sune Halvarsson &  
Gunnel Crona 
Exteriörbeskrivare; Kerstin Widmark 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 5, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta  
tag 40 m; 1 , Gripa hålla 5 m; 1,gripa hålla 40 m; 1 , 
Slita dra 5 m; 1, slita dra 40 m: 1,Förföljande: 2, Gripande: 1 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 1, Handlingsförmåga: 2 
Anpassning: 4, Koncentration 2, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 5, 
Rädsla: 4, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 3 Skott: 5 Totalt 302 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 60, Längd 66, Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua. Huvud; Skalle med korr. längd ngt djup,, nosparti med korr.längd,bredd & djup, 
Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr. stop/bett & underkäke, ögon med korr. färg, form & placering. Öron av korr. 
form, ngt vid placering. Framparti; Korr. bröstkorg,skulderplacering & skuldervinkel, överarmsvinkel ua ngt kort längd. Korr. 
armbågar, benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Korr. kors/längd. Korr. 
svansansätt, m kort svans.  
Ngt smal lårbredd, korr. knä/hasvinkel, korr. benställning, hasor och tassar. Rörelser; Korr. bak med ngt lösa hasleder, ngt 
flätande fram med ngt lösa armbågar. Rygg, kroppshållning & steglängd fram och bak ua. Rullad svans. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua. 
 
 

Utställningsmeriter 
071025 cert Ritva Raita 
080426 cert Eva L Borg 
080920 cert Fredrik Norgren 

KORAD & SUCH MARI-MONS SILVER SKY 
S-54412-2004 F20040726  Blm Tik 
e. Echuca Big Bang  
u. Mari-Mon's My Heart Will Go On 
Ägare: Gunnel Hallström, Tungelsta 
 
Korad i Timrå 20080419 av Sune Halvarsson & Gunnel Crona 
Exteriörbeskrivare; Kerstin Widmark 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 3 , Samarbete tl:3 , Gripa ta tag 5 m;2, Gripa ta  
tag 40 m; 2 , gripa hålla 5 m; 2,gripa hålla 40 m; 2 , 
Slita dra 5 m; 2, slita dra 40 m: 2, Förföljande: 5, Gripande: 2 
Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 3,  
S samspel: 3, Handlingsförmåga: 2 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3, 
Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 5  
Totalt 342 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 54, Längd 60, Bröstdjup 24 
P4 saknas v.uk 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua.  
Huvud; Skalle med korr. längd/djup, ngt snipigt nosparti med korr.längd & djup, Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. 
Korr. stop, bett, & underkäke, korr ögon, färg, form & placering . Öron av korr. form och placering. Framparti; Korr. bröstkorg 
och skulderplacering,/skuldervinkel, korr överarmsvinkel av ngt kort längd. korr. armbågar och benställning, tassar och mel-
lanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt brant kors av korr, längd. Korr. svansansätt/längd.  
Ngt smal lårbredd, Korr. knä/hasvinkel, Korr. benställning, hasor och tassar. Rörelser; Korr. bak, ngt trånga fram & ngt 
flätande, Korr armbågar, korr steglängd fram & bak, kropp, rygg /svanshållning ua. Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet 
&struktur, med ngt ljus tanfärg. Mentalitet; ua. 
 
 

Utställningsmeriter 
050806 cert Anders Lyrholm 
060820 cert Tina Permo  
070519 cert Gunilla Skallman 
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Korad och Svensk Utställningschampion  

KORAD & SUCH ONEWAY’S GOOD CHARLOTTE 
S-42489-2005 F20050612  So tik 
e. Oneway's Errol Flynn 
u. Oneway's Praline 
Ägare: Mirjam Kemppainen Västerås 
 
Mentaltest i Örebro 20081025 av Barbro Kamleitner &  
Martti Keskinen 
Exteriörbeskriven av Kerstin Widmark 20070916 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 5, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta  
tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 2, gripa hålla 40 m; 3,   
Slita dra 5 m; 2, slita dra 40 m: 2, Förföljande: 5, Gripande: 2 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 5,  
S samspel: 4, Handlingsförmåga: 3 
Anpassning: 3, Koncentration 2, Avreaktion: 5, Minnesbilder: 5,  
Rädsla: 4, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 4  
Totalt 402 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 53, Längd 56, Bröstdjup 25 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua.  
Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr. 
stop, bett, ngt svag underkäke, Korr ögon form & placering, ngt ljusa. Öron av korr.storlek, ngt breda i basen & ngt lätta. 
Framparti; Korr. bröstkorg , ngt framskjuten skulderplacering, korr. skuldervinkel/överarmsvinkel, korr. armbågar/
benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Ngt brant kors av korr, längd. Korr. 
svansansätt/svanslängd. 
Ngt knapp knävinkel, korr hasvinkel, benställning, hasor och tassar. Rörelser; Korr, fram & bak, armbågar/hasleder/ kropps-
hållning & svanshållning ua. Ngt kort steglängd fram & bak. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur. Mentalitet; ua. 

Utställningsmeriter 
060422 cert Peter Harsanyi, 060910 cert Nina Karlsdotter 
070421 cert Kelly Anthony, 070513 cert Horst Kliebenstein 
070722 cert Miklos Levente 

KORAD & SUCH GEMDALES TWINKLE LITTLE TINDRA 
S-57290-2006 F20060730 Blm Tik 
e. FINUCH SUCH INTUCH ESTCH  
    Monogram’s Gentleman O’quaemac 
u. SUCH DKUCH KORAD LPI  
    Gemdales Invincible Isabell 
Ägare: Kristina Javue Löddeköpinge 
 
Mentaltest i Varberg 20081025 av Anita Andersson &  
Owe Andersson 
Exteriörbeskrivare; 20081115 av Ingrid Anderson 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 4, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa  
hålla 5 m; 1, Slita dra 5 m; 1, Gripa ta tag 40 m; 1,  
Gripa hålla 40 m; 1, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4,  
Gripande: 2, Uthållighet: 1, Social självsäkerhet: 4,  
S nyfikenhet: 5, S samspel: 2, Handlingsförmåga: 4 
Anpassning: 4, Koncentration 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 3,  
Rädsla: 4, Aggressivitet: 5, Nyfikenhet: 4 Skott: 3  
Totalt 352 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 61, Längd 71, Bröstdjup 26 
Helhetsintryck, könsprägel u.a., benstomme ngt tunn Huvud; 
Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr längd men ngt grunt, Korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Ngt svagt 
mark.stop ngt svagt markerad underkäke, ngt små ögon med korr. färg & placering . Ngt små öron av korr. form och placer-
ing. Framparti; Korr. bröstkorg, skulderplacering/ skuldervinkel & överarmsvinkel, ngt kort överarmslängd, korr armbågar och 
benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Manke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Korr kors och svansansätt, m korr 
längd. Korr. knä/hasvinkel och benställning, korr hasor och tassar. Rörelser; Korr bak men ngt trång och flätande fram, arm-
bågar /hasor ua, rygg & kroppshållning ua. Korr Svanshållning, Korr steglängd fram & bak 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur, ngt ljus tanfärg. Mentalitet; ua. 

Utställningsmeriter 
080824 cert, domare Petra Junehall 
080831 cert, domare Birthe Larsen-Rosvall 
080921 cert, domare Roland Fors 
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KORAD & SUCH ONEWAY’S LILL-SNORRE 
S-49487-2003 F20030712  So Hane 
e. Oneway's Pokémon 
u. Oneway's For Your Eyes Only 
Ägare: Evama Thörnvall, Sala 
 
Mentaltest i Bro 20070421 av Ingalill Larsson & Gunnel Ferm 
Exteriörbeskriven 20070715 Eddie Engstrand 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 3, Samarbete tl: 2, Gripa ta tag 5 m; 2, Gripa ta  
tag 40 m; 2, Gripa hålla 5 m; 3, gripa hålla 40 m; 2,   
Slita dra 5 m; 3, slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 3 
Uthållighet: 2, Social självsäkerhet: 4, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 2, Handlingsförmåga: 3 
Anpassning: 3, Koncentration 3, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 5,  
Rädsla: 3, Aggressivitet: 3 
Nyfikenhet: 3, Skott: 5, Totalt 366 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 59, Längd 61, Bröstdjup 27 
Helhetsintryck, könsprägel, benstomme; ua.  
Huvud; Skalle med korr. längd/djup, nosparti med korr.längd,bredd & djup, korr.parallellitet, nosrygg, läppar & pigment. Korr. 
stop, bett & underkäke, Korr ögon, färg, form & placering . Öron av korr. form, ngt tät placering. Framparti; Korr. bröstkorg, 
skulderplacering &skuldervinkel/överarmsvinkel, korr. armbågar och benställning, tassar och mellanhänder. Rygg; Man-
ke,överlinje, ländparti; ua, Bakparti; Korr kors, svansansätt/längd ua, ngt plant bäcken, korr. knä/hasvinkel, korr. benställ-
ning, hasor och tassar. Rörelser; Ngt. trånga  & ngt flätande fram, ngt trånga bak med fasta hasleder, korr rygg/
kroppshållning & svanshållning, ngt kort steglängd fram & bak, ngt trång spårvidd fram & bak. 
Päls & Färg; Korr. färg, längd, kvalitet och struktur.  
 
 

Utställningsmeriter 
060820 cert Tina Permo 
070617 cert Frank Christiansen  
070715 cert Eddie Engstrand 

Korad och Svensk Utställningschampion  

KORAD & SUCH ONEWAY´S SUZUKI 
S-34423-2005 F20050404  Trf Hane 
e. Oneway’s Poke´mon 
u. Oneway’s Mercedes 
Ägare: Örjan Johansson, Västerås 
 
Mentaltest i Örebro 20080412 av Martti Keskinen &  
Sven-Einar Holmsten 
Exteriör Kydingeholm 20080914  Sonja Hagelberg 
 
Mentaltest 
Samarbete Fö: 1, Samarbete tl: 1, Gripa ta tag 5 m; 1, Gripa ta  
tag 40 m; 1, Gripa hålla 5 m; 1, Gripa hålla 40 m; 1, Slita dra 5 
m; 1, Slita dra 40 m: 1, Förföljande: 4, Gripande: 2 
Uthållighet: 4, Social självsäkerhet: 3, S nyfikenhet: 4,  
S samspel: 2, Handlingsförmåga: 3 
Anpassning: 4, Koncentration 4, Avreaktion: 4, Minnesbilder: 4, 
Rädsla: 3, Aggressivitet: 3, Nyfikenhet: 3 Skott: 4  
Totalt 331 poäng 
 
Exteriörbeskrivning 
Höjd 62, Längd 65, Bröstdjup 29 
Tandstatus, överbett 
Helhetsintryck, Könsprägel/benstomme ua.  
Huvud, Skalle m korr längd/djup, snipigt nosparti m ngt konvex nosrygg, svagt mark.stop, ngt lösa läppar, svagt mark 
underkäke, ngt små ögon med korr  form/ färg o plac. öron korr plac. Framparti, ngt lång hals, ngt flat bröstkorg, ngt brant 
skuldervinkel m brant överarm, korr benställning/armbågar o mellanhänder, ngt lösa tassar. Rygg, korr manke/överlinje m ngt 
långt ländparti. Bakparti, ngt kort/brant kors, ngt kort svanslängd m rak svanshålln. Ngt smal lårbredd, knapp knä/hasvinkel, 
korr benställning m lösa tassar. Rörelser, ngt hasvid bak, fram ua, lösa armbågar, kort steglängd fram o bak, rygg, kropp/
svanshålln. ua. Päls & Färg, Längd, kvalite o struktur ua, korr färg. Mentalitet, ua 

Utställningsmeriter 
070729 cert Marilyn Clark 
070908 cert Brian House 
080106 cert Seamus Oates 
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Svensk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUCH KORAD LPI  
FANCYMORE SPECIAL EDITION 
e. Bermarks Henchman 
u. Cordylines Miracle In Gold 
Uppfödare: Margareta Carlsson 
Ägare: Yvonne Öberg 
 
050507 Timrå BK, CERT, BIM, domare Salvador F Janeiro 
070915 Svegs BK, CERT, BIR, domare Yvonne Brink 
080223 Timrå BK, CERT, BIM, domare Fredrik Norgren 

Svensk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH GEMDALES TERRIFIC TITUS 
e. FINUCH SUCH INTUCH ESTCH  
    Monogram’s Gentleman O’quaemac 
u. SUCH DKUCH KORAD LP  
    Gemdales Invincible Isabell 
Uppfödare: Yvonne Andersson 
Ägare: Britt Franzén 
 
070804 Nygård, CERT, BIR, domare Ove Germundsson 
071124 Åstorp, CERT, BIR, domare Eva Liljekvist Borg 
080921 Skara, CERT, BIR, domare Eva Eriksson 
 
081025 Varbergs BK, godkänd mentaltest 
 
 

Svensk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH ANGELEYE’S UNIQUE PRIDE A 
e. SUCH Kendrakes Gordon Skye 
u. Angeleye’s Edge Of Heaven 
Uppfödare: Stina Johansson 
Ägare: Gudrun & Per Carlsson 
 
040215 Göteborg Int, CERT, domare Brenda Branbury 
040827 Sunne Nat, CERT, domare Barbro Finkelstein 
050424 Västerås Nat, CERT, BIM, domare Yvonne Brink 
 
080928 Skara Bruksprov, uppflyttad hkl spår 
 
 

Svensk Utställningschampion  
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 Svensk Utställningschampion  

Svensk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH SEAMIST STARSQUAD 
e. FINUCH Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 
u. SUCH Seamist Spot-On 
Uppfödare: Margareta Hawkins 
Ägare: Åse Adolfsson  
 
040515 Nybro BK, CERT, BIM, domare Göran Bodegård 
051106 Nybro Bruksprov, uppflyttad hkl sök 
070825 Saxnäs BHK, CERT, BIM, domare Bo Wiberg 
080720 Ölands BK, CERT, BIR, domare Sonny Ström 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH ONEWAY’S YAMAHA 
e. KORAD NORUCH OneWay’s Pokémon 
u. INTUCH OneWay’s Mercedes 
Uppfödare/Ägare: Jeanette Sävlund 
 
060723 Lövudden SKK Int. CERT CACIB, BIM,  
    domare Boo Lundström 
070520 Enköping SBK, CERT, BIM,  
    domare Gunilla Skallman 
080514 Gävle SBK, CERT, BIR, domare Beata Petkevica 
 
080525 Godkänd mentaltest med 345 p 

Svensk Utställningschampion 

Svensk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH ONEWAY’S JOHNNY BE GOOD 
e. OneWay’s Lost Johnny 
u. OneWay’s Uma Thurman 
Uppfödare: Jeanette Sävlund 
Ägare: Marianne Hellsing 
 
070407 Älvsjö SKK Int. CERT, domare John Blake 
070708 Västerås SKK Nat, CERT, BIR,  
    domare Anthony Kelly 
080703 Circuit Almare Stäket SCK, CERT  
    domare Charlotte Höier 
 
081025 Godkänd mentaltest med 322 p 
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Svensk samt Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NV-07 NUCH BERMARKS HERMIA 
e. Brilyn Touch Of Black 
u. NUCH Renferns My Cherry Amour 
Uppfödare: Ulla Bergh-Persson  
Ägare: Anna-Karin & Stefan Eriksson 
 
071123 Hamar Int, CERT, CACIB, BIR, NV-07  
   domare Birgitte Schjöth 
071228 Eidsvoll, CERT, BIR,  
    domare Leif Lehmann Jörgensen 
071229 Eidsvoll, CERT, BIR, domare Ove Germundsson 
 
 
 
 

Norsk Utställningschampion 

Norsk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH BERMARKS MORIAH IN BLUE 
e. INTUCH NUCH DKUCH NV-06  
    Takanja’s Exlusive Design 
u. NUCH NV-07 Bermarks Hermia 
Uppfödare: Ulla Bergh –Persson 
Ägare: Anna-Karin & Stefan Eriksson 
 
080216 Eidsvoll, CERT, BIM, domare Ralf D Campbell 
080223 Bö NKK, CERT, CACIB, BIR,  
    domare Johnny Andersson 
080803 Naesbyen, CERT, BIM, domare Brenda Banbury 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJH SUCH NUCH SUNWIND’S BE FAMOUS 
e. Moonhill’s Here I Go Again 
u. NV-05 NUCH Takanja’s Fearless In Blue 
Uppfödare: Malin Jansson 
Ägare: Susanne Karlsson & Malin Jansson  
 
080013 Göteborg SKK, CERT, r-CACIB, 2-Bhkl,  
  domare Hans Lehtinen 
080016 Göteborg SKK, CERT, r-CACIB, 2-Bhkl,  
  domare Seamus Oates 
080113 Eidsvoll, CERT, BIR, domare Kurt Nilsson 
080217 Eidsvoll, CERT, BIR, BIG-4, domare Ralf Campbell 
080504 Nora BK, CERT, BIM, domare Eva Borg 
080518 Arvika BK, CERT, BIM, domare Bo Wiberg 
080607 Tjänsehundcert Försvarsmakten, Tjänstehund 
080810 Askersund SKK, CERT, CACIB, BIR, domare Nils Mohlin 
080816 Drammen NKK, CERT, CACIB, BIM,  domare Leif Ragnar  
 

Svensk Utställningschampion 
Norsk Utställningschampion 

Tjänstehund 
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 Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCH FINUCH KORAD LPI 
FANCYNORE DOUBLE-O-SEVEN 
e. Danfrebek Deltron 
u. Drenoss Nearly Blond 
Uppfödare: Margaretha Carlsson 
Ägare: Annica Nyström 
 
080928 Finland, CERT, CACIB, BIR,  
    domare Pedro Delerue 
 
 
 

Finsk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV-08 DKUCH  
GEMDALES TREMENDOUS TINTOMARA 
e. FINUCH SUCH INTUCH ESTCH  
    Monogram’s Gentleman O’quaemac 
u. SUCH DKUCH KORAD LP  
    Gemdales Invincible Isabell 
Uppfödare: Yvonne Andersson 
Ägare: Kristina Javue 
 
080217 Odense DKK Int. CERT, CACIB, BIR-BIG-3,  
    domare Gunnel Holm 
080628 Brödnby DKK Int. CERT CACIB,  
    domare Rita Trainin 
080817 Vejen SKK Int. CERT, CACIB, BIR,  
    domare Eva Eriksson 

Dansk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH CRAFT’S MAGIC STARGAZER 
e. KORAD NORDUCH Cronys Italian Storymaker 
u. Ingledene Magic Of Love 
Uppfödare:  Marie-Louise & Ove Engström 
Ägare:  Malin Jansson 
 
050226 Bö NKK, CERT, BIM, domare Ulla Eriksson 
051105 Björkelangen NCK, CERT, BIR,  
    domare Caroline Smedlev 
070120 Sandefjord, CERT, BIM, domare Wera Hübenthal 

Norsk Utställningschampion 
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Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTUCH ONEWAY’S MERCEDES 
e. INTUCH KORAD NORDUCH NORDV-99 SV-00  
    SV-05  OneWay’s Errol Flynn 
u. VWW-08 OneWay’s Tales Of Glory 
Uppfödare/Ägare: Jeanette Sävlund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTUCH NUCH ESTW-06 NORDV-06 
ONEWAY’S PRALINE 
e. EECH FINUCH INTUCH NORDV-97 NUCH NV-99  
    Baubon’s Oklahoma Oliwer 
e. NUCH  OneWay’s For Your Eyes Only 
Uppfödare/Ägare: Jeanette Sävlund 
 

Internationell Utställningschampion 

Internationell Utställningschampion 
Norsk utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTUCH EEW-06 ONEWAY´S FIRETIGER 
e. KORAD NORDUCH OneWay’s Pokémon 
u. OneWay’s Material Girl 
Uppfödare: Jeanette Sävlund 
Ägare: AnnSofie Wernborn 
 
040515 Göteborg Int. CERT, CACIB, BIM 
040509 Skara, CERT, BIR 
041107 Växjö Int. CERT CACIB, BIM 
050624 Gällivare Int. CACIB, BIM 
050723 Lövudden, CACIB, BIR 
051002 Fredrikstad, Norge, CERT 
060820 Tallin, Est. CERT CACIB, BIR, EEW-06 
061007 Rostock, CACIB 
070701 Karja, Fin. CERT 
 
 

Internationell Utställningschampion 
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 Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH RUDÄNGENS EXACT A RUBY 
e. Zugardaddy Of Slatestone 
u. NUCH Rudängens Ayla 
Uppfödare/Ägare: Peter & Malena Nilsson 
 
060625 Oppdal, Norge, CERT, BIR,  
    domare Wera Hübenthal 
060701 NKK, CERT BIR, domare Monica Mattfolk 
070512 NKK, CERT, CACIB, BIR,  
    domare Hans Van Den Berg 
070527 NCK, CERT, BIR, BIS,  
    domare Sandra Wigglesworth 
070714 Skien, Norge, CERT, BIR,  
    domare Romy Doedijns 

Norsk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DKUCH NUCH ESTUCH  
BRYSSELWINNARE –06  
SANDCASTLE’S DOCTOR PEPPER 
e. Sandcastle’s Dollar Smile 
u. FINUCH Sandcastle’s O’opsididitagain 
Uppfödare: Kirsi Rautiainen, Finland 
Ägare: Jessica Larsson & Torbjörn Öhman 
 
061202 Svebolle DK, CERT, BIM,  
    domare Valerie Geddes 

Dansk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NUCH RUDÄNGENS CAMERON 
e. NORDV-02-04 NUCH INTUCH Amalie Justin Time 
u. Rudängens Bella Donna 
Uppfödare/Ägare: Malena & Peter Nilsson 
 
050204 Oslo, CERT, 2-Bhkl, domare Frances Hickey 
060318 Eidsvoll, CERT, BIR, domare Erwin Deutscher 
060429 Strange, CERT, BIM,  
    domare Agnes Ganami Kertes 
070217 Eidsvoll, CERT, BIM, domare Andrew Brace 
080426 Bergen, CERT, BIM, domare Loes Mouchart 
080628 Oslo NKK, CERT, 3-Bhkl,  
    domare Sandra Wigglesworth 
 
 

Norsk Utställningschampion 
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Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SV-03-05-06-07 NV-06-07 KBHV-05-07-08  
EUW-06 BW’06 ’08 ESTUCH FINUCH NUCH 
SUCH DKUCH INTUCH BCH 
SANDCASTLE’S STORM INATEACUP 
e. Foxearth Fire Arrow 
u. Sandcastle’s Mustang Sally 
Uppfödare: Kirsi Rautiainen, Finland 
Ägare: Jessica Larsson 
 
060624 Bryssel, CERT x 2, BW’06, BIR, BIG,  
    första kh som någonsin vunnit gruppen i Belgien!  
060819 Mechelen, CERT, BIR, domare Eva Eriksson 
080621 Bryssel, CERT x 2, BW’08, domare Pawel Szemraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DKUCH SUCH SEAMIST SNOWSTAR 
e. FINUCH Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 
u. SUCH Seamist Spot-On 
Uppfödare/Ägare: Margareta Hawkins 
 
080628 Bröndby Danmark, CERT, CACIB, BIM,  
   domare Rita Trainin 

Belgisk Utställningschampion 

Dansk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DKUCH KBHW-06 NUCH  
SANDCASTLE’S PARTY PEPPER 
e. Sandcastle’s Dollar Smile 
u. FINUCH Sandcastle’s O’opsididitagain 
Uppfödare: Kirsi Rautiainen, Finland 
Ägare: Therése Olsson Hill 
 
051002 Fredrikstad NKK Int, CERT, CACIB, BIR,  
    domare K-E Johansson 
060916 Ballerup DKK Int, CERT, CACIB, KBHW, BIR,      
             BIG-4, domare Rainer Vuorinen 
061007 Kongsvinger NKK Int, CERT, r-CACIB,  
    domare Helge Lie 
061111 Kongsberg NHK, CERT, domare Seamus  

Dansk Utställningschampion 
Norsk Utställningschampion 
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 Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DKUCH NUCH INTUCH WW-08  
STEADWYN FASHION N’ PASSIONS 
e. Bermarks Hadrian 
u. JunWW-00 Seabound’s She’s In Fashion 
Uppfödare/Ägare: Anja Ejerstad 
 
061210 Sthlm Int, CACIB, domare Per Svarstad 
070210 Skensved DCK, CERT, BIR, BIS, domare O. Staunskjaer 
070519 Hjerl Hede, CERT, domare J.R. Walsh 
070520 Hjerl Hede, CERT, BIM, domare Stella Clark 
070603 Drammen, CERT, domare Ulla Bergh-Persson 
071007 Sundsvall Int, CACIB, BIR, domare Michael Forte 
071215 Erba M, CERT, CACIB, BIR, domare J. Gomez Toldra 
080223 Fribourg, CERT, CACIB, domare Solie Bister 
080221 Fribourg, CERT, CACIB, domare M. Vermeire 
080704 Sthlm WW, CACIB, BIR, VärldsVinnare, dom C. Höier 

Dansk Utställningschampion 
Norsk Utställningschampion 

Internationell Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH STEADWYN MOST RAVISHING 
e. INTUCH DKUCH NUCH Lakefield Lars Of Liable 
u. INTUCH DKUCH NUCH WW-08  
    Steadwyn Fashion N’ Passion 
Uppfödare/Ägare: Anja Ejerstad, Arbrå 
 
080621 Oppdal, CERT, BIR, BIG-1,  
  domare Geir Nordal– Pedersen 
080622 Oppdal, CERT, BIR, BIG-2 domare Leni Finne 
081004 Kongsvinger, CERT, CACIB, BIM,  
   domare K-E Johansson 
 

Norsk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH INTUCH DKUCH SV-04 SV-05 
STEADWYN DIMOND STEP 
e. Seabound’s Step Aside 
u. Steadwyn Diamonds To Sable Shade 
Uppfödare: Anja Ejerstad 
Ägare: Ann Storm 
 
040904 Högbo SKK Int, CERT, CACIB, BIR, BIG-2, dom B Blid 
041212 Sthlm SKK Int, CERT, CACIB, BIM, SV-04,  
             domare Ulla Bergh-Persson 
050305 Hellerudsslette, CERT, BIM, domare W. Van Deijl 
050603 Hellerudsslette, CERT, BIR, BIG-2, domare F. Hickey 
050625 Trondheim Int, CERT CACIB, domare B. Schjöth 
050723 Liege Int, CERT, CACIB, BIM, domare S. Clark 
051210 Sthlm Int, CERT; CACIB, BIR, SV-05, domare B.Blid 
080830 Glamsberg DCK, CERT, BIR, BIS, domare Eva Borg 

Norsk Utställningschampion 
Internationell Utställningschampion 

Dansk Utställningschampion 
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Övriga Utställningschampions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTUCH NUCH DKUCH SMV-08  
STEADWYN WINDFLOWER 
e. Rickmix Lonely Hero By Tellus 
u. Steadwyn Black Glory 
Uppfödare: Anja Ejerstad, Arbrå 
Ägare: Anne-Marie & Alan Lindh, Danmark,  
 Anja Ejerstad, Arbrå 
 
060506 Hilleröd Int, CERT, CACIB, BIR, domare Charlotte Höier 
060618 Avesta Int, CERT, CACIB, BIR, domare Anders Lyrholm 
080614 Vännäs Int, CACIB, BIR, domare Hans Almgren 
080629 Oslo Int, CERT, CACIB, BIR, domare S. Wigglesworth 
080703 Almare Stäket SCK, BIR, Svensk Mästare-08,  
  domare J.R Walsh 
080831 Moelv NCK, CERT, BIR, BIS, domare Johnny Andersson  
080907 Huntorp, CERT, BIR, domare Gunnar Jensen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH SUNWIND’S FROM ABOVE 
e. Moonhill’s Here I Go Again 
u. NV-05 NUCH Takanja’s Fearless In Blue 
Uppfödare/Ägare: Malin Jansson, 
 
071007 Kongsvinger NKK, CERT, CACIB, 2-Btkl,  
  domare Mats Lindborg 
080426 Stange, CERT, BIM, domare Dennis Kuzejl 
080531 Våler, CERT, BIM, domare Nils Mohlin 
080601 Våler, CERT, BIR, BIG, BIS-2, domare Rajko Rotner 
080727 Moss, CERT, 2-Btkl, domare Natalija Nekrosiane 

Internationell Utställningschampion 
Norsk Utställningschampion 
Dansk Utställningschampion 

Norsk Utställningschampion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTUCH NUCH DKUCH ISUCH NORDUCH 
STEADWYN SACRED BLUE 
e. SV-97 Moonmade Rock And Blue Blues 
u. Steadwyn Snow Feeling 
Uppfödare/Ägare: Anja Ejerstad, Arbrå 
 
070304 Reykjavik, CERT, CACIB, BIR, domare Johan Juslin 

Isländsk Utställningschampion 
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 Övriga Utställningschampions / Tjänstehund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH WINDY FOREST’S LIKE A SURPRISE 
e. Siniketun Saruman 
u. FINUCH SUCH Littlelook Showgirl Blue 
Uppfödare: Teija Ukkola, Finland 
Ägare: Malin Jansson 
 
070903 Eidsvoll, CERT, 2-Bhkl,  
   domare Anders Tunhold-Hansen 
080330 Bergen NKK Int. CERT, CACIB, BIR, BIG-3,  
   domare Petra Junehall 
080727 Moss, CERT, 2-Bhkl, domare Natalija Nekrosiane 

Norsk Utställningschampion 

TJH Lawless One Star Is Born 
e. Fairlines Star Of Auarius 
u. TJH Lawless Callas The One 
Uppfödare: Kerstin Widmark 
Ägare: Annika Gerzén Olsson 
 
080913  Härnösand, Gk certprov, domare Karin Myrén och  
    Per-Inge persson 
 

Tjänstehund Försvarsmakten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCH NV-05  
TAKANJA’S FEARLESS IN BLUE 
e.FINUCH Hawkeire’s Spirit O’Barksdale 
u. NUCH DKUCH INTUCH SV-02 KBHW-05 
     Ella Fitzgerald Av House Of Blues 
Uppfödare: Gry Selbo & Frode Carlsen, Norge 
Ägare: Malin Jansson 
 
051119 Hamar NKK Int. CERT, CACIB, BIR, NV-05, 
  Domare Elina Tan-Hietalahti 
080113 Eidsvoll, CERT, BIM, domare Kurt Nilsson 
080202 Ekeberghallen, CERT, BIM, domare Colm Has 

Norsk Utställningschampion 
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Svenska Viltspårchampions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVCH Folias Zinfonietta 
e. NUCH Takanja’s Favourite Boy 
u. LPI LPII Seamist Sinfonia 
Uppfödare: Elisabeth Persson 
Ägare: Agneta Olsson 
 
080531 Värml/Dals BIK rörligt prov, 1:a-pris ökl, gk skottprov,  
   domare Jan-Erik Nilsson 
080607 VD BIK fast/ordinarie prov, 1:a-pris ökl, gk skottprov, 
   domare Tony Jacobsson 
080806 Värml/Dals BIK rörligt prov, 1:a-pris ökl, gk skottprov, 
   domare Leif Högdahl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVCH STEADWYN BEYOND BELIEF 
e. Country’s Dream Kind Of Magic 
u. Steadwyn Bluest Blue 
Uppfödare: Anja Ejerstad 
Ägare: Lena Ögren & Agneta Qvarnström 
 
070818 Taxklubben fast/ordinarie prov, 1:a-pris ökl,  
   gk skottprov, domare Arne Söderberg 
080530 Norra Taxklubben rörligt prov, 1:a-pris ökl,  
   gk skottprov, domare Arne Söderberg 
080808 Västernorrlands Älghundklubb rörligt prov,  
   1:a-pris ökl, gk skottprov,  
   domare Torbjörn Weterin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVCH  
UNILINE’S SAM’S MAGNOLIA BLOSSOM 
e. KORAD SUCH Vonny-Hills Golden Sammy 
u. KORAD TJH LPI Damaianus May Samantha To Uniline’s 
Uppfödare/Ägare: Britt-Marie Elbe, Gislaved 
 
070602 Skåne/Småland rörligt prov, 1:a-pris ökl, gk skottprov 
             Domare Karin Sandin 
080416 Östra SBAK rörligt prov, 1:a-pris, gk skottprov 
             Domare Yngve Gustafsson 
080426 Östra SBAK fast/ordinarie prov, 1:a-pris ökl,  
   gk skottprov, domare Bengt Alexandersson 
 
 

Svensk Viltspårchampion 

Svensk Viltspårchampion 

Svensk Viltspårchampion 
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SCK Riksläger 2009 
 

För första gången Mitt i Sverige! 
 

23-26 juli 2009 
 

 
I Albacken, alldeles vid gränsen mellan Medelpad och Jämtland. 
 

Endera bor du i en trevlig 6-bäddsstuga eller så tar du med din husvagn. Alla rum i stu-
gorna (2-bädds) har egen toalett. 
 

 
 
Du kan anmäla dig till: 
Sökhundsgrupp – Instruktör Gunnel Hallström 
Spårhundsgrupp – Instruktör vakant 
Lydnadsgrupp – Instruktör Ulf Ankarberg 
Prova på gupp – Anita Braxenholm/Heléne Eliasson 
 

Vi startar med lunch på torsdag och avslutar med lunch på söndag. 
Det enda du behöver ta med dig själv är frukost som var och en själva äter  
i sin stuga/husvagn innan dagens träning startar. 
Du som väljer att bo i stuga måste även ta med sänglinne samt handduk. 
 

Allt (boende, mat, instruktörer) för endast: 
1600:-/plats i stuga 
1300:-/om du har husvagn 
850:-/medföljande 
 
Vi kommer under helgen att bjuda på andra trevliga aktiviteter såsom  
Temakväll med föreläsning Mentalitet, Rallylydnad, Hur du gör din hund snygg  
inför utställning, Få din hund fotograferad bl.a. 
 
 

MH/MT kan arrangeras under helgen, är du intresserad av detta,  
maila intresseanmälan till heliasson@telia.com  
 

För anmälan till lägret, sätt in deltagaravgiften på pg: 410 72 49-7, först till kvarn då platserna är 
begränsade. Ange ditt namn på betalningen samt om du bor i husvagn eller vill bo i stuga. 
 
För information: ring Meta tfn 0692-100 80, Anita tfn 060-57 25 07, 
Dag tfn: 060-318 53 eller Heléne tfn 060-58 04 48 
 
Albackens hemsida: www.albacken.com 
SCK Mellersta Norra´s hemsida: http://web.telia.com/~u15217600/ 
eller gå in via SCK:s hemsida www.sck.cc och välj sedan lokalområden. 

Kirsten Wretstrand 
Alekärrsvägen 2 
27731 KIVIK 

Returadress 
Margaretha Carlsson 
Åsen 138 
860 41Liden B 


