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Rikslägret    I huvudet på en gammal beskrivare



Ordförandens rader

Vemodigt, men nu är sommaren slut. Fram med fleecejackan och gummistövlarna, som visserligen har stått framme nästan
hela sommaren eftersom vi i Mellansverige har haft regn nästan varenda dag.

Trots vädret så har collien haft otroliga framgångar i nästan alla tävlingsgrenar. Kanonplacering på SM i agility, flera nya 
utställningschampions både inom och utom Norden, BIS på SKK utställning, korade collies och flera uppflyttningar i bruks 
och lydnad med ytterligare nya ekipage till Elitklass, nya vilspårschampions m.m. Jag är så stolt över er alla för den fina PR 
som ni ger våra raser. Ni bevisar med era hundar att Collie kan! Och det kommer säkert mer, för än är inte året slut.

SM genomfördes på ett föredömligt sätt i Piteå. Tack till alla er Norrbottningar som jobbat så hårt för att vi som var där 
skulle trivas och lyckas i vårt tävlande. Man kände sig lite mallig över att gå i första ledet genom staden under invignings-
marschen. Många människor stannade upp för att titta på alla collies som gick i en lång rad fram till torget där själva invigningen 
hölls. 
Piteå bjöd även på härlig stämning bland alla tävlande och funktionärer samt mycket god mat. 
Vi vill gärna komma åter något år!

Nästa år blir det Sydöstra som står värd för Collie-SM. Skall bli kul att åka till Oskarshamn och träffa lite nya colliemänniskor 
och deras hundar.

Rikslägret med ett 50-tal deltagare var också ett arrangemang jag kort hann bevista. Man blir bara lyrisk med tanke på all den 
mark som bara står och väntar på att någon skall lägga spår och göra sökrutor. Jag som är höjdrädd hade problem med att ta 
mig över hängbron till andra sidan. Fy så hemskt! Nästa gång tar jag bilen runt istället. Många som var där passade på att gå 
över med hundarna som lite extra miljöträning. Tack till er i Mellersta Norra Lo som ordnat och fixat det så bra med årets läger. 
Det blir nog några fler ekipage som efter årets läger så småningom kommer ut och visar vad Collie kan!

Förhoppningsvis har vi i styrelsen nu mycket att göra inför höstens Rasutvecklingskonferens den 31 oktober. 
Vi skall sammanställa alla enkätsvar (finns nu på hemsidan) och ta del av vad ni kommit fram till ute i landet på era 
diskussionsmöten i lokalområdena. Hoppas vi kan ses på konferensen för givande diskussioner!

Meta Carlsson
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Du har nu fått Collieblad nr 4 2009 i din brevlåda. 
Vi fortsätter vår satsning på intressanta artiklar, medlemsberättelser, information från styrelsen samt mycket mera. 
Innehållet i detta nummer handlar om allt från agility till grooming och handling, det finns reportage från SCK:s alla utställningar 
under sommaren, medlemsartiklar om bl.a. blodgivning och kantarellsök, info från lokalområden samt en hel del mer. 
Colliebladet är medlemmarnas tidning och du som medlem kan vara med och påverka innehållet i Colliebladet. 
Det gör du genom att skicka in berättelser om dig och din hund eller om något annat intressant med collieanknytning. 
Vi vill tacka för alla bidrag som vi fått hitintills. Fortsätt med det! Tidningens framtid hänger på er medlemmar.  
Kanske är det din hund som syns i nästa tidning?
 CHAMPIONS OCH KORADE HUNDAR
Ni som har fått en Championtitel på er hund eller fått den korad 2009 (eller som inte var med under 2008), ni kan få med er hund 
inkl. foto i Handboken 2009. Glöm bara inte att du som ägare, skall vara medlem i SCK.  
De Champions som kan söka plaketter vid SCKs årsmöte kommer med kostnadsfritt medan vi för övriga champions tar ut en 
avgift på 100 kr. Detta för att Championbilagan är i färg. 
Champions som kommer med gratis är Internationella, Nordiska samt Svenska Utställningschampions; Brukschampions, 
Tjänstehundar, Lydnadschampions, Agilitychampions samt Viltspårchampions.
Övriga champions som vi tar 100 kr för är t.ex. Norsk, Dansk eller Finsk Utställningschampion. 
Skicka ett fint foto (ca 1000 kb) samt övrig information till: 
  Monica Johansson, mironiks@anyware.nu, eller med post till Nyby Stavby, 747 94 Alunda.
Inbetalningar sker på PG: 716745-5 SCK och ange ditt namn samt vilken champion och namn på din hund. Skicka foto och 
övrig info till Monica Johansson.
Vi vill ha ert material senast den 15 november, vecka 46.

Hösthälsningar från Redaktionen  

Colliebladet nr 4/2009 årgång 41
Upplaga 1050
Utkommer under 2009 med ytterligare ett nummer:
Utgivning Manusstopp Utgivningsdag
Nr 5  1  november ca 15 december
Ansvarig utgivare: Margaretha Carlsson

Betalning av annonser, vinnarbilder samt medlemskap: pg 71 67 45-5 Svenska Collieklubben.
Artikelförfattare är till fullo ansvariga för inlämnade 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

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

 

Annonspriser 2009 och 2010
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.

Tryckeri:  Lenanders Grafiska AB, Box 4018, 
Amerikavägen 6B, 390 04 Kalmar, www.lenanders.se

Medlemsavgifter 2009 och 2010

A-medlem (SCK/SBK)   415:-
D-medlem (redan tidigare medlem i SBK) 180:-
C-medlem (familjemedlem)  105:-
B-medlem (7-18 år) tecknas genom
Sveriges Hundungdom pg 83 12 36-5 230:-
Utlandsmedlem    560:-
Utlandsprenumeration   400:-

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

Nästa Collieblad - HANDBOKEN  
Manusstopp: 1 NOVEMBER!
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www.svenskacollieklubben.se 

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

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

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

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

Pressansvarig 
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34 
 

Utställningsansvarig 
Margaretha Carlsson, 070-651 00 34 
 

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

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

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

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

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

Ansvarig för mentalfrågor 
Stellan Tjärnström, 0300-201 87 
 
 

Registerkommittén 
Margaretha Carlsson, 0692-100 80 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
Monica Johansson, 0174-134 90  
Tarja Hejda, 073-789 05 08 
 

Colliebladets redaktion 
Kirsten Wretstrand,  0708-64 72 10 
Ingela Pettersson, 070-345 53 38 
Annette Andersson, 0732-75 23 99 
Johan Nilsson, 090-14 31 31 
Alla nås på samma e-post:  
colliebladet@sck.cc 
 

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

 

Colliebladets informationssidor 

Avels– och Uppfödarkommittén 
 

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

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

Adress:  
Uppfödarkommittén 
Marie Baaz 
Ängsvägen 5 
310 34 Kvibille 

SCK:s Valphänvisning 2009 
De valpkullar, som finns på SCKs valphänvisning, är de kul-
lar som uppfyller rasklubbens krav på föräldradjuren. Dessa 
krav innefattar hälsa, mentalitet och exteriör, se mer på vår 
hemsida. 
SCK arrangerar upplysningsverksamhet för svenskregistrera-
de valpar där båda föräldradjuren följer rasklubbens rekom-
mendationer för val av avelsdjur. SCK rekommenderar en-
bart kullar som uppfyller dessa krav. Vidare rekommenderas 
inte någon speciell valpkull. 
Vill du ha valphänvisning på din kull och föräldradjuren 
uppfyller ovan krav så anmäler du din kull när tiken är pa-
rad. En kull finns för information i 8 veckor från kullens 
födelse. Uppfödaren måste höra av sig om informationen 
skall fortsätta efter 8 veckor, samt när kullen är slutsåld.  
Då något av föräldradjuren är utlandsägt gäller andra reg-
ler. Var god kontakt Anita Braxenholm för mer informa-
tion eller läs mer om detta på hemsidan.  

Omplaceringshundar förmedlas inte av SCK. 
 

Du som letar valp; kontakta någon av följande:      
Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24 
861 34 Timrå 
060-57 25 07 
anita.braxenholm@telia.com 
  

Gunilla Hagander  Lena Hjärtfors 
Ulvsvik 2490   Rullstensvägen 13 
047 92 Grödinge  360 50 Lessebo 
08-53 02 70 00  0478-108 25  
 

Svenska Collieklubben rekommenderar inte någon speciell 
valpkull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter 
som finns på angiven blankett. 
Här hittar du aktuella kullar: 
www.svenskacollieklubben.se/valphanvisning.htm 
Vill du anmäla kull? 
Gå in på hemsidan och läs hur du skall göra. 

Registerkommittén informerar 
 

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

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

Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila till: 
 

Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com 
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se  
Monica Johansson, mironik@anyware.nu 
Tarja Hejda, tarjahejda@hotmail.com 
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Styrelsens sida hösten 2009 
Styrelsen 2009 
Ordförande  Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-651 00 34 
fancymore@swipnet.se 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCK:s Rasutvecklingskonferens 31 okt. 
SCK anordnar en konferens på Kydingeholm som skall 
handla om fortsatt utveckling av vårt RAS. Mer info finns 
på sidorna 6 och 43. 

Diskussionsmöten i lokalområdena   
Just nu pågår dessa möten runt om i vårt land. Resultatet 
från dessa redovisas på Rasutvecklingskonferensen på Ky-
dingeholm. 

Medlemsmöte 31 okt. på Kydingeholm 
I samband med Rasutvecklingskonferensen håller vi även 
ett medlemsmöte. Här skall vi bl.a. gå igenom våra nya 
stadgar.  

Svara på SCK:s medlemsenkät 
Enkäten finns på hemsidan under resten av september må-
nad. Därefter skall svaren sammanställas för att redovisas 
vid Rasutvecklingskonferensen den 31 okt. 

Formulär på hemsidan 
Sedan vi bytte domän till www.svenskacollieklubben.se har 
våra formulär inte fungerat som de ska. Men i början av 
september fick vi äntligen ordning på tekniken. 
Men, det är bara ni som har ett e-postprogram som kan 
använda formulären medan du som t.ex. har hotmail eller 
dylikt, istället får maila direkt till ansvarig person. Info finns 
under respektive flik på hemsidan. Gäller formulär för 
valphänvisning, anmälan/ändring kennelregistret, med-
lemsanmälan samt beställning i vår Webshop. 

Motioner till årsmötet 2010 
Sista dag för att lämna in motioner till årsmötet är den 15 
november. Motionerna får gärna både postas samt skickas 
med e-post till sekreteraren i SCK. Om ett lokalområde har 
skrivit en motion skall en kopia på protokollet bifogas (från 
det årsmöte där motionen togs).  

Under året 
har två uppfödare lämnat oss. Barbro Björklund på Kennel 
Fairlines samt Elisabeth Persson på Kennel Folias.  

Anmälan av utställning för 2012 
De lokalområden som vill har en utställning 2012 måste 
höra av sig till Meta Carlsson. Det är dags att bestämma 
datum och plats. 

 

Styrelsen i SCK 

Rättning CB Nr 2 Hamiltonplaketten 
 

I Colliebladet Nr 2 uppgavs att tre uppfödare av collie 
har fått Hamiltonplaketten. Det var inte sant för det är 
faktiskt fler än så. 
 

Här följer en korrekt lista: 
 

• 1951 Kennel Monavesti; Collie 
• 1969 Kennel Pukedal; Collie och Shetland Sheepdog 
• 1970 Kennel Bifrost; Collie och Bearded Collie 
• 1993 Kennel Crony; Collie och Shetland Sheepdog 
• 2003 Kennel Seamist; Collie 
• 2009 Kennel Gemdales; Collie 

 

Kennelregistret på SCK:s hemsida 
 

Alla som är medlemmar i SCK och som har en kennel 
kan vara med på den här listan. Allt som krävs är att du 
som har en hemsida har en länk till SCK:s hemsida. 
 

I samband med att vi bytte domännamn till 
www.svenskacollieklubben.se har styrelsen uppmanat 
alla att uppdatera sin länk till SCK. 
 

Därför ber vi en sista gång alla som har en hemsida att 
kontrollera era uppgifter i kennelregistret samt att ni har 
en fungerande länk. 
Maila eventuella förändringar till: 
medlem@svenskacollieklubben.se. 
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Rasutvecklingskonferens den 31 oktober 

 
Svenska Collieklubben 
kallar till medlemsmöte 
 

Plats: Kydingeholm 31/10  
 

 
I samband med Rasutvecklingskonferensen 
SCK att arrangera ett medlemsmöte. 
 

Lördagen den 31 oktober kl. 17:30 är alla 
medlemmar välkomna till Kydingeholm.  
 
På dagordningen står bl.a. våra nya stadgar.  
 
VÄLKOMNA! 

Dags att boka höstens konferens!! 
Styrelsen har fått i uppdrag att under 2009 påbörja arbetet 
med att arrangera en Rasutvecklingskonferens tillsammans 
med lokalområdena. 

Under september månad kommer de flesta lokalområden 
genomföra diskussionsmöten för alla medlemmar. Passa 
på och vara med och träffa andra colliemänniskor för att 
diskutera igenom hur ni uppfattar vår collie och dess fram-
tid.  

Arbetet i lokalområdena kommer tillsammans med en 
medlemsenkät att ligga till grund för innehållet på Rasut-
vecklingskonferensen.  

Enkäten riktar sig till alla medlemmar, oavsett om man är 
uppfödare, täckhundsägare eller en vanlig collieägare. Ni 
finner enkäten på hemsidan men ni kan också fylla i en vid 
ditt lokalområdesmöte.  

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

det svårt? vilka verktyg skulle behövas för att kunna avla 
efter vårt RAS? På enkäten skall ni fylla i ert medlemsnum-
mer samt koden som står bak på colliebladet nr. 2. (Maj-
numret). Ditt medlemsnummer sparas inte tillsammans 
med dina svar, för du svarar anonymt.   

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

Inbokade som talare och moderatorer är Kerstin Persson 
och Anne-Cathrine Edoff.  

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

Planera redan nu in höstens Rasutvecklingskonfe-
rens den 31 oktober. (Boka senast 18 oktober) 

Mer information på vår hemsida samt annons på sidan 43. 
 

Välkomna!   Styrelsen 

Avelsmål för collie 
 

Avelsmål är ett sätt att skriftligt formulera de mål vi 
länge har strävat mot.  
 

Avelsmålen gäller under en 7-årsperiod, dvs. klubben 
skall sträva efter att målen som sattes 2004 skall vara 
uppnådda under år 2011.  
 

Därefter skall vi tillsammans sätta upp nya mål för 
SCK. Under 2009 kommer SCK att utvärdera hur vi 
ligger till, nu när vi närmar oss 2011.  
 

När man väljer vilka mål som man vill arbeta med är 
det givetvis viktigt att välja mål som har betydelse.  
MEN, målen måste även gå att mäta och följa upp.  

Handboken 2009 
 
Vintern närmar sig och därmed också  
  arbetet med Handboken 2009.  
 

   I år har vi ännu fler sidor i färg, så passa 
   på och boka en annonsplats. Medlem- 
   mar har väldigt förmånliga priser, och du 

kan boka annons både i s/v samt i färg.  
 

Det är rätt mycket jobb med att få med allt i Handbo-
ken. Därför har vi Manusstopp är den 1 november, 
och det gäller både annonser och anmälan av hund 
som är korad eller blivit champion under året.  
 

Allt för att handboken skall finnas i er brevlåda till  
Lucia-tid.  

Så här anmäler du dig: 
 

Konferensen i sig är gratis för SCK:s medlemmar men 
mat och eventuellt boende får du köpa till självkost-
nadspris.  
 

Bokning av deltagande vid konferensen görs på e-
post: sekreterare@svenskacollieklubben.se eller mobil 
0708-64 72 10. Maten under konferensen kostar 155 
kr. Önskas mat på lördag kväll kostar det 175 kr.  
 

Bokning av boende görs på e-post: 
fancymore@swipnet.se eller mobil 070-651 00 34.  
Ange vilken dag du kommer (fredag eller lördag) och 
om du åker hem lördag eller söndag. 
Boendet på Kydingeholm håller vandrarhemsstandard 
vilket även priset gör. 250 kr för övernattning inkl. fru-
kost med exkl. lakan och städning.  
 

Inbetalning skall ske i förskott på PG 716745-5.  
Ange namn samt vad du betalar för.  
Alla bokningar senast 18 oktober. 
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Målet för HD är att 50% av respektive årskull skall röntgas vilket är ett mål som både kort– och långhåren numera uppfyller. 
Kanske snart dags för att skärpa målet? 

När det gäller målet för omlysning av vuxna hundar så går inte utvecklingen åt rätt håll.  

Målet för MH är även här att 50% av respektive årskull skall beskrivas och här lyckas korthåren med råge att uppfylla målet 
medan långhåren har varit snubblande nära både 2004 och 2006 (49%). För 2006 kanske det ännu finns en chans att uppfylla 
målet. Anita Braxenholm utlovar biobiljetter till den hund som gör att 2006 lyckas med 50%.  

Målet för MT är att öka andelen som kommer till test men det går lite trögt när det gäller långhåren. Bästa året var 2004 då 
totalt 62 långhår testades. De hundar som kommer till test under 2009 är födda tidigast 2005 (max 4 år gamla vid test). 

När det gäller antalet och andelen hundar till prov är utveckling långsammare då uppflyttning och start i nästa klass kan ta ca 
1 år per nivå. Generellt kan man se att andelen hundar som tävlas är högre bland korthåren.  

Målet är att 50 % av respektive årskull skall ställas ut (eller exteriörbeskrivas). Korthåren uppfyller målet medan långhåren 
har svårt att öka de sista 10 %-enheterna.  

Uppföljning av SCK:s Avelspolicy 2009-06-30 
Svenska Collieklubbens halvårsuppföljning av målen enligt Avelspolicyn  
I Svenska Collieklubbens avelspolicy anges ett antal mål som regelbundet skall följas upp. Nu har siffrorna för första halvåret 
2009 sammanställts och redovisas här. De kommer även att finnas på hemsidan.  

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

Långsiktig redovisning för åren 2000—2009-06-30 

Kommentarer till siffrorna 

Aktuell måluppfyllelse HD Aktuell måluppfyllelse omlysta
MÅL: 50 % röntgade per årskull MÅL: öka andelen

Reg.år Reg. antal
antal 

röntgade
röntgade   

i % Reg. antal
antal 

röntgade
röntgade   

i % Reg.år Reg. antal
antal 

omlysta omlysta i % Reg. antal
antal 

omlysta omlysta i %
2000 701 318 45% 28 14 50% 2000 701 67 10% 28 5 18%
2001 562 253 45% 84 45 54% 2001 562 73 13% 84 16 19%
2002 525 273 52% 59 31 53% 2002 525 110 21% 59 14 24%
2003 521 286 55% 38 23 61% 2003 521 121 23% 38 12 32%
2004 577 351 61% 75 57 76% 2004 577 167 29% 75 27 36%
2005 516 299 58% 59 38 64% 2005 516 130 25% 59 13 22%
2006 496 278 56% 64 42 66% 2006 496 119 24% 64 20 31%
2007 596 316 53% 65 35 54% 2007 596 125 21% 65 15 23%
2008 550 60 11% 95 18 19% 2008 550 29 5% 95 10 11%

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

Reg.år Reg. antal
antal 

beskrivna
beskrivna  

i % Reg. antal
antal 

beskrivna
beskrivna  

i % Reg.år Reg. antal
antal 

testade testade i % Reg. antal
antal 

testade testade i %
2000 701 251 36% 28 7 25% 2000 701 54 8% 28 4 14%
2001 562 224 40% 84 43 51% 2001 562 44 8% 84 18 21%
2002 525 231 44% 59 28 47% 2002 525 43 8% 59 15 25%
2003 521 232 45% 38 28 74% 2003 521 22 4% 38 8 21%
2004 577 282 49% 75 54 72% 2004 577 62 11% 75 14 19%
2005 516 233 45% 59 37 63% 2005 516 30 6% 59 12 20%
2006 496 241 49% 64 43 67% 2006 496 8 2% 64 8 13%
2007 596 251 42% 65 28 43% 2007 596 3 65 1
2008 550 30 5% 95 10 11% 2008 550 95 1

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

Reg.år Reg. antal
antal 

tävlade tävlade i % Reg. antal
antal 

tävlade tävlade i % Reg.år Reg. antal
antal 

utställda
utställda   

i % Reg. antal
antal 

utställda
utställda   

i %
2000 701 23 3% 28 0 0% 2000 701 257 37% 28 9 32%
2001 562 19 3% 84 11 13% 2001 562 210 37% 84 40 48%
2002 525 19 4% 59 6 10% 2002 525 209 40% 59 26 44%
2003 521 24 5% 38 6 16% 2003 521 206 40% 38 24 63%
2004 577 33 6% 75 13 17% 2004 577 247 43% 75 46 61%
2005 516 10 2% 59 4 7% 2005 516 206 40% 59 25 42%
2006 496 13 3% 64 12 19% 2006 496 213 43% 64 40 63%
2007 596 8 1% 65 2 2007 596 210 35% 65 32 49%
2008 550 95 2008 550 95 5

Långhår Korthår Långhår Korthår

Långhår Korthår Långhår Korthår

Långhår Korthår Långhår Korthår
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Kommentarer till siffrorna 

Kortsiktig redovisning för 2009-06-30 jämfört med 2008 

Den kortsiktiga redovisningen visar 
hur läget ser ut under innevarande år 
jämfört med fjolårets. Om en hund 
född 2003 tävlar i bruks 2009 finns 
denne hund med i årets siffror medan 
den på den långsiktiga redovisningen 
finns med under år 2003. 

Antalet collies som har kommit på MT 
under första halvåret har minskat och 
det gäller framförallt för korthåren. An-
talet tävlande i bruksprov har under 
våren inte varit så många.  

Även för antalet MH-beskrivna hundar 
uppvisar siffrorna en neråtgående ten-
dens. Resultatmässigt har dock långhå-
ren ökat andelen med godkänt skott 
samtidigt med att andelen tidigt brutna 
har minskat, vilket är positivt. Tyvärr 
har dock andelen med kvarstående 
rädslor ökat, vilket är negativt. 

HD-statistiken uppvisar för långhåren 
en bättre siffra än på länge, under 10 % 
med dysplasi. För korthåren är situatio-
nen den omvända.  
Andelen kullar med omlysta föräldrar 
har försämrats för både kort– och lång-
hår.  

T.O.M. 2009-06-30
KORNING 2009 2008 2009 2008
Deltagande antal 11 32 2 27
Godkänd mentaldel antal 4 18 2 14
Ej godkänd antal 7 21 0 13
Totalt godkända andel 36% 46% 100% 52%

BRUKSPROV tävlande uppflyttade tävlande uppflyttade
Appellklass antal 11 5 5 2
Lägre klass antal 6 2 10 2
Högre klass antal 3 0 0 0
Eliklass - certpoäng/cert antal 3 0 0 0

MH-BESKRIVNING 2009 2008 2009 2008
Deltagande antal 110 292 26 39
Godkända skott antal / andel 71 / 65% 58% 20 / 77% 79%
Ej gk skott ell. brutna innan skott antal / andel 39 / 35% 42% 6 / 23% 21%
Tidigt brutna antal / andel 7 / 6% 14% 1 / 4% 5%
Kvarstående rädsla (4 ell. 5) antal / andel 28 / 28% 19% 4 / 15% 10%

HD-RÖNTGEN 2009 2008 2009 2008
röntgade individer antal 139 354 31 42
dysplasi antal / andel 12 / 9% 17% 2 / 6% 0%

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

2005 182 49
2006 157 23
2007 148 19
2008 176 25
2009 76 18

Långhår 2009 32 av 48 svenskfödda kullar ha omlyst far 67% (2008: 73%)
32 av 48 svenskfödda kullar har omlyst mor 67% (2007: 75 %)

Korthår 2009 3 av 5 svenskfödda kullar ha omlyst far 60% (2009: 79%)
3 av 5 svenskfödda kullar har omlyst mor 60% (2008: 93 %)

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Långhår Korthår 

Under 2009 har hitintills regi-
strerats 259 långhåriga och 33 
korthåriga collies. Det är 
ännu för tidigt för att kunna 
avgöra om årets registrerings-
siffror kommer att överstiga 
fjolårets. 

Antalet kullar som uppfyller 
SCK:s krav för valphänvis-
ning ligger kvar på 44 % för 
långhåren medan korthåren 
har rasat från 79 % till 20 %. 
Korthåren har bara 5 kullar 
totalt vilket gör statistiken 
något svårbedömd.  

Fortfarande uppfyller var 3.e 
tik inte kraven för valphänvis-
ning (långhår) medan var 5:e 
hane inte gör det. Andelen 
kullar där INGEN av föräld-
rarna uppfyller kraven har 
ökat till 8 %, eller 4 kullar. 

REGISTRERINGAR tom 2009-06-30
2009 2008 2009 2008

registrerade collies antal 259 550 33 65
registrerade svenskfödda kullar antal 48 112 5 11
uppfyller krav för valphänvisning antal / andel 21 /44% 44% 1 / 20% 79%
registrerade importer antal 23 26 2 8
ÅLDER TIK tik tik

reg.avk. under året med där tiken har en: ålder < 2 år 0 4 1 0
ålder > 8 år 0 2 0 0

FÖRÄLDRADJUR MED HD ELLER AD tik hane tik hane

med reg. avk. under året där tik/hane har: höftledsartros 0 0 1 0
armbågsartros 0 1 0 0

ÖGON tik hane tik hane

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

MENTALITET FÖR VALPHÄNVISNING: 2009 2008 2009 2008
I dessa kullar uppfyller FADERN INTE kraven 10 / 21% 21% 1 / 20% 14%
I dessa kullar uppfyller MODERN INTE kraven 17 / 33% 30% 0 / 0% 0%
I dessa kullar uppfyller INGEN AV FÖRÄLDRARNA kraven 4 / 8% 5% 0 / 0% 0%

OM MENTALITET KAN SAKNAS 2009 2008 2009 2008
I dessa kullar är FADERN utlandsägd 7 / 15% 12% 1 / 20% 43%
I dessa kullar är TIKEN utlandsägd 0 / 0% 0% 0 / 0% 0%

EXTERIÖR FÖR VALPHÄNVISNING 2009 2008 2009 2008
I dessa kullar uppfyller FADERN INTE kraven 2 / 4% 3% 2 / 40% 7%
I dessa kullar uppfyller MODERN INTE kraven 3 /  6% 11% 1 / 20% 0%
I dessa kullar uppfyller INGEN AV FÖRÄLDRARNA kraven 1 / 2% 3% 1 / 20% 0%

Korthår 

Korthår Långhår

Långhår
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Grooming och Handling av Linnea Johansson 
Handling handlar om att göra sin hund rättvisa i utställ-
ningsringen och grooming är förberedelserna av hundens 
yttre. En välgroomad, välpresenterad hund är en total upp-
levelse.  

För att kunna presentera sin hund på ett bra sätt är det av 
yttersta vikt att man är väl bekant med rasens standard. I 
standarden beskrivs den ideala Collien i detalj, och utgår 
från Collien som arbetande vallhund. Jag rekommenderar 
starkt att man tar sig tid att sätta sig in i standarden, och 
utnyttjar varje tillfälle att studera hundar i förhållande till 
rasstandarden. Man upptäcker snart, i takt med att man lär 
känna standarden, att mindre och mindre utrymme lämnas 
åt eget tyckande. Colliens standard är inte så öppen som 
man i början kan tro. OBS viktförhållande äldre stan-
dard! 

Har man turen att finna en domare som håller öppen kritik 
av hundarna i ringen bör man ta detta utmärkta tillfälle i akt 
att få en föreläsning. Detta är inte ett sådant tillfälle när man 
åker hem efter att ens hund är färdigbedömd. Man kan ock-
så be om att få titta närmare på någon hund efter avslutad 
bedömning. 

Hundens kondition 
Rörelserna är ett av rasens verkliga adelsmärken. En hund 
med goda effektiva rörelser kommer man ihåg, medan en 
hund med korrekta rörelser är oförglömlig och ger åskåda-
ren gåshud. God muskelmassa krävs för att hunden ska 
visas till sin fördel. 

Collie är en ras där få hundar på egen hand skaffar sig opti-
mal muskelmassa. Man måste träna hunden regelbundet för 
att uppnå önskvärd kondition. Variation är nyckelordet, 
t.ex. träning i kuperad terräng (gärna med lekkamrat) eller 
cykel- och joggingturer. För att kunna tillgodogöra sig trä-
ningen är det en förutsättning att hunden får en fullvärdig 
kost. 

Inför utställningen 
Det är lämpligt bekanta sig med Kennelklubbens utställ-
ningsbestämmelser. Där kan man lära sig om klasser, regler 
och allt teoretiskt kring utställningar och prov. 

Hunden ska tränas att stå stilla och bli hanterad av både 
ägaren och främmande innan man anmäler till utställning. 
Har man en ivrig valp är det lämpligt att öva hantering när 

hunden har gjort av med en del av sin energi. Annars är 
risken att träningen inte får den effekt man önskar utan blir 
”stökig”. Hunden ska veta vad som förväntas av den när 
kommandot för stående ges. Man bör sträva efter att hun-
den ska kunna stå fritt med lystrande öron medan domaren 
går igenom den. Det är viktigt att man är positiv och ställer 
rimliga krav anpassade efter hundens förmåga för att trä-
ningen ska ge effekt och för att hunden ska tycka att den är 
rolig. Colliens vilja att vara sin ägare till lags är gränslös, 
detta ska uppskattas, respekteras och tas tillvara i all hanter-
ing av hunden.   

Det är viktigt att hunden blir van utställningsmiljön. Hun-
den ska också lära sig att trava självständigt, gärna i ett antal 
skiftande miljöer och vädertyper. Regn, blåst, värme och 
andra förhållanden kan man inte styra över, dessa måste 
man anpassa sig till. Otaliga är de europeiska tågperronger 
där mina hundar tränats i att trava i väntan på nästa tåg. 

Det är viktigt att hunden och handler blir ”ett” innan man 
går in i ringen. Man har 2,5 minut att visa sin hund för do-
maren, och det gäller att nyttja varje sekund. Domaren ser 
bara hunden under dessa korta minuter av hundens liv, och 
vi måste ställa oss frågan vilket intryck vi vill att domaren 
ska få av vår hund, som individ och som representant för 
Collierasen. För att hunden ska visa sig väl krävs det av 
handlern att denne är lugn och väl förberedd. Det bästa 
sättet att bota sin egen nervositet är att utsätta sig för ut-
ställningsmiljön så ofta som möjligt. Det är bra att ha med 
en bur till sin hund, då den familjära stämningen som råder 
på skandinaviska utställningar kan göra att hunden annars 
får svårt att vila. Hunden ska kunna samla kraft i sin bur 
inför uppgiften. Hunden får inte vara i fred på samma sätt 
om den ligger på en filt där många besökare passerar. Det 
finns en risk att någon av misstag trampar på svansen, och 
man kan inte heller räkna med att alla hundar som går förbi 
är vänliga. Hemligheten bakom tophundar och deras hand-
lers lugna och avslappnade ringmanér ligger i den rutin och 
mängdträning man får av regelbundna, välplanerade utställ-
ningsbesök. 

Grooming 
Pälsen 
Colliens päls ska följa kroppen och ha en något sträv struk-
tur. Detta gäller såväl kort- som långhår. Med regelbunden 
pälsvård håller sig Colliens päls ren och förblir lättskött. 
Idag händer det tyvärr att vi ser hundar med alltför mycket 
päls, som dessutom ofta är för mjuk. Detta är inte funktio-
nellt och därför ej heller rastypiskt. Dessa pälsar döljer hun-
dens konstruktion och kräver dessutom mycket mer arbete 
och vård än korrekta pälsar. 

Bad 
Man badar hunden inom en vecka före utställningen. Hun-
den ska badas i ljummet vatten, och med ett schampo av 
god kvalitet. Den korrekta pälskvaliteten blir inte blöt så 
lätt, därför sköljer man bara lätt av hunden innan man sätter 
i schampot, för så snart man satt schampo i pälsen så blir 
den mottaglig för vatten och går då att bearbeta. Använd 
gärna ett högkoncentrerat schampo som blandas ut med 
vatten. 
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Fön  
Det är av yttersta vikt att hunden fönas absolut torr efter 
bad. Detta gäller alla raser och hårlag. Det enda undantaget 
är den pälstyp som Lagotto Romagnolo har, som bara fönas 
halvtorr för att sedan lufttorka. Collies ska inte förväxlas 
med Lagotto, utan Colliens päls ska alltid fönas absolut tor-
ra. Man fönar nerifrån och upp, och börjar längst bak och 
arbetar sig framåt. Benen kan man däremot vänta med till 
sist.  

På detta vis undviker man också tovor som kan leda till 
hudproblem. Har man inte möjlighet att bada sin hund ofta 
så bör man åtminstone föna och borsta igenom pälsen 
ibland, så ofta man kan. 

Borstning 
Samtidigt som fönar, borstar man pälsen i fönriktningen. 
Borsten för långhår bör lämpligen vara en sk. Pinbrush. 
Olika märken kan diskuteras, men enligt mina erfarenheter 
får man inte alltid den kvalitet man betalar för, dvs de billi-
gare varianterna kan ibland överträffa de dyrare i fråga om 
hållbarhet och effekt. För korthårspälsen passar en mjuk 
karda av god kvalitet bäst. När det gäller kardor bör man 
dock söka bland de mer etablerade märkena. 

När man borstat långhårscollien klart och man förvissat sig 
om att den är genomtorr, lägger man hunden på sidan för 
att karda igenom hela pälsen. Alla partier ska kardas, från 
svanstippen till nosen. Detta kan man inte ”fuska” med, då 
det genast syns (och känns) på det färdiga resultatet. Medan 
hunden ligger ner rengör man också tänderna, klipper klor-
na och trimmar pälsen inuti tassarna. Sedan ställer man 
hunden igen och klipper hasor, tassar samt bakom öronen. 
Din hunds uppfödare visar gärna. Hur alla detaljer på hun-
den ska klippas är individuellt, helt beroende av hundens 
konstruktion och pälstyp. Så återigen: Läs standarden och 
jämför med din egen hund. 

Huvudsyftet med all klippning/trimning är att framhäva 
förtjänster och skapa en rastypiskt enhetlig siluett, så nära 
standardens ideal som möjligt. Det är en bra idé att hålla 
hunden vältrimmad även till vardags, då ansade tassar och 
ben tar med sig mindre smuts in samt att risken för att klip-
pa fel minskar om man klipper ofta och litet. Din uppföda-
re kan klippa formen så följer du bara den. Se till att ha en 

effileringssax av hög kvalitet. Den håller länge och klipper 
långt bättre än en av medioker kvalitet. En bra effileringssax 
är värd sin vikt i guld!  

Utställningsdagen 
Nyckeln till goda resultat består alltså av arbete och plane-
ring. 

Tänk på att alltid komma i god tid, då det mesta tar mer tid 
än man tror. Parkering och vaccinationskontroll kan leda 
till långa köer. Rasta hunden ordentligt innan ni går in på 
utställningsområdet, där rastningsmöjligheterna är begrän-
sade. Var noga med att rasta hunden där det är rent och var 
speciellt noga med att hålla ben och behäng rena. Kontrol-
lera vilken ring din hund ska bedömas i innan ni kommer 
till utställningen. Kom ihåg att ha med PM med nummer-
lapp, vaccinationsintyg (pass eller stamtavla), hundens bur, 
utställningskoppel, vatten och vattenskål, hundgodis och de 
groomingtillbehör som kan behövas för en sista ”touch up” 
av pälsen, borste, sprayflaska med vatten etc. 

Utställningskopplet ska hunden inte ha på sig annat än i 
ringen, detta för att ge hunden signalen om att det är dags 
att vara extra uppmärksam. Utställningskopplet kan med 
fördel vara något tunnare än det man använder till vardags. 
Hundens eleganta helhet ska inte störas av ett robust, välan-
vänt halsband utan man kan istället ha en tunnare kedja. 
Alla saker man tar med sig på utställning ska vara hela och 
rena, för att fylla sin funktion. Man undviker onödig stress 
om allt är klart för att användas. Gör i god tid en extra kon-
troll hemma av sakerna som behövs. Kontrollera att borstar 
är fria från gammal päls, sprayflaskan hel, vattenskålen dis-
kad, vattenflaskan fylld, och buren rengjord och komplett 
med någon typ av mjukt underlag för hunden att ligga på. 
Låt var sak ha sin plats och märk gärna tillhörigheter med 
namn, så minskar man risken att de kommer bort. 

Uppvisning 
Hunden är ren, nyborstad och alert. Kom ihåg att även 
korthår ska borstas innan de går in för bedömning. Få ting 
kan ge en sådan huvudvärk som ogroomade korthår under 
en i övrigt lyckad utställningsdag.  

Domaren kommer att vilja se hunden i rörelse samt i ståen-
de. Förutom att hunden visas travande runt i vänstervarv, 
kommer domaren också att be om att få se hunden fram 
och tillbaka med domarens position som utgångspunkt.  

Hunden visas här på rak 
linje fram och tillbaka i 
trav. Kom ihåg att visa 
hunden i lagom hastig-
het, varken för långsamt 
eller för snabbt. Colliens 
flytande rörelser kom-
mer oftast till sin rätt i 
ett något långsammare 
tempo än många tror. 

I figuren ”triangeln” ska 
man med domaren som 
utgångspunkt i en och 
samma rörelse visa bak- 
sido- och frambensrörel-
ser. Kom ihåg att det är 
hunden som ska synas. 
Skandinaviska utställare 
är kända för  
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I slutet av maj fick vi det sorgliga meddelandet  att Barbro 
Björklund avlidit. 

En välkänd profil i collievärlden har lämnat oss! 

Under de senaste åren var Barbro hårt drabbad av sjukdom, 
som gjorde hennes rörelsefrihet starkt begränsad. Dock hade 
vi glädjen att se henne vid  ”ringside” vid Collieutställningen i 
Västerås 2007  och under World Dog Show på Stockholms-
mässan i juli förra året. 

Många är de uppfödare i hela Norden, som har Barbro att 
tacka för en lyckosam start med sin uppfödning av korthårig 
collie, Fairline-collies blev snart ett välkänt  begrepp, när det 
gällde hundar med en vacker exteriör och ett fint  tempera-
ment, även utanför Sveriges gränser. Barbro var ju också en av 
de första i vårt land som redan i mitten av 1970-talet började 
importera och föda upp korthårig collie. Idag finns nog en 
Fairline-collie i de flesta stamtavlor här i Sverige och även i 
andra länder i Europa. Om vi inte minns fel så kom det första 
korthåret i Finland från Barbro. Tidigare hade även Barbro 
fött upp långhårig collie, vilket hon även fortsatte med paral-
lellt med korthårsuppfödningen. 

Barbro var en generös person, som gärna delade med sig av 
sitt enorma kunnande om rasen. Hon var en levande upp-
slagsbok om man hade frågor om en speciell hund, vad gällde stamtavlor, utställningar m.m. Vi är många, här hemma , hen-
nes vänner i England och andra länder,  som med stor respekt och tacksamhet minns Barbro och hennes arbete för collien. 

Korthårskommittén/ Margareta och Gunilla. 

Ett särskilt tack till Jeanette Sävlund för bilderna på Barbro. 

Barbro Björklund på Kennel Fairlines av Margareta Andersson 

att göra ”rena” figurer, vilket naturligtvis uppskattas av do-
marna. Skulle hunden av någon anledning börja galoppera 
eller gå passgång, är det bättre att börja om från början.  

Under rasbedömningen letar domaren i huvudsak efter kor-
rekt typ och rasspecifika detaljer och praktiserar då kvali-
tetsbedömning i de officiella klasserna. I klass-, grupp- och 
BISfinaler jämförs hundarna inte bara med standarden utan 
också i förhållande till varandra.  

Våra skandinaviska domare genomgår en mycket grundlig 
utbildning. Hela processen tar flera år, och vi som utställare 
ska visa respekt för domarens kunnande. Domaren har lärt 
sig tolka standarden och dömer enligt denna. Står det i stan-
darden att en detalj ska tas i särskild beaktning, så ska det 
göras även om domaren personligen skulle kunna förbise 
just den detaljen. Anser man vid något tillfälle att domarens 
beslut var överilat eller felaktigt, så ska man också vara in-
förstådd med att domaren måste grunda sina beslut på hur 
hunden såg ut i ringen just den dagen, under den tid den var 
inne för bedömning. Som utställare har man valt att anmäla 
sin hund under den domaren och får då acceptera doma-
rens beslut. Om hunden inte är i toppkondition en period 
kan det vara bättre att avstå från att ställa ut. 

Till sist 
Utställningar fyller en funktion som avelsutvärdering, och 
har på senare tid utvecklats till en sport bland alla andra 
man kan utöva tillsammans med sin hund. 

Hur det än går på utställning, vare sig domarna anser hun-
den vara utmärkt eller lämna ytterligare att önska vad gäller 
rastyp så är varje hund unik och fantastisk på sitt sätt. Hun-
den blir varken bättre eller sämre med stora vinster i utställ-
ningsringen. 

Låt oss presentera Collien med en stolthet värdig denna 
vackraste av hundraser.  

Av Linnea Johansson  

Grooming och Handling forts. 

GBCh SBIS Hit Parade Blu Di Cambiano, groomad av 
Linnea Johannson. Foto: Mia Ejerstad. 
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Collie-SM i Piteå 2 juli, INVIGNING OCH LYDNAD 
Äntligen Collie-SM i Piteå 
2009 var året för debut för Collie-SM så långt norrut som 
Piteå. Hur många skulle komma? Sverige är som sagt långt 
och från Skåne är det ca 170 mil enkel resa till Piteå. Trots 
det blev SM välbesökt. Längst ifrån kom en deltagare från 
Skåne, därefter Västkusten. Många kom från Stockholms-
området samt från den del av Sverige som ligger norr om 
Stockholm.  

Veckan innan SM var det värmerekord och vi fruktade, för 
hundarnas skull, ett varmt och besvärligt SM. Tävlingarna 
började på onsdagen invigning kl. 15 samt därefter en 
kvällslydnad. Värmen hade avtagit en del tills på kvällen. På 
fredagens var det dags för brukset med tävlande på alla 
nivåer från appell till elit. Det var fortfarande ganska varmt 
men värmen hade börjat avta. Man kände att det skulle bli 
kallare. På lördag morgon var det just kallare – mycket kal-
lare. Vissa gjorde tappra försök inför utställningen att klä 
sig lite ”finare” men många gav upp och pälsade på sig or-
dentligt. Det var bara 12-14 grader, mulet och ganska blå-

sigt. Men hundarna mådde toppen. Ett perfekt hundväder! 

TORSDAG 2 JULI 
Collie-SM inleds traditionsenligt med en parad. I år gick 
parade till ett centralt torg i Piteå där vår ordförande Mar-
garetha Carlsson välkomsttalade. 

Lydnadsklass I Lydnadsklass II 

1) Britta Hammarström, Collie lh, Fornborgens Helylle Heidi 
182,00p 1:a pris 

2) Anette berg, Labrador, Trolltjärnsbäcken Ment To Be Seen 
175,50p 1:a pris 

3) Marianne Kvist, Collie lh, Fornborgens Häftiga Häxa 
170,00p 1:a pris 

1) IngBritt Alexandersson, Collie lh, Eurotop Toffie Rose 
188,00p 1:a pris 

2) Risto Kokko, Collie lh, Dantos Kämpe 
155,00p 

3) Elisabeth Landfors, Collie lh, Fornborgens Gamma 
154,50p 

LYDNAD, klass I - elit 
Tillbaks på Piteå Bk startade kl. 18 lottningen för klasserna I och II. Dessa klasser gick samtidigt för det fanns två domare 
anlitade. Efter att de båda lydnadsklasserna var igång lottades startordningen för klass III samt elit. Tyvärr fanns inga collie-
ekipage i elit på plats, troligen pga. att de flesta bor i södra Sverige. Till lydnadsmästare utsågs det ekipage med högst %.  
Då skulle man kunna tro att ett klass I ekipage skulle vinna men det blev klassvinnaren i II:an, Ingbritt Alexandersson med 
Eurotop Toffie Rose som vann med 94 %. 
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Lydnadsklass III 

1) Marianne Widman, Collie lh, Springmist’s Tears for Fear 
200,00p  

2) Maria Pettersson, Collie lh, Springmist´s Weeping Willows 
159,00p 

Collie-SM i Piteå 4 juli, AGILITY 
LÖRDAG 4 JULI 
I år arrangerades agilitytävlingen på Collie-SM av Piteå 
Hundungdom. De arrangerade en officiell tävling i Sjulnäs. 
Tävlingen hölls på lördagen samtidigt med utställningen.  

Tävlingarna var officiella medan finalloppet i Collie-SM  
var inofficiell.   

Det fanns 2 startande i SM-klassen och segrande ekipage 
blev Jennifer Schiller med Springmist’s Walkabout. 

På lördagskvällen i samband med banketten hölls en prisce-
remoni för de båda agilityekipagen.  

Agilityklass 
 

1)  Springmist´s Walkabout  “Pixie” 
 Förare: Jennifer Schiller, Äg: Mats Lööv 
 

2)  Springmist’s Princess Perfekt “Leia”  
 Förare och Äg: Thomas Strand 
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Collie-SM i Piteå 3 juli, BRUKS 
FREDAG 3 JULI 
Då var det dags för brukset som enligt sedvänja börjar ti-
digt. Kl. 7 var det samling för klasserna lägre till elit medan 
appellen fick sovmorgon med samling först kl. 8. Efter lott-
dragning var det platsliggning för alla klasser. Man hade 
bokat fyra domarpar (8 domare, i brukset har man 2 doma-
re per klass) för lägre-elit spår, lägre-elit sök samt appell i 
spår.  Det fanns inga startande i appell sök. Efter platsligg-
ning for vissa klasser till skogen medan andra stannade kvar 
för att köra sitt lydnadspass innan skogen. Ett domarpar 
stannade på klubben och dömde lydnad, varför publiken 
kunde titta på lydnad under stora delar av dagen.   

Likt lydnaden fanns det inga av våra collieekipage i elit på 
plats, varken i sök eller i spår. 

Förutom klassvinnare delades det även ut två vandringspri-
ser. SCK delade ut priset till Bästa Brukscollie alla klasser 
medan Mellersta Norrlands Lo delade ut sitt pris till Bästa 
Bruksprestation. Nu råkade det i år gå till samma ekipage, 
nämligen Jenny Marklund med Gemdales Valiant Viking.  
  

Appell spår 
Klassen hade totalt 10 startande varav 7 stycken var collies. 
Spåren gick i underbar tallskog med det var väldigt torrt i 
markerna efter det fina sommarvädret. 8 startande genom-
förde hela tävlingen varav två blev uppflyttade. Vinnande 
ekipage, Elisabeth Landfors med Fornborgens Gamma, 
blev också appellklassmästare. 

Lägre Spår  
7 startande varav 4 collies och det var 4 stycken som 
genomförde hela tävlingen. Vinnaren, Jenny Marklund med 
Gemdales Valiant Viking 2:an blev båda uppflyttade.  

Lägre sök 
I denna klass vara alla 3 startande collies och alla genom-
förde hela tävlingen. Segrade gjorde fjolårets appellklassvin-
nare Gunnel Hallström med Mari-Mon’s Silver Sky. 

Högre sök 
I klassen fanns det 3 startande därav en collie. I högre klass 
spår fanns det i år ingen collie. Vann gjorde Yvonne Öberg 
med Fancymore Special 
Edition.  

Högre klasshundarna fick 
efter platsliggning stanna 
kvar på klubben för att 
börja med lydnaden. Efter 
lunch fick de göra sitt 
skogsarbete, vilket var 
krävande då värmen till-
tog. En hund bröt.  
 

 

1)  Elisabeth Landfors, Collie lh, Fornborgens Gamma 261,00p uppflytt 
2)  Margot Johansson, A. Shepherd, Faro Flax Garbo 243,50p uppflytt 
3)  Kicki Johansson, Schäfer Truxelis Ritz,    221,50p godkänd 

1)  Jenny Marklund, Collie kh,  Gemdales Valiant Viking 519,25p uppflytt 
2)  Gunnel Strömberg, Collie lh, Eurotop Evita   495,50p uppflytt 
3)  Maria Törnlund, Rottweiler, Turingens Vinna  451,25p godkänd 

1)  Yvonne Öberg, Collie lh, Fancymore Special Edition 352,50p godkänd 
2)  Ann-Charlott Ölund, Schäfer, Råggrindans Glimma 212,25p 

1)  Gunnel Hallström, Collie lh, Mari-Mon’s Silver Sky  339,00p gk 
2)  Yvonne Westberg, Collie lh, Damaianus Gnistra  314,50p 
3)  Mariannde Widman, Collie lh, Springmist’s Tear For Fear 248,00p 
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Appellmästaren på väg mot en 10:a. 

Collie-SM i Piteå 4 juli, UTSTÄLLNING-KORTHÅR 
LÖRDAG 4 JULI 
Redan på torsdagskvällen var de flesta utställningstält på plats. Tidigt på lördagsmorgonen började folk köa för att visa vac-
cinationsintyg samt nummerlapp. Samtidigt med vår Colliespecial på Piteå Bk genomfördes även en Sheltiespecial.    

Domarna var båda från Storbritannien, nämligen Mrs Frances 
Kaye som dömde korthåren samt Mrs Carolyn Waterhouse 
som dömde långhåren.  

Korthåren 
Utställningen började med korthåren och de deltagande hun-
dar kom från de norra delarna av Sverige men även från Fin-
land. BIR blev en finsk hund varför BIM-hunden, Kari’Dahls 
Nemo Novell med ägare Håkan Dahlbom, blev SM-vinnare. 
Totalt ställdes 17 korthår ut.  

Resultat Korthår  
BIS 2 valp BIR 4-6 mån  
Top Fashions´s Ariel The Mermaid S16562/2009 090119 
Äg: Ann Louise Oskarsson, Lillpite 
 

BIM valp 4-6 mån  
Top Fashion´s Alighty Avallon S16560/2009 f090119 
Äg: Margareta Nyström, Piteå 
 

BIS 1 BIR VALP 6-9 mån 
Kari´Dahls Jolin Jade S13373/2009 f081218 
Äg: Håkan Dahlbom, Enköping 
 

BIM valp 6-9 mån 
Kari´Dahls Joop Jump S13370/2009 f 081218 
Äg: Karin Dahlbom; Enköping 
 

BIR BIS-2 BIS 1 Junior 
LVW-09 Shulune Imperial Mystique FIN59293/08  
Äg: Katri Leikola & Tuula Tikonenn, Tottijärvi Finland 
 

2-btkl BIS-2 Champion Multich, FIN JW-06 Timonian Para-
dise Paige FIN10122/06 f 061126 
Äg: Katri Leikola, Tottijärvi Finland 
 

3btkl Kari’Dahls Nadja Natira S23632/2007 
Äg: Karin Dahlbom 
 

4-btkl Oneways Natasha Yar S57852/2007 f070731 
Äg: Ingmarie Toftler, Lindesberg 
 

BIM SM VINNARE KORTHÅR 
Kari’Dahls Nemo Novell S23632/2007 f070220 
Äg: Håkan Dahlbom 
 
 

2-bhkl Nord JW-08 Utopian Smith´n Wesson FIN12653/08  
Äg: Katri Leikola & Hanna Rasi, Tottijärvi Finland 
 

3 bhkl Korad SUCH One Ways Top Speed S61651/2002 
Äg: Ingmarie Toftler, Lindesberg 
 

4-bhkl LPI One Ways Power Play S18311/2005 f 050115 
Äg: Åsa Lindgren, Piteå BIM och BIR  korthår. 

Domare korthår: Mrs Frances Kaye 
Dear All. I would like to thank the Swedish Collie Club 
for the inviting me to judge Smooth Collies for them in 
July 2009.  
Thank you all who made my stay enjoyable with Good 
food, Good Company, and a Super Dinner after judging. 
A big thank you to the exhibitors for entering and my  
ring steward/secretaries. 
Generally I found breed type and temperament very good 
and on the whole movement good. I was able to find the 
type and quality I was looking for and very pleased with 
my winners. Although a couple of exhibits were slightly 
over weight which showed in movement. My Best Bitch 
and BOB Shulune Imperial Mystique bred in UK and 
well known breeding lines to me, this young bitch was 
shown and presented to perfection. She excelled in breed 
type feminine super shape and size, correct wedge head, 
lovely eye, expression, in good muscle tone for age and 
she moved effortlessly covering the ground with ease. I 
was delight to see at the following days show, she again 
won CC and Best of Breed.  
My Best Dog Kari’Dahls Nemo Novell a well made ma-
ture blue merle with excellent front and rear quarters, 
masculine head good eye and reach of neck moved out 
freely with excellent drive from rear, although I would 
prefer a better coloured blue. But well deserved Best 
Dog. 
Kind Regards, Fran Kaye 
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Collie-SM i Piteå 4 juli, UTSTÄLLNING-LÅNGHÅR 
Långhåren 
Direkt efter korthåren blev det domarskifte och så var det dags för långhåren. De deltagande  hundarna kom från hela Sve-
rige samt från Norge. Totalt ställdes 71 långhår ut, inkl. avel– och uppfödargruppen.     

BIR, SM vinnare och BIS blev Danfrebek Dazed With Lust ägare Margaretha Carlsson.  

Efter en lång och kall dag var det dags på kvällen för den traditionella banketten. Det var skönt att få komma in i värmen 
speciellt för domarna 
som var helt genom-
frusna. Men efter en 
välkomstskål så börja-
de folk tina upp för att 
ge sig i kast med en 
härligt uppdukad buffé.  

Till kaffet serverades 
jättefina Collietårtor.  

Resultat långhår 
BIR BIS valp 4-6 mån 
Privat´s Flirty Anna Ragdoll N36300/09 f090207 
Äg: Heidi Ellefsen, Sörvik Norge 
 

BIR BIS-2 valp 6-9 mån 
A’diors Sparkling Diamond S11404/2009 f 081013 
Äg: Lise-Lotte Österlund, Piteå 
 

BIR BIS SM VINNARE LÅNGHÅR 
Danfrebek Dazed With Lust S68115/2006 f041003 
Äg: Margaretha Carlsson Liden 

 

2-bhkl BIS Champion KORAD SUCH  
Danfrebek Design De Luxe S64601/2005 f050716 
Äg: Margaretha Carlsson, Liden 
 

3 bhkl CERT BIS Unghund Cordylines Victory In Blue 
S22154/208 f081002 
Äg: Mia Fredriksson, Luleå 
 

4 bhkl BIS 2 Junior Cordylines Expect All Or Nothing 
S60636/2008 f080901 
Äg: Fredrik Hedvall, Umeå 
 

BIM CERT Svch Steadwyn Beyond Belif S60727/2005 f050902 
Äg: Lena Ögren & Agneta Qvarnström, Köpmanholmen 
 

2-btkl BIM Champion KORAD SUCH Mari-Mon´s Silver Sky 
S54412/2004 f040726 
Äg: Gunnel Hallström, Tungelsta 
 

3-btkl Flambirds Made In Heaven S69800/2006 f 061108 
Äg: Siv Marie Wallenius, Luleå 

BIM och BIR långhår 

Domare långhår: Mrs Carolyn Waterhouse 
I was looking forward to my first visit to Sweden, and 
would like to thank the committee for this chance to 
judge. We arrived in a mini heat wave, but wow the 
weather took a complete turn the next day. I could not 
believe how cold it was. This did not take away how en-
joyable and interesting I find my day. Temperaments 
where very good indeed. One thing that struck me was 
the amount of short slack lip lines, and I felt some of the 
bitches lacked femininity. 

I would like to thank my stewards who worked so hard all 
day. 

I was able to find the type and quality that I was looking 
for, and I was thrilled with my best dog and bitch, who I 
felt complemented each other perfectly. The best dog 
DANFREBEK DAZED WITH LUST, commanded my 
attention on entering the ring. He was in such hard con-
dition. A male who was completely at ease within his own 
beautifully constructed body. He new he was special, he 
stood four square at all times. To watch him on the move 
was a real pleasure. The Best bitch STEADWYN BE-
YOND BELIEF had such a classic outline. Her feminine 
charms won me over. Another who was turned out so 
well, she did not put a foot wrong. Two lovely tri colour 
exhibits that there owners should be so very proud to 
own. 

The committee worked so hard to put on an evening din-
ner. This was a real feast. I really enjoyed being able to 
have this opportunity to relax and chat with fellow collie 
lovers about the finer details of the rough collie breed 
standard. 

Thank you all again for making my visit so enjoyable. 
 

Regards, Caz Waterhouse 

4-btkl BIM Unghund Cordylines Unique Wish S64568/2007 
f070930 
Äg: Gunilla Nyberg, Hortlax 
 

r-btkl Glory Way Exotik At Monsolana S34685/2009 f 
080825 
Äg: Anna Fält, Luleå 
 

BIS Veteran ck Limetree Sweetest Taboo S20431/98  
Äg: Siv Marie Wallenius, Luleå 
 

Bästa Uppfödargrupp 
Kennel Cordylines, Äg: Gunilla Nyberg, Hortlax 
 

Bästa Avelsklass 
Danfrebek Dazed With Lust, Äg: Margaretha Carlsson, Liden 
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Sist på utställningen skulle de båda engelska domarna döma BIS-finalerna. Totalt skulle 7 olika BIS-kategorier utses, från 
valp 3-6– månader till veteran och champion. Allra sist på lördagen valdes BIS-1 och BIS-2.  BIS-2 blev ett finskt korthår 
som därmed inte kunde blir SM-vinnare bland korthåren. Det delades även ut en hel del Vandringspris.  

 

BISFINALER  BISFINALER  BISFINALER  BISFINALER 

BIS-1 och BIS-2 3-6 månader 

BIS-1 och BIS-2 Unghund 

BIS-1 och BIS-2 Junior 

BIS-1 och BIS-2  

BIS-1 och BIS-2 Champion 

BIS Veteran 

BIS-1 och BIS-2 6-9 månader 

Domarna i arbete. 
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Att jag började med räddningshundar för åtta år sedan kan 
jag tacka de mycket goda anlagen hos min första självupp-
födda tik Anna, och en tillfällighet. Nu utbildar jag rädd-
ningshundar och skulle även vilja låta min tredje collie slå in 
på samma stig. Anna som är åtta år nu är en i Tyskland cer-
tifierad och erfaren yt- och ruinsökshund. Hennes dotter 
Debby, fyra år gammal, är certifierad och används inom 
”Mantrailing”, [en extrem form av personspår, övers. anm.].  

Räddningshundsträning och uppfödning är väldigt svårt att 
få in under samma tak och därför beslutade jag mig för att 
utbilda min nästa collie ur en kombination som motsvarar 
mina krav. Mitt val föll på Seamist collies. Nu är det inte så 
att jag tycker att collies är bättre lämpade än andra raser 
eller blandraser. Collien är helt enkelt min ras och det kan 
säkert en och annan förstå. 

Grundstenen för arbetsvilliga collies läggs redan vid urvalet 
och parningen mellan föräldradjuren. Det kan säkert också 
finnas lämpliga collies ur utställningslinjer men då blir det 
snarare en tillfällighet och arbetskapaciteten är begränsad. 
Det kan man tyvärr se även hos andra raser. Vi får aldrig 
glömma att collien hör till bruksraserna! En annan viktig 
byggsten är en ansvarsfull uppfödning med allt som själv-
klart hör dit. Eftersom räddningshundsutbildningen och 
insatserna varar hela hundens liv och ekipaget måste pröva 
sin insatsförmåga genom olika prov är hälso- och mentali-
tetskraven ganska höga. 

Jag har lagt märke till att man 
kan se de nödvändiga anlagen 
redan väldigt tidigt. En hög 
leklust, nyfikenhet, en portion 
envishet och en väldigt bra 
nervkonstitution är de vikti-
gaste kriterierna. Man kan 
jämna ut vissa tillkortakom-
manden genom träning men 
det är absolut bättre om en 
valp har de nödvändiga egen-
skaperna med sig från valplådan. Jag talar inte om en schä-
fer i colliepäls. Naturligtvis måste den undvika faror av 
självbevarelsedrift eller få bli rädd. Men försiktighet och 
känslighet får inte förväxlas med rädsla! 

Jag har påbörjat utbildning för personspår med min yngsta 
collie Irma. Hon får en doftbärare, t ex ett klädesplagg, från 
en viss person. Den väg denna person gick senast ska spår-
hunden hitta och följa efter. Jag tittade på Irma vid fem 
veckors ålder och sedan den nionde levnadsveckan bor hon 
hos mig och blir stöttad och fostrad allt mer efterhand som 
man kan förvänta sig mer av henne. Kamplek med mig och 
andra främmande personer är en viktig byggnadssten. Lyd-
nads- och föremålsträning, liksom små sökövningar tränas 
separat. Hon får också lära sig att sticka ner nosen i en 
plastpåse (för att känna lukten av figuranten) och att kunna 
röra sig och leka när hon bär en sele med en lina på upp till 
tio meter som släpar efter henne.  

Räddningshundsutbildningen är en balansgång mellan lyd-
nad och självständigt arbete. Vid lydnadsövningar bär Irma 
bara en mycket lätt och kort, eller inget koppel. Det är en 
stor fördel att kunna vara förbunden genom den, som jag 
kallar den, osynliga linan. Lydnaden kommer genom hun-

dens vilja 
att vara till 
lags och att 
få arbeta. 
Målet är 
alltså att 
arbetet i sig 
blir en be-
löning.  

Under sök-
träningen 
bär hon bara sin sele med en fem meter lång lina. Figuran-
ten får inom Irmas synhåll hennes favoritleksak och en liten 
burk med gott godis. Ungefär två meter framför oss lägger 
figuranten ett klädesplagg på marken, dekorerad med lite 
korv. Sedan rör sig figuranten bortåt och gör efter ca 20 
steg en vinkel till höge eller vänster och sätter sig på mar-
ken. I detta ögonblick säger jag ”Sök!” och visar med han-
den på klädesplagget. Irma äter upp sitt godis och känner 
ovillkorligen samtidigt doften av figuranten och blir då mo-
tiverad att följa det lilla spåret. Allt det här går på en sekund. 
Hon kommer snabbt fram till figuranten och får sitt godis 
direkt och sedan även med en ordentlig kamplek. 

Vid varje träningspass stegras svårighetsgraden genom att 
spåret t ex blir längre och sträckan efter vinkeln likaså. 

Dessutom byter vi tränings-
plats, figuranter och stegrar 
hela tiden störningarna.  Vid 
fem månaders ålder ser Irma 
bara ibland på när personen 
går iväg och följer redan spå-
ret på kommandot ”sök!” 
ungefär 100 m med två 
vinklar och olika terrängtyper 
– äng, väg, gata. En lång ut-
bildningsväg ligger fortfaran-
de framför oss tills vi har nått 
färdigheterna att kunna arbe-

ta i skarpt läge, vad som i realiteten betyder att någon har 
försvunnit från en bestämd ort och är saknad. Efter några 
timmar, ibland även dagar blir denna person eftersökt. Med 
hjälp av ett föremål, det kan vara en klocka eller en tand-
borste kan hunden följa det senaste spåret av den försvunna 
personen och följa det. Noskapaciteten hos hundar och 
speciellt hos collien är alltid fascinerande t o m för erfarna 
spårhundsförare som mig.  

Den som börjar och avslutar denna typ av utbildning med 
sin hund kommer en dag att märka att det inte går att jäm-
föra med vanlig hundsport. Uppdragen kommer för det 
mesta på nätterna och på helgdagar, alltså på obekväma ar-
betstider. Vädret kan man inte heller bestämma över själv. 
Beredskapen att kunna arbeta måste alltså alltid finnas hos 
både hund och människa. Det finns fortfarande collies som 
ställer upp på det. Jag hoppas få stöta på fler collies inom 
räddningshundsarbetet i framtiden 

Elke Amft, Collies von der guten Nachbarschaft 
Könnern, Sachsen-Anhalt, Tyskland 
Översättning: Johanna Salomonsson 

 

Räddningshundar i Tyskland 
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I huvudet på en gammal 
beskrivare 
En dag i banan 
Klockan i mobilen väcker mig en lördagsmorgon. En för-
virrad blick visar att klockan bara är 05.30. Något är fel! Nä 
jädrar, jag skall ju vara beskrivare för Collieklubben Väst i 
Lerum. Reser mig upp och gnuggar ögonen. En stabil fru-
kost är en bra början. Hustrun får ta hand om rastning av 
våra tre hundar. Jag samlar ihop alla anvisningar och be-
stämmelser för MH. (Alltid kommer någon med en fråga 
man aldrig tidigare tagit ställning till men har man bara reg-
lerna tillgängliga brukar det lösa sig.) Även anteckningarna 
från beskrivarkonferensen är bra att ha med som stöd för 
kniviga avgörande av var kryssen skall hamna. Jag får inte 
glömma att ta med regnställ, hur fint vädret är just nu kan 
regnet komma när som helst! Pennan som fungerar när det 
är vått måste också med! 

Så sitter jag i bilen på väg mot Lerum och tankarna kom-
mer. Det skall bli kul att se vilka collies som kommer denna 
gång.  

Väl framme noterar jag att allt är klart, figuranter på plats. 
Eftersom den här banan är välkänd behöver jag inte gå den 
utan tar en kopp kaffe. 

Så är vi igång och allt flyter på som vanligt. Någon hund 
vill inte kollas av med chipläsaren, sånt händer. Moment 1 
och 2, kontakt och lek, visar den vanliga blandningen mel-
lan lekfulla, samarbetsvilliga hundar och de som är mindre 
rikt utrustade på den fronten. Moment 3, jakten, visar även 
det det vanliga; inte en enda fullföljer med ett gripande. 
Moment 4 visar hundar som mer eller mindre klarar av 
passiviteten. Mest positivt under dagen är att alla hundar 
utom en klarade skotten.  

Vid genomgångarna efter genomförd beskrivning försöker 
jag att förklara varför kryssen hamnat där de gjort. Jag för-
söker också att ge försiktiga råd om fortsatt arbete med 
hunden i fråga.  

I bilen hem summerar jag dagen som genomgående lyckad. 
Bra väder, inga riktiga problemhundar och så det där med 
de godkända skotten. Eftersom jag tycker att MH är ett 
viktigt instrument för att föra rasen framåt känns det me-
ningsfullt att använda en ledig lördag till att beskriva hun-
dar.  
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I huvudet på en gammal beskrivare -  forts. 
egenskaper han själv tycker är viktiga för att få fram en bra 
brukshund. Dessutom är hela idén just en beskrivning av 
hunden. Det är rasklubbarna som tar fram önskeprofiler. 

Finns det då ett samband mellan de olika kryssen och hun-
darnas mentalitet? För att ta reda på detta undersökte 
Kenth Svartberg resultaten för de olika kryssen för att se 
om det fanns en samvariation, vilket skulle vara ett tecken 
på att MH verkligen speglade karaktären hos de olika indi-
viderna. Totalt ingick ca 15 000 MH-protokoll i undersök-
ningen med totalt en halv miljon kryss. Han fann då att 27 
av totalt 33 mätvärden samvarierade så att de kunde grup-
peras i fem huvudgrupper: 

• Socialitet (1a, 1b, 1c, 8e) 
• Jakt (3a, 3b) 
• Lekfullhet (2a, 2b, 2c, 5d, 5e, 9a, 9b) 
• Nyfikenhet/oräddhet (6a, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8d) 
• Aggressivitet (5b, 6b, 8a, 8b) 

(Siffrorna refererar till HM-protokollet) 
 

Vid en fortsatt analys fann han att de fyra första huvud-
grupperna samvarierade och fick namnet ”Boldnes”. Den-
na faktor visade sig i det fortsatta arbetet vara viktig för att 
förutsäga hur en hund kommer att lyckas i bruksprov re-
spektive vid utställningar. Hög Boldnes finns hos de hun-
dar som lyckades i bruksprov under det att det motsatta 
gällde för utställningsmeriter. 

Är då resultaten är stabila, d v s kan testen upprepas utan 
att skillnaderna blir alltför stora? Efter att ha annonserat 
efter hundar valdes 44 hundar ut. Dessa tillhörde 29 olika 
raser. Hundarna beskrevs tre gånger med en månads mel-
lanrum. Av olika skäl uteslöts momentet Skott vid andra 
och tredje beskrivningen. Samtliga funktionärer var de  

Varför MH? 
Det finns vissa argument som ofta förs fram i diskussioner 
om MH som 

• Banorna är inte identiska 
• Olika funktionärer gör att reaktionerna blir olika 
• Beskrivarna ser sakerna på olika sätt 
• Hundarna har bättre och sämre dagar 
• Alla funktioner beskrivs inte i MH-protokollet 

 

Väl hemkommen sätter jag mig och tänker efter. Hur kan 
man bemöta invändningarna utan att bara komma med 
tyckanden?  

En som kan detta och har doktorerat på värde och hållbar-
het hos MH är Kenth Svartberg. Även han diskuterar in-
vändningarna ovan men finner att: 

• Samtliga funktionärer har genomgått bra utbildning 
• Banorna är väl standardiserade 
• Skalorna i de olika momenten förefaller väl beskrivna 

och särskiljande 
 

I doktorsavhandlingen, som finns sammanfattad i Mentli-
tetsboken, (Ingalill Blixt, Curt Blixt och Kenth Svartberg, 
förlag Svartbergs Hundkunskap) konstateras att de data 
som kommer ut ur MH är tillräckligt bra för att ligga till 
grund för en analys. 

Enligt SBK:s krav på utbildningen måste samtliga funk-
tionärer genomgå utbildning för den nivå som man blir 
auktoriserad för. Detta innebär: 

M1 och M2 (3 dagar) för att få tjänstgöra som B-fig 
(nivå ”Spöken”). 

M3 och M4 (5 dagar) för att bli A-fig (nivå 
”Avståndslek”). 

M5 (2 dagar samt tjänstgjort under minst 5 MH) för att 
bli testledare. 

M6 (7 dagar samt bakbeskrivit minst 35 hundar av mer 
än en ras vid minst 5 tillfällen och för minst två be-
skrivare. Dessutom krävs tävlingsmeriter motsva-
rande uppflyttning i HK.) Kursen avslutas med två 
dagars examination. 

Alltså måste t ex en beskrivare ha deltagit i olika kurser 
under 17 dagar och dessutom ha  deltagit under minst 10 
dagar i olika MH. De allra flesta (alla) har mycket mer erfa-
renhet än så. Samtliga funktionärer måste tjänstgöra någon 
gång under en tvåårsperiod. För beskrivare och testledare 
arrangeras dessutom årligen kurser för att uppdatering. Jag 
anser att detta borgar för att de funktionärer som tjänstgör 
har en gedigen utbildning och kunskap. 

Banans uppbyggnad finns väl beskriven och ingår i ut-
bildningen. Ämnet tas även upp på de konferenser som 
genomförs. 

Skalorna har utprovats under lång tid innan de togs i bruk. 
Sedan dess har ett stort antal MH-beskrivningar genom-
förts. 

Det finns givetvis faktorer som inte återspeglas i MH. 
Svartberg nämner t ex koncentration och uthållighet, som  
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samma men platserna var olika. Resultatet visade att stabili-
teten var påfallande stor.  

Momenten nyfikenhet/oräddhet samt aggressivitet var de 
enda som ändrades på ett statistiskt säkerställt sätt. Detta 
innebar att nyfikenheten ökade medan rädsla och aggressivi-
tet minskade. 

Resultatet innebär att invändningen att hundarna har bätt-
re och sämre dagar även den kan avvisas. 

Enligt Svartbergs resultat finns det sålunda ett samband 
mellan lyckandegrad i bruksprov och MH-resultat. Kan  
också resultaten i MH ge upplysning om hunden kommer 
att bli en bra sällskapshund? För att undersöka detta använ-
de Kenth Svartberg en enkätundersökning, C-BARQ. Den-
na sändes ut till ca 1 000 ägare av hundar som genomgått 
MH mellan 12 och 24 månades ålder. Svarsfrekvensen blev 
förvånande hög, 73,3 %! Resultatet visade att egenskaperna 
som uppvisats under MH mycket väl stämde med vad ägar-
na upplevde i det vardagliga livet. Begreppet ”Boldnes” 
stämde väl med hundarnas förmåga att klara nya situationer 
och hur de fungerade med främmande människor och i 
främmande miljöer. 

Ett intressant fynd i enkätundersökningen är att det verkar 
som momentet ”Jakt” i MH snarast är en form av lekfullhet 
och inte stämde med intresset att jaga djur. Detta har man 
ofta som beskrivare hört: ”Konstigt! Hemma jagar den ofta 
harar och kattor”. Skott, som inte gick att inordna i någon 
grupp i MH, tycks i enkäten vara förknippat med miljöräds-
la i vardagen. 

Kenth Svartbergs sammanfattar sin studie med: 
 

MH är ett bra instrument för rasklubbar och  
uppfödare då syftet är förändra eller uppehålla  
rasens typiska lekfullhet, attityd till främmande 
människor och rädsla för främmande miljöer. 
 

Våra uppfödare spelar givetvis en avgörande roll för vilka 
hundar som vi ”Collieköpare” får.  

Vad önskar vi oss då?  
I en undersökning av detta rangordnades de viktigaste egen-
skaperna på följande sätt: 

• En frisk hund 
• En mentalt bra hund 
• En ”vacker” hund” 
 

Oavsett om vi avser att tävla, ställa ut eller ha hunden som 
en kamrat vill vi säkert att den skall kunna gå på hala golv, 
acceptera främmande människor, klara nya situationer och 
framförallt – inte vara berörd av skott eller fyrverkerier. Det 
senare ger oss en hund som vi får ”bära genom livet”, något 
som man gör av kärlek till sin vän. Men det är ingen önske-
dröm! rädslereaktioner visar sig dessutom ha en mycket 
stark arvbarhet. 

Min uppfattning är att morgondagens valpköpare kommer 
att söka information via nätet för att finna en valp som kan 
bli den hund köparen önskar sig. MH-resultat finns tillgäng-
liga och kommer att utgöra ett allt starkare urvalskriterium 
oavsett vad man tycker om MH. Detta bör nog uppfödarna 
ta till sig! 

Hur står då collien sig i jämförelse med andra raser?  
Som collieägare får man ofta kommentarer av typen: ”Vad 
vacker han är! Men är dom inte hemskt nervösa?” Detta speg-
lar säkert allmänhetens uppfattning om collie och kan vara 
orsaken till att rasen har ramlat ur 10-i-topp och finns nu 
inte ens med i 20-i-topp. 

Som framgår av nedanstående tabell avseende de huvud-
grupper som tidigare redovisats (hög placering=låg siffra, är 
eftersträvansvärt utom för Aggressivitet) ligger collien, både 
korthår och långhår, i nedre delen av de undersökta 70 ra-
serna:  

  
Placering i jmf. med 70 raser 
 

Siffrorna talar för sig själv; endast Socialitet och Aggressivi-
tet kan sägas vara acceptabla. Värdena svarar inte mot vad 
rasklubben har som ideal.  

Tack och lov finns det en stor variation i materialet och 
möjligheten till förändring av rasens egenskaper är stora. 
Arvbarheten av mentala faktorer är generellt stor och kräver 
inte många generationer för att märkas. Det är nog mer en 
fråga om vilja än kunskap. Större fokus på mentaliteten allt-
så. Detta utan att eftersätta exteriören alltför mycket. Dri-
vande måste vara uppfödarna men även valpköparna. De 
senare verkar ”rösta med fötterna” och välja andra raser. 
Även detta bör uppfödarna ta till sig. 

Sammanfattningsvis tycker jag att tillgängliga data talar för 
att MH är ett instrument för att styra rasernas mentalitet åt 
det håll som rasklubbarna önskar. MH-beskrivningen är väl 
standardiserad och genomförs på ett stort antal platser med 
likvärdiga resultat. Självklart kommer inte två beskrivare 
alltid se samma saker men skillnaderna är små och inte av-
görande. Under examinationen får kandidaten endast göra 
ett visst antal fel (jmf med examinatorn).  

Mot bakgrund av detta är jag beredd att fortsätta och avsät-
ta helger åt tjänstgöring som beskrivare. Givetvis är MH 
lika viktigt inom alla raser för att styra rasen rätt. 

Men för mig som collieägare ligger just den rasen närmast 
hjärtat. 
 

/Stellan Tjärnström 

Huvudgrupp Långhår Korthår
Lekfullhet 63 39
Nyfikenhet 69 58
Jakt 69 55
Socialitet 42 33
Aggressivitet 61 54
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SKK:s avelskonferens, 28/2-1/3 
2009 av Terese Olofsson, SSSK AK 
Här följer utdrag ur en artikel skriven av Terese Olofsson, Shetland 
Sheepdog. Vi kan tyvärr av utrymmesskäl inte publicera hela arti-
keln. Du kan dock finna hela artikeln på vår hemsida under fliken 
Bibliotek. Tack Terese för att vi får publicera din artikel. 

Årets avelskonferens avhölls på Scandic Hotell Infra City. 
Lyckligtvis hade vi i sheltieklubben nytta av att Anna Ut-
horn deltog i egenskap av ledamot i SKK/AK, Terese 
Olofsson som representant för Agria och Birgit Steen som 
representant för SSSK.  

SKK hade satt ihop ett fantastiskt bra program som vi nog 
alla upplevde låg precis rätt i tiden. Nedan kommer en sam-
manfattning av några av de olika föreläsningarna: 

Sund hundavel – sunt förnuft 
Astrid Indrebö är veterinärmedicinsk specialist i Norsk Ken-
nelklub, uppfödare av Newfoundland, exteriördomare och 
president i FCIs Breeding Commission, och gav oss en in-
spirerande och upplyftande föreläsning om hur vi kan tänka 
i vår avelsplanering. De sista 20 åren har det skett en stor 
utveckling i veterinärmedicinen. Bland annat har det gett 
oss möjligheter att ställa långt fler diagnoser och att behand-
la långt fler djur på ett mycket bättre sätt. De sjuka djuren 
lever längre och blir därför lite fler! Astrid ställde oss frågan: 
när vi nu har så goda behandlingsmetoder, kanske inte 
sundhet i avel är så viktigt längre? 

Målet med vår avel bör vara funktionellt friska hundar, som 
har rastypisk funktion och mentalitet, som kan leva ett långt och 
lyckligt liv och kan vara till glädje för sig själv, sina ägare och till 
rassamfundet! Det finns mycket att vinna på att tänka såhär. 
Resultatet blir mindre arbete för veterinärer, mindre utbetal-
ningar från försäkringsbolagen, fler sunda hundar samt att 
det blir trevligare att vara både hund, hunduppfödare och 
hundägare.  

Sund hundavel handlar om att se helheten, inte bara detal-
jer. Hos många raser anses en hund vara godkänd för avel, 
bara den har friröntgade höfter. Men fri från HD innebär 
naturligtvis inte att hunden är frisk. Man måste se på hun-
den som en helhet – det hjälper inte att den är fri från HD 
om den har kroniska hudproblem, avvikande mentalitet, 
dålig rygg, dåliga knän osv.  

Det idealiska är förstås att vi har genetiskt friska hundar att 
avla på. Men målet måste vara realistiskt. Även om vi kan 
försöka laga hundarnas genetiska sjukdomar – kan vi ändå 
vara säkra på at de är friska? 

Det finns mer än 400 kända ärftliga sjukdomar hos hund. 
Hälften av dessa är rasspecifika eller överrepresenterade i 

olika raser. Drygt hälften av de ärftliga sjukdomarna har en 
känd arvsgång. Det finns alltså många sjukdomar med mer 
eller mindre känd nedärvning. Endast kliniskt friska hundar 
ska användas i avel. 

Ju fler diagnoser vi får, desto mer får vi att ta hänsyn till. En 
avelsregel får inte utesluta mer än halva raspopulationen, för 
då skapas fler problem än det motverkar. 

Popular Sire Syndrome – Matadoravel 
Norsk Kennel Klub råder att ingen hund bör ha mer än 5% 
av antalet registrerade valpar under en femårsperiod. För en 
ras som har 800 registreringar per år, innebär det att hunden 
får ha maximalt 200 avkommor under sin livstid. Men för 
många krav och restriktioner innebär också en risk för att 
uppfödare selekterar för hårt – och då får vi problem med 
överanvändning av vissa hanar. De kanske tycks vara goda 
nedärvare idag, men ju snävare avelsbasen blir desto mer av 
deras nackdelar kommer att komma till ytan när uppfödare 
blir tvungna att inavla. 

NKK har i sin avelsstrategi nämnt att om en hund som har 
nära släktingar med en ärftlig eller antagligen ärftlig sjuk-
dom ska användas i avel, så bör den hunden endast paras 
med en hund som kommer från en familj där samma ärftli-
ga problem inte finns, eller åtminstone bara förekommer 
mycket sällan.  

Med andra ord: det finns inga perfekta och genomfriska 
hundar. Denna formulering känns säkert igen av många 
erfarna uppfödare, som alltid levt efter mottot: ”dubblera inga 
fel”. Men denna bestämmelse kräver också en enorm öppen-
het hos uppfödarna.¨ 

Det är inte nog att en hund är kliniskt frisk – det är en för-
utsättning för att den över huvud taget ska kunna värderas 
som en avelshund! Men den perfekta hunden finns inte. 
Det långsiktiga målet bör vara att komma så nära den per-
fekta hunden som möjligt. Sund konstruktion är grunden 
för sund funktion. Men alla funktionella hundar är inte 
lämpliga avelshundar.  

NKK har också skrivit att hundar med en mentalitet som är 
otypisk för rasen, aggressiva hundar, inte ska användas i 
avel. Här måste hänsyn tas till hundens bruksmässiga bak-
grund och lynne. Har det varit en vakthund, jakthund eller 
en vallhund? Att hundar ibland slåss är inte nödvändigtvis 
ett mentalitetsproblem. Oprovocerad aggressivitet mot 
andra hundar kan vara ett mentalitetsproblem. Men aggres-
sivitet mot människor är alltid ett mentalitetsproblem. 

Allt handlar i grund och botten om sunt förnuft. Att ha 
kunskap om nutiden och dåtiden. Genom kunskap, ärlighet 
och öppenhet kan vi lättare styra framtiden. Prata med var-
andra, inte bara om varandra. 

Ibland kan vi fråga oss varför vi är uppfödare.  Svaret är: 
passion, skaparglädje, glädje över livet och kärleken till våra 
hundar. Vi kan alla göra en skillnad till glädje för våra hun-
dar, om vi samarbetar med varandra. Vi är alltså själva med 
och skapar framtiden! 

Krona eller klave – vad är det som är riktigt 
viktigt? Andra föreläsningen gavs av docenten i utveck-
lingsbiologi, Kirsi Sainio. Kirsi har haft flerårig uppfödning 
av Skye Terrier och forskar om utvecklingsstörningar hos 
hund och människa. Hon är medlem i FKK:s styrelse, exte-
riördomare, ordförande i finska DNA-arbetsgruppen, med-
lem och sekreterare i FCI Breeding Commission. 
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Kirsi berättade om sjukdomar som finns i hund och på 
människa och vilka uttryck det kunde ta sig. Hon berättade 
om vikten att överväga hur en rasstandard ska få styra urva-
let av avelshundar, när urvalet kan innebära att hundarna 
blir sjuka. Några av de tillstånd hon nämnde var dermoid 
sinus på rhodesian ridgeback som kan uppstå på grund av 
ridgen, nakengenen hos nakenhundarna som i dubbel upp-
sättning kan störa utvecklingen av öron, tänder, anus samt 
den vita färgen hos t ex boxer och bullterrier som kan störa 
utvecklingen av hörseln. Kirsi bad oss att fundera – vad är 
det som är riktigt viktigt? Det kanske kan vara att känna sin 
ras och tänka efter hundens bästa – inte avla efter enstaka 
egenskaper. 

Information om exteriöra överdrifter och ar-
betet med SRD. SRD är en förkortning för Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar och är resultatet av den 
generella domarkonferens hösten 2007. Konferensen fick 
till resultat att vissa raser måste ägnas särskild uppmärksam-
het vid hundutställningar. SKK informerade att det finns 47 
raser där arbetet med att förebygga premiering av extrema 
hundar har inletts. Det finns tre kategorier: 1) raser där åt-
gärder krävs, 2) raser som kräver ökat uppmärksamhet och 
3) raser som är föremål för observandum.  
Åke Hedhammar informerade om de olika rasernas predis-
positioner för sjukdom. Studien är baserad på Agriastatistik 
mellan 1995-2004 och på enkäter från 250 veterinärer med 
specialistkompetens på smådjur.  

Domarutbildningen är mycket speciell och krävande i Nor-
den. Det finns inget liknande i andra FCI-länder eller i 
USA. Kvaliteten på nordiska domare kan därför sägas vara 
bättre när det kommer till att bedöma extrema rasvarianter. 
Under 2009 kommer SRD-gruppen att arbeta med imple-
mentering, utvärdering och revidering. Man kommer också 
att satsa mycket på information till utländska domare. Tids-
planen är fortsättningsvis att CS tillsätter en arbetsgrupp 
2010 och en ny generell domarkonferens anordnas 2012. 
Det kommer även att bli nya kritiklappar med annan design 
för att underlätta arbetet med SRD. Det kommer dock att 
dröja innan vi kan se några resultat i försäkringsstatistiken. 

Bra mentalitet – vad är det?  
Något vi alla deltagare fick klart för oss redan under lörda-
gen var att SKK kommer att satsa mycket pengar på menta-
litetsarbete under de närmaste åren. Denna föreläsning hölls 
av en guru och etolog, biolog och specialiserad på hundens 
beteenden – Lars Fält. Han berättade att det finns många 
ord för att beskriva en hunds sätt att vara. Ord som person-
lighet, temperament och mentalitet nämndes. Ofta säger 
man att en hund inte har någon personlighet. Studier av 
vargar i djurparksmiljö visar på att de kan ha olika typer av 
personligheter, fastän de upplever och lever i samma miljö. 
Däremot ska man inte förmänskliga djuren och ge hundar 
mänskliga känslor eller beteenden. En hund gör endast nå-
got som den vet att den vinner på! 

Det finns stora variationer av mentalitet, inom raser, inom 
rasgruppen, mellan tikar, mellan hanar och hos själva indivi-
den. Inom rasen finns förstås egenskaper som styr mentali-
teten åt olika håll. En del raser avlas för exteriör, andra för 
bruks eller jakt, några för drag och ofta kanske vi säger att 
vi avlar hundar för sällskap. Olika ideal drar en ras åt oli-
ka håll. Betyder det att bra mentalitet alltid är samma 
mentalitet? Det är rasklubbarnas ansvar att forma ett 
ideal för sin egen ras.  

Lars visade sedan ett antal MH-diagram för några olika ra-
ser, som visade hur stora variationer det kan vara. Han var 
mycket noggrann med att påpeka att en hund som har 
onormala rädslor lider, även om de inte nödvändigtvis visar 
aggressivitet. Det är vårt ansvar som uppfödare att identifie-
ra dessa hundar och avla bort rädslorna. På den nivån är 
det inte en fråga om rasideal längre, utan om rena 
djurskyddsskäl! 

Det finns olika grader av retningar som kan utlösa en reak-
tion som går att beskriva hos hunden. Men graden av ret-
ning avgörs förstås av hur individen uppfattar den. Tack 
vare att hundar är så lättlärda, kan en tidigare svag retning 
genom inlärning uppfattas som en stark retning av hunden, 
om den kopplas samman med obehag. 

En stark retning kan resultera i olika reaktioner. En tik kan-
ske flyr, en hane kanske attackerar. Dessa reaktioner är indi-
videns problem. Men gemensamt för båda reaktionerna är 
att hunden är rädd. Detta är uppfödarens problem!  

Det är viktigt att ha i åtanke hur könsfördelningen i en kull 
ser ut, när man utvärderar ett kullmedelvärde för MH. 
Många systrar tenderar att ge ett räddare intryck, medan 
många bröder tenderar att ge ett aggressivare intryck. 

Det är också viktigt att minnas att känslor som rädsla, ag-
gression, stress, nyfikenhet med mera, inte går att se på en 
hund. Känslan är abstrakt. Men reaktionen är synlig – och 
mätbar. Hur vi sedan väljer att tolka mätningen, är upp till 
oss själva. De vanligaste problemen hos ”problemhundar” 
runtom i världen är aggression mot folk och mot andra 
hundar. Men aggressioner bottnar oftast i rädslor. Det är 
mycket sällan en hund är arg bara för att vara arg. 

Ledarskap över en hund är något man får, inget man tar. 
Man måste göra sig själv värdefull, eftersom hunden endast 
gör saker som den kan dra nytta av själv. Kompetens hos 
ägaren leder till initiativ och förväntan hos hunden vilket i 
slutänden leder till trygghet och en bra relation. 

Det finns dock andra metoder, som ofta används i olika 
TV-program, för att komma in i en hunds huvud. Det kan 
vara att rycka i kopplet, sparka i sidan och liknande. Det 
skapar visserligen en förväntning hos hunden, men inte i 
positiv bemärkelse. Den lyder endast för att undvika en 
förlust! 

Man kan kategorisera dessa metoder in i ledarskapsmodel-
ler: 1) Ledarskapsperspektiv – som strävar uppåt och pro-
vocerar, en auktoritär modell, 2) Harmoniperspektiv – att 
passa in och ha konfliktfria relationer och samarbete. 

Rädsla är en viktig och livsnödvändig känsla hos hund. Den 
kan yttra sig i försiktighet, osäkerhet, undvikande eller flykt. 
Rädsla går att träna på många sätt, genom att öka hundens 
självförtroende. Ett sätt kan vara att låta hunden ta egna 
initiativ genom ”body control training”. Det kan vara att 
låta den klättra, krypa och hoppa i skogen, för att få prova 
använda kroppen. Hunden behöver kontroll över hela 
kroppen, även bakbenen! 

Så vad är då en bra mentalitet? Lars sammanfattar det såhär: 
en hund som fungerar i familjen, som kan umgås med andra 
hundar och är självsäker i olika miljöer (sociala och fysiska). 
Den ska fungera till sitt användningsområde och man måste 
själv komma ihåg att tänka i positiva termer, inte fokusera 
på vad den inte ska göra (t ex inte bita barn, inte göra utfall, 
inte bli rädd etc). 
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Vilken sommar det har varit här uppe i 
Norrbotten, massa sol och hundar har svet-
tat ordenligt.  
Fast på Collie-SM var det kallt! 
Vad händer i Norrbottens lo: 

Årsmöte den 21 November  
Kl: 1400 
Plats: Piteå BK  
Vi planerar även en handler kurs under hösten för mera 
information kan se i vår hemsida 
Som ett led i att utvärdera RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) 
för collien kommer lokal-områdena att anordna diskus-
sionsmöten. Vi kommer att presentera tid och plats på vår 
hemsida samt på SCK hemsida. 
 

http://www.sckbd.se/ 

Sommaren börjar gå mot sitt slut och tyvärr 
har nog många av oss haft mycket regn den-
na sommar, själv tycker jag väl inte att regn 
är alldeles kul men det känns ändå som om 
det varit en bra sommar. Huvudsaken att 
man får ha lite semester och ”lata till sig” 

några veckor.  
I lokalområdet har vi haft många trevliga arrangemang den 
sista tiden såsom flertalet kvälls MH, ett MT med flera god-
kända hundar, Riksläger i Albacken, se eget reportage på 
annan sida, samt utställning i Timrå med Jahn Stääv som 
domare, se även reportage från utställningen på annan sida 
i detta CB.  
Först på tapeten i höst blir ”diskussionsmötet om Collien” 
den 5/9, som ett led i att utvärdera RAS (Rasspecifik 
Avelsstrategi) för collien. Jag hoppas att många av våra 
medlemmar ansluter denna dag.  
22 november – ÅRSMÖTE – Julträff - Härmed kallas 
alla medlemmar till sedvanliga årsmöteshandlingar för Mel-
lersta Norra Lo av SCK till årsmöte för verksamhetsåret 
2009, kl 18.00, därefter har vi julträff med julklappsbyte 
samt tjuvsmakning på några av julens läckerheter. Platsen 
är ej ännu bestämd men detta kommer att publiceras på vår 
hemsida inom kort. Anmäl att du vill vara med på julträf-
fenpga förtäring) till Dag Gagner, tfn 070-376 99 55 eller 
dag.gagner@telia.com senast den 15 november. Ta med en 
julklapp för ca 40:- som börjar på bokstaven P. 
Ansökningar för lokalområdets tre Vandringspriser 

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

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

inskickade senast den 10 november 2009 till: Heléne Elias-
son, Lilla Bandsjön 110, 861 91 Timrå. Vandringspriserna 
gäller för perioden 1/11 2008 – 31/10 2009.  
OBS! Ingen separat kallelse till årsmötet kommer att skick-
as ut. 
I övrigt kör vi söndagsträffar om intresse finns, sista sönda-
gen varje månad. Maila Anita Braxenholm om du vill vara 
med eller kanske rent av vill arrangera en egen söndags-
träff, anita.braxenholm@telia.com 
Som vi sagt förut är det bara att ta kontakt med oss om du 
har funderingar eller önskemål om aktiviteter som du öns-
kar att vi arrangerar. Du hittar Lokalområdets kontaktupp-
gifter på vår hemsidan där vi också lägger ut info om det 
dyker upp mer aktiviteter under hösten. 
Hemsidan hittar du via SCKs hemsida: 
www.svenskacollieklubben.se - Lokalområden – Mellersta 
Norra.  
Med önskan om en härlig höst! 
/Mellerst Norra Lokalområde genom Heléne Eliasson 

Hejsan! 
Vi har nu en skön sommar bakom oss och 
när du läser detta har vi genomfört vår första 
aktivitet. 

Över stock och sten, Du och din hund ska bilda ett team 
för att tillsammans klara av en skogsbana. Vi blandar detta 
med lite lättare sökträning. Det brukar vara uppskattat av 
våra hundar. 
För våra övriga aktiviteter titta på vår hemsida. Den håller 
Irene uppdaterad med våra övriga träffar och uppgifter. 
Vi vill jättegärna att du kommer med förslag på vad just du 
och din hund vill göra så ring gärna en signal eller maila till 
oss i styrelsen 
Vi vill även meddela att kallelse till årsmötet kommer att 
ligga på SCK- Östergötlands hemsida. 
Vi hälsar dej & Din hund varm Välkomna till våra träffar 
Hälsningar Catrine, Irene, Bitte och Ulla 
Styrelse 2009  
Adress: Östergötlands Lokalområde av SCK c/o  
Bitte Andersson Baldersväg 3 61234 Finspång. 
Ordförande: Catrine Henriksson tel: 0122-13431,  
fridenslund@telia.com 
Kassör: Irene Karlsson tel: 011-70643,  
colirantos@telia.com 
Sekreterare: Bitte Andersson tel: 0122-10967,  
bittebojje@hotmail.com 
Ledamot: Ulla Qvist tel:011-71088, ullhamra@yahoo.se 
Ansvarig för hemsidan är Irene Karlsson.  

Östergötlands lo 
Catrine Henriksson  
0122 - 13431  
fridenslund@telia.com 
Hemsida: http://collier.dinstudio.se 
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---------------------------------------------------------------------- 
090624  

Vi var inbjudna till whippetklubben för att ha ett riktigt 
collierace. Hundar och mattar och hussar var peppade och 
sugna att springa. Vi hade en trevlig solig dag   
---------------------------------------------------------------------- 
14/6 - 09 Collieträff med att prova på fårvallning! 

Vi träffades hos Nina Mellfors i Vånga, där finns får, an-
kor, kossor och hundar förstås. Nina är väl insatt i det här 
med vallnig och var vår instruktör för dagen. Det blev en 
trevlig  och givande  
eftermiddag. Att få se hur våra hundar betedde sig tillsam-
mans med fåren var mycket intressant och roligt  
 ---------------------------------------------------------------------- 
21 maj Collieträff med lydnadskannan vid Sörsjön! 

Vi samlades vid Sörsjöns vackra fritidsområde. Det blev en 
dag med sol och lite lagom varmt i luften. Dagen inleddes 
med vår traditionella inoff. lydnadstävling klass 1- 2  den 
som får högst poäng vinner vandringspriset  
"lydnadskannan". Priset är från början instiftat med tanken 
att uppmuntra  collieägare i lokalområdet, till att träna och 
kanske tävla lite lydnad med sina hundar. 
2009 års vinnare av lydnadskannan blev Anders Karlsson 
med sin hund Rocki. 
Tack Bettan för att du hade så bra öppen bedömning 
 ---------------------------------------------------------------------- 
Collieträff med utställningsträning  090510 
Upplagt som en liten utställning och med skriven kritik! 
Träffen var hos Irené och Anders i Adolfsberg Gårdeby. 
Det kom 17 personer och 14 hundar, det blev en fin dag 
med sol och värme och trevlig gemenskap.  
Vi tackar Britt, Kennel Brimalou's, som har lång erfarenhet 
av rasen, för att hon ännu en gång åtog sig uppdraget som 
"domare" och det med den äran! 
 ---------------------------------------------------------------------- 
Collieträff vid Mäseln 090308 
Det blev en trevlig dag, även om det blåste lite kyligt från 
sjön! 14 personer plus 15 hundar var samlade och vi börja-
de med en tipspromenad. Vinnare av tipspromenaden blev 
Yvonne Haage 
 ---------------------------------------------------------------------- 

Lokalområdet är vilande. 

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

Lokalområdet har ingen styrelse men en kon-
taktperson samt en hemsida. 

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

Tänk vad tiden går fort nu är det redan augus-
ti. Vi har hunnit med en del under sommaren. 
I juni körde vi kvälls MH och det blev en väl-
dig succé. På tre kvällar avverkade vi 15 hun-
dar. Detta med kvälls MH är nog något vi 
kommer att köra mera av nästa år. 

Vi har under detta åt gjort en liten satsning på detta med 
MH. Vi har tills nu med dessa kvälls MH avverkat 5 MH 
under våren. Nu i augusti har vi ett till och i september är 
det en uppfödarhelg.  

Att vi har lyckts fixa detta under året är tack vara alla våra 
funktionärer som ställer upp både ”våra” egna och andra 
( menar här ni som glatt ställt upp från våra lokalklubbar).   

Finns det några ute i vårt lokalområde som skulle kunna 
tänka sig detta med figgande på MH och korning, hör av er 
till Marie-Louise Muhr. 

I Juli hade vi en officiell Lydnads och utställning i Västerås 
om denna kan ni läsa på annan sida i tidningen. 

Vår sista collieträff för ”våren” hade vi den 14 juni. Vi träf-
fades på Frövi BK, trots ett ihärdigt regn var det många 
som dök upp. Vi tränade lite lydnad och budföring. Men 
man kan lugnt säga att det var väldigt skönt att komma in i 
stugans värme för lite fika efteråt. 

Vad som är på gång under hösten kan ni gå in på vår hem-
sida och titta efter.   

Vårt årsmöte kommer at äga rum den 28 november. 
För tid och plats se på vår hemsida. 

På årsmötet kommer flera priser att delas ut: Årets all-
roundhund, Lydnadshund, Brukshund, Agilityhund  och 
Utställningshund. 
Vill ni vara med och tävla om dessa priser sänd era resultat 
till Erica Svensson. Vi vet att det finns fler som tävlat och 
ställt ut i lokalområdet. 

Sista inlämningsdag för resultat är 31 oktober. 

Tjing / Marie-Louise Muhr 

Närke-Västmanlands lo 
Marie-Louise Muhr 
019-13 34 93 
muhr.jungenas@comhem.se 
Hemsida: http://hem.passagen.se/orebrolo/ 
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När det här skrivs är vi mitt i sommaren även 
om man inte kan tro det. Regn och kyla har 
varit mer vanligt än sol och värme. Enda 
trösten är att hundarna inte tycker att det är 
för varmt men jag börjar tro att även de har 
ledsnat lite på all väta. Östra har haft sin årli-

ga utställning den 23 maj på Mälarö BK mer om utställ-
ningen kan ni läsa på annan plats i tidningen. Det är nu 
bara en dryg vecka sen många av oss colliefolk var i Piteå 
på Collie SM och tävlade, hade trevligt och träffade andra 
collie vänner. Östra Lo hade många representanter som var 
där och tävlade, tror att vi hade 7 ekipage i lydnad och 4 
ekipage i bruks samt alla som var där och ställde ut sina 
hundar på utställningen. Det är alltid roligt att Östra Lo har 
många aktiva ekipage som är ute och visar sig.  

När dessa rader skrivs, arbetas det för fullt för att få alla 
datum och platser klart för Östra´s aktiviteter under hös-
ten. Det som planeras är Collieträffar 6 september och 4 
oktober, diskussionsmöte 19 september inför rasutveck-
lingskonferensen som anordnas av SCK på Kydingeholm, 
MH på Vaxholms BK 24 oktober. 

Den 6 november – 8 november har vi bokat en vallnings-
helg på Mårtensby Gård i Almunge. Lägret börjar fredag 
eftermiddag och håller på t o m söndag eftermiddag. Kost-
nad för lägret är 1500 kr/ekipaget, årsmöte 22 november 
på Mälarö BK.  

Förhoppningsvis kom den lilla träningen väl till pass på vår 
officiella utställning som ännu inte har varit när jag skriver 
det här. Vi har fått vad jag tror är den högsta anmälnings-
siffran på SCK utställning i år och vi hoppas innerligt på 
bra väder och en lyckad utställningsdag för alla. Troligen 
finns resultatet att läsa på annan plats i CB redan i detta 
nummer.  
För övrigt planeras rallylydnad,både träning och "tävling". 
En träningsutställning där Uppland LOs vackraste collie 
2009 utses hålls 18 oktober, dömer gör Michael Johans-
son. Bruksprov av förenklad karaktär (KM) och prova-på-
vallning står också på programmet. 
Dessutom är det ett diskussionsmöte för medlemmar den 
18 september kl 18 till 21 vid Heby brukshundsklubbs 
klubbstuga där vi hoppas att så många som möjligt av våra 
medlemmar kommer att närvara. Mer info finns på SCKs 
hemsida. 
Årsmötet kommer att hållas 15 november i Uppsala. 
Besök vår hemsida http://collieuppland.se/  för mer info 
om våra aktiviteter. Förhoppningsvis kommer en utförlig 
rapport om de genomförda aktiviteterna i nästa nummer av 
CB. 
Nu hoppas vi att ni alla får en trevlig höst tillsammans med era 
fantastiska collie! 

Hej alla collievänner! 

Hoppas att sommaren varit bra, trots det 
ostadiga vädret här och där i vårt land. Tid-
ningen förtäljde häromdagen att juli månad 
var den regnrikaste på 50 år! Det kanske inte 

är så rolig läsning, men elen lär ju bli billigare i gengäld! 

 Det var i alla fall strålande väder sista veckan i juni då un-
dertecknad gick Mh-figurantkurs nere i Skåne på Revinge-
hed! Rekommenderas för intresserade, för de fortsätter 
med nya kurser nästa år! Vi hade mycket roliga och nyttiga 
övningar för oss och allra roligast blev det, när vi skulle 
spara på hundarna som övningsobjekt i värmen och istället 
agera hundar åt varandra i stället! Som collieägare fick jag, 
så klart, den äran att agera collie, när vi tränade MT:s 
”Sociala gubben”! Sååå tacksam jag är att vi inte blev filma-
de!!! 

Här i Västra ser hösten ut som följer: 

Hösten 2009: 
Sept 18-20 10-årsjubileum 2009!  
 Lydnadsläger på Tånga Hed i Vårgårda 
 Läs mer om detta på Västras hemsida. 
 För information: Ring Margaretha, 0300-54 09 59, 
 0707-76 18 64 
 

Okt 3 MH på Lerums Brukshundklubb 
 Info och vägbeskrivning finns på Västras hemsida. 
 Kontakta Lillemor och Lars-Olof Stridh  
 Tel. 0303-749 342 
 

Nov 22 Årsmöte på Kungsbacka Brukshundklubb 
Innan årsmötet, som börjar kl. 12.00, finns möjlighet 
från kl. 11.00 till lydnadsträning för den som önskar. 
För information: Margaretha & Lennart, 0300-54 09 
59, 0707-76 18 64 

  

Ha ett härlig höst!  Lisbeth (Mimmi) Hägg 

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

En mängd aktiviteter är planerade till hösten. 
Några har hunnit genomföras och några vän-
tar i framtiden. 
Säsongen inleddes med utställningsträning. 
Vi höll till vid Ulltuna och dit kom många 
deltagare. Tjugotalet hundar samlades med 

sina mattar och hussar. Vi pratade lite om hur man kan öva 
sig och sin hund för att få det att se så bra ut som möjligt 
och givetvis praktiserade vi också.  De som ville fick extra 
hjälp och dessutom fick deltagarna ta hjälp av varandra.  

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

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



 

33  

Våra Lokalområden 

Smålandslägret hölls i år tidigare än vanligt 
och lockade ett trettiotal deltagare. Yvonne 
Andersson från kennel Gemdales, Hans-Åke 
Svensson från Växjö BK och Anna Lindelöf, 
Växjö Bk tog hand om spårgrupperna. Åse 
Adolfsson och Christian Truedsson, Lessebo 

BK hade hand om söket i år igen. Under några intensiva 
dagar tränade vi på dagarna och umgicks på kvällarna. 
Många längtar redan till nästan år, då det dessutom är dags 
för jubileum.  
Den 29 juni fick ett nytt gäng möjlighet att prova på vall-
ning hos Kalle Borgström i Mörrum. Alltid lika kul att se 
att collien faktiskt kan valla! För er som ännu inte tagit 
chansen att prova finns en ny möjlighet i oktober, anmäl er 
till Nina. 
Den 11 juli genomförde vi för andra året i rad vår inoffici-
ella utställning för övriga raser och med egen colliespecial i 
Oskarshamn. Nittio hundar var anmälda - varav tyvärr en-
dast tolv collies. Dagen inleddes med en hel del regn men 
slutade med solsken. Mest sken solen över våra BIS-
vinnare.  
Nästa år arrangerar vi Collie SM och då får vi se 
många duktiga och snygga collies i bruks, lydnad, 
agility och i utställningsringen. Vi ses väl då??? 

Resultat: (För att göra denna utställning lite mer spännan-
de bestämde vi oss för att utse BIR och BIM i varje klass 
och låta alla BIR-hundar mötas i en BIS-final.) 
BIS-1 valp Seamoor Golden Delicious  
äg. Jenny Jonson, Hult 
BIS-1 Amyfield Soft Blue Steel 
äg. Tina Hellman, Nybro 
BIS-2 Amyfield Charming Blue Lady 
äg. Lena Angelöv, Slite 
BIS-3 SLCH JackPine's Love In Flames, 
äg. Nina Svedegård, Oskarshamn 
 
Susanna Engelholm, Åsa Thölén Svensson 

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

 Vi planerar också att försöka anordna följande aktiviteter, 
gör din Collie utställningsfin, prova på freestyle samt lyd-
nadsträffar.  
För mer information gå in på vår hemsida (http://
www.sck-ostralo.se/) där all information om de olika akti-
viteterna kommer att läggas ut. Om du ej har tillgång till 
Internet kontakta någon i styrelsen så hjälper vi dig.  
Alla medlemmar i Östra Lo är välkomna på årsmöte 
den 22 November kl. 14.00 på Mälarö Brukshund-
klubb. (Glöm inte ta med ett paket till paketauktionen vär-
de ca 50 kr.) 
Hoppas att ni alla får en skön höst tillsammans med era 
hundar. 
Vid datorn/Maria Pettersson 

Sommaren håller på att gå mot sitt slut........ 
Vi kan se tillbaka på en aktiv sommar inom 
lokalområdet :-) 
Vi har bildat en mailinglista dit vi skickar 
datum på träningstillfällen som var och 
en  har tänkt sig. Sen är det upp till var och 

en att delta om man vill - men man vet att det alltid finns 
någon annan på plats. Bra för oss som inte har så mycket 
tillgång till mark att veta när andra tänker åka ut och spåra t 
ex..... 
Vill du vara med på mailinglistan, kontakta inge-
la@zting.se    
Kul att vi har blivit ganska många fler som är aktiva. 
Den 26/9 klockan 14:00 träffas vi på Ängelholms BK för 
att utvärdera RAS för collien. Mötet inleds med en infor-
mation om RAS och vilka uppföljningar som görs. Däref-
ter kommer ett grupparbete att genomföras. Grupparbetet 
handlar om hur vi alla ser på collien idag och hur vår öns-
kecollie skulle vara. Mötena kallas för diskussionsmöten 
och skall inte ses som föredrag. Därför är det viktigt att 
medlemmar med olika bakgrund deltar, både nya collieäga-
re, tävlingsförare till collie samt både erfarna och nya upp-
födare. Hjärtligt välkomna! Ditt deltagande anmäler du till 
maria.godolakis@telia.com där du också kan få en vägbe-
skrivning. Din anmälan vill vi ha senast den 20/9. 
Den 7 november har Södras:lo bokat en "Prova på dag" 
i vallning på Ekebergs Gård som ligger i Mörrum 
www.workingbeardies.se/index.htm  
Max deltagarantal är 10 stycken. Kostnaden är 500:- / hund 
och 100:- för medföljande husse eller matte. Då ingår lunch 
och fika. Det finns möjlighet att göra inofficiellt vallanlags-
prov. Först till kvarn gäller................. Anmäl dig till Elisa-
beth Bauer  
elisabeth.bauer@ystad.nu eller 070-5363376. 
Du kallas också till södras årsmöte på Söderåsens BK, 
söndagen den 29/11 kl 13:00. Anmäl till ingela@zting.se 
senast den 23/11 då du också får vägbeskrivning. Var med 
och planera för hur vårt verksamhetsår 2010 skall se ut! 
Önskar alla en riktigt skön höst! / Ingela 

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

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



 

34  

Colliespecial i Mälarö 23 maj 
Efter så många år med bra väder så var det nu dags för 
regn.... Men vilka är bäst på att trotsa alla väder om inte vi 
hundmänniskor! Anmälningssiffran var hela 67 hundar och 
vår domare Eleanor Kitchen från England hade fullt upp 
med att bedöma dem. Dagen flöt (!) på bra och trots vädret 
var alla på gott humör. 

Tre ekipage var anmälda till Barn med hund som dömdes 
av Anna-Karin Jiderlund. På plats fanns hundfotografen 
Glada Tassen och fotograferade våra fyrbenta vänner och 
Olivers Petfood stod för huvudsponsringen med foder. 
 

Årets BIS-vinnare blev en långhårig sobeltik vid namn Man-

dane's Vanilla Cream, ägare: Peter Söderman, Farsta. 
BIS-2 blev den korthårige blå Kari'Dahls Nelson Nobell, 
ägare Vuokko Höglin, Tyresö. 
BIM bland långhåren blev Danfrebek Dazed With Lust, 
ägare Margaretha Carlsson, Liden och  
BIM bland korthåren Urban Toonies Rosa på Bal, ägare 
Eva Törnblom, Sala. 
 

Här nedan är det resultat från vår dag!  /Marie Munktell 
 

Domare: Eleanor Kitchen, kennel Seriema, England  
Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Therese Johansson 
 

KORTHÅR VALPAR 4-6 MÅNADER 
1 HP, BIR, BIS-2 Kari'Dahls Joop Jump 
Äg: Karin Dahlbom, Enköping 
1 HP, BIM, Kari'Dahls Jolin Jade 
Äg: Håkan Dahlbom, Enköping 
 
KORTHÅR VUXNA 
1 BH, CK, CERT, BIR, BIS-2, Kari'Dahls Nelson Nobell, Äg: 
Vuokko Höglin, Tyresö 
HP, Turning Leaf's Toad's Wild Ride 
Äg: Katarina Holmqvist och Tarja Hejda, Älvkarleby 

LÅNGHÅR VALPAR 3-6 MÅNADER 
1 HP, BIR, BIS-1, Pretty Pearl vom Traumland Woblitz-See, Äg: 
Birgitta Stippa, Rimbo 
2 HP, Paola vom Traumland Woblitz-See 
Äg: Birgitta Stippa, Rimbo 
 
LÅNGHÅR VALPAR 6-9– MÅNADER 
1 HP, BIR, BIS-1, Caradhras Devil In Disquise 
Äg: Catharina Morén, Upplands Väsby 
2 HP, Blackmagicwoman, Äg: B. Stippa o Aderheim 
3 HP, Tvingsfields Color For You, Äg: Tarja Larsson 
4 HP, Callahorn's Quick Blue Bite, Äg: Jennie Lönnfors 
R HP, Callahorn's Quite Frosty Blue, Äg: Monica Olsson 
1 HP, BIM, Destiny De'lors Apollo Blue, Äg: J. Lönnfors 
2 HP, Caradhras It's Now Or Never, Äg: Mikaela Berg 
3 HP, Purelight's Don'T Talk Just Kiss, Äg: Tarja Larsson 

LÅNGHÅR VUXNA 
SCK Östra Lo's Trophy för BIS-1  
1 BT, CK, CERT, BIR, BIS-1, Mandane's Vanilla Cream 
Äg: Peter Söderman, Farsta 

2 BT, CK,  KORAD SUCH Mari-Mon's Silver Skye  
Äg: Gunnel Hallström, Tungelsta 
 
3 BT, CK, Callahorn's Maybe A Masterpiece 
Äg: Annika Ahlsén Bratt, Bromma 
4 BT, CK, Dreams Of Woodland Love Story 
Äg: Patrick Lempeä och Tanja Björck, Ängelsberg 
R BT, CK, Beyond's Just A Little Bit Of Love 
Äg: Peter Söderman, Farsta 
 
1 BH, CK, CERT, BIM, Danfrebek Dazed With Lust 
Äg: Margaretha Carlsson, Liden  
2 BH, CK, Angeleye's A Silver Snow Cloud 
Äg: Jennie Lönnfors, Strängnäs 
3 BH, CK, HUCH Country's Dream Jack Daniels 
Äg: D o B. Stippa och Bo-Göran Matsson, Rimbo 
4 BH, CK, KORAD SUCH Danfrebek Design De Luxe Äg: Mar-
garetha Carlsson, Liden  
R BH, CK, FIUCH KORAD LPI SUCH Fancymore Double-O-
Seven, Äg: Annica Nyström, Avesta 
Brighthills VP för Bästa Junior 
HP, BIS-veteran, KORAD SUCH TJH Watchman-Izor 
Äg: L Gordon, Bromma 
 
VP till bästa veteran: 
SUCH NUCH Seamist Steely Dan's VP  samt 
In Loving Memory of Jollychap's Tiny Bit Blue's VP 1 BT, 
CK, CERT, BIM, Urban Toonies Rosa På Bal 
Äg: Eva Törnblom, Sala 
 
Uppfödargrupp: 
1, HP, BIS-1 Uppfödargrupp Vuxen: Kennel Fancymore  
 
Enterprice VP för Bästa uppfödargrupp 
2, HP, Uppfödargrupp Vuxen: Kennel Fornborgen 
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Colliespecial med lydnad i Västerås 17 juli 
Som sagt den 19 juli gick vår utställning och lydnadsprov av 
stapeln på Västerås brukshundklubb. 

Veckan innan hade vi med spänning följt väderrapporterna 
och de var inte så lysande precis, det såg ut som om det 
skulle bli fint på lördagen men regn på söndagen, hu! Hur 
svårt blir det inte då att planera inköp, kallt och regn – 
mycket kaffe och te? sol och varmt - mycket vatten och 
läsk? 

Vi valde att planera för busväder på söndagen men vi hade 
en enorm tur. Visst, himlen var grå men det regnade inte på 
förmiddagen. Toppen hundväder om man säger så. Ingen 
gassande sol, inget regn , men spänningen var stor, skulle vi 
klara oss hela dagen? 

När folk började droppa in från – Örebro- Frövi hållet så 
fick vi rapporter om riktigt busväder. Regnet stod som spön 
i backen. Men för vår del höll gråvädret i sig större delen av 
dagen. Men klara oss helt från regnväder gjorde vi inte. Det 
kom en skur just när BIR och BIM för långhåren skulle 

börja, så vi fick avsluta finalerna i ett lättare regn. Men jäm-
fört med Örebrovädret som hade varit regn, regn och ännu 
mera regn hela dagen så var vi lyckligt lottade. 

Vi tackar trots allt vädergudarna att de var med oss denna 
dag för vem vill stå i hällregn en hel dag och ställa ut en 
långhårigcollie?! 

Utställningsdomare för dagen var Bo Wiberg, som skulle 
döma 45 hundar. Vid sin sida hade han Maijvor Lindfors 
och Ulla Olsson, medhjälpare och speaker var allas vår Mar-
gareta Andersson. Stämningen var god och många fniss och 
skratt som blandades med glada collieskall hördes runt ring-
en under dagen. Något som uppskattades mycket av alla var 
att Bo tog sig tid att hålla en öppen kritik i klasserna och det 
är mycket lärorikt och roligt att höra vilka detaljer hos hun-
den domaren tittat på just denna dag. 

Lydnadsdomare var Barbro Kamleitner som vid sin sida 
hade Dick Lindfors som tävlingsledare. Barbro hade 10 lyd-
nadshundar i kl I-III  att döma. 

RESULTAT LYDNAD 
Av de 10 tävlande var det endast två som fick 1:a pris. Dessa 
tävlade i lydnadsklass I. 
 

1.Korad Brancirs Born Strong med Marie Edlund på 166p  
2. Kari`Dahls Nemo Novell med Karin Dahlbom med 163,50p 

 
RESULTAT UTSTÄLLNING 
 

Valpar: 2 av 5 anmälda valpar fick HP. 
 

BIR-korthårsvalp, BIS-valp Kari´Dahls Jolin Jade 
äg: Håkan Dahlbom,  Enköping 
 

BIR-långhårsvalp och BIS 2:a Mild-Kachinas Nice Kiowa  
äg: Beatrice Monthan. Enköping 
(där matte nog stod för dagens mest förvirrade uttryck i ansiktet då hon 
stod i BIS ringen, kommentaren matte hade efteråt var: vad var det 
som hände?) 
 

Korthår; Det var 11 korthår anmälda med 4 fick CK. 
 

Hanar 
1 Bhkl, cert och BIM Cathilines Cajun, Boogie 
äg: Cathrine Broeng, Skutskär 
 

Tikar 
1: Chkl 1 Btkl, CK, BIR, BIS,  Korad AmsterdamJW-06,SUCH, 
NUCH Oneway’s Good Charlotte, äg: M Kemppainen 
2:a Chkl 2 Btkl, CK  NORD & FIN & SE & NO & DK & EE & 
SLCH Secret Affair’s Fly Me To Moon, äg: Sari Kupiainen, Fin. 
1:a vekl 3 Btkl, CK, Bästa veteran och BIS veteran.  Korad 
SUCK Oneway’s Ronja Rövardotter, äg: Mirjam Kemppainen. 
 
 

HP BIS:2 Uppfödargrupp Kennel Oneway’s  
BIS-1 och BIS-2. 

Stort och varmt grattis till vinnarna för dagen, hoppas vi ses 
igen då vårt lokalområde 2011 ska arrangera collie-SM. 
STORT tack också till samtliga lokalområdesmedlemmar 
som ställde upp före, efter och under utställningsdagen, ert 
arbete är ovärderligt!! Tack också till samtliga domare, ring-
sekreterare och tävlingsledare som alla gjorde ett mycket 
gott jobb!!  
 

Vi vill också tacka Hidi Milje från Norge som var dagen 
fotograf. 
Närke-Västmanlands lokalområde 

Långhår; Det var 29 långhår anmälda och 10 fick CK. 
 

Hanar 
1:a Bhkl, 1:a Ökl CK, BIM Angeleyes A Silver Snowcloud  
äg: Jennie Lönnfors, Strängnäs. 
2:a Bhkl 1:a uhkl 2, CK, Cert,  Gatefields Gyllene Månljus  
äg: Maria Lind 
3 Bhkl ,1 Jkl, CK, Sugarlines Lord Beckett 
äg: Susanne Källström, Vedevåg. 
4 Bhkl,1:a Brkl, CK LP1 Springmist’s The Rednex, äg: M-L Muhr  
BIR Bkl och blev också senare BIS i Bruksklass.   
 

Tikar 
1 Btkl, 1:a Ukl, Cert, BIR, BIS 2 Dreams Of Woodland Love Story 
äg: Patrick Lempeä & Tanja Björk, Ängelsberg. 
2 Btkl,  1:a Ökl, CK Ässtorps Fairy Tail 
äg: Patrick Lempeä & Tanja Björk, Ängelsberg. 
3 Btkl 1 chkl,, CK SUCH LP1 Fancymore Angel Of Love  
äg: Annica Nyström Avesta. 
4 Btkl, 2:a Ökl, CK,  Lundecock’s Country Rose 
äg Marianne Hansson, Heby. 
R-Btkl, 3:a ökl, CK Jacke Pine’s New Choice 
äg Susanne Källström Vedevåg. 
 

BIR veteran och BIS 2 i veteranlass. 
INT&FIN&RUS&DKEST&LV&LTCH Greengrove Show Me Heaven. 
Äg Tiina Heikkinen, Finland  
 

HP BIS-uppfödargrupp Kennel Gatefields  
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Långhår: 
Valpklass vanns av Sammens High Five, ägare & uppfödare 
Ann-Kristin Thorin Sammens, som också tilldelades MNLo´s 

Vandringspris till bästa valp. 
Bästa hane, blev Gold Status Merlin, ägare Tuula Junttila, 
uppfödare Ann-Christin Thyni Stubbfält som även tilldelades 
kennel Turbolines Vandringspris. 
 

Bästa tik blev Sammens Blue Bell, ägare & uppfödare Ann-
Kristin Thorin Sammens. 

Colliespecial i Timrå 2 augusti 
Då regnet öst ner i flera dagar mottogs ”endast moln med 
lite sol” som en skänk från ovan just denna dag, för det är 
inte roligt att varken arrangera en utställning eller ställa ut 
sin hund då det regnar. Inbjuden domare för årets utställ-
ning var Jahn Stääv och drygt 30 hundar hade anmält sig till 
utställningen.  

Med glada tillrop från andra sidan gräsplanen då Distrikt 
MND arrangerade DM i Agility samma dag på Timrå BHK 
hade vi en trevlig dag med många vackra hundar.  
 

Mellersta Norra Lo GRATULERAR er alla till fina ut-
märkelser och hoppas att Ni alla hade en trevlig dag hos oss! 

Domarrapport från dagen: 
Antal anmälda hundar var inte så stort men kvaliteten på 
de hundar som var där var mycket tillfredställande. För 
det första är det alltid roligt att döma korthårsvarianten, 
vilka numera uppvisar stabil hög kvalitet i Sverige. När det 
gäller Collie långhår, hör man ofta att de uppvisar dålig 
mentalitet. Även om jag inte håller med om att rasen har 
problem med mentaliteten, så vill jag ändå framhålla att 
bland de hundar som visades i Timrå fanns inget att an-
märka på. Alla uppvisade god självkänsla och stabilitet och 
var mycket lätta att hantera. 

Då Collien tillhör de så kallade SRD-raserna och det man 
vill få belyst är för små, djupt liggande ögon samt smala 
underkäkar så vill jag också kommentera detta. Jag kunde 
inte finna några hundar där jag hade anledning att anmär-
ka på ögonen men däremot förekom i flera fall underkäkar 
som kunde vara bättre utvecklade. Det fanns inga hörn-
tänder som låg på fel sida och gick upp i gommen men jag 
fann flera hundar där hörntänderna i underkäken trycker 
undan tandköttet i överkäken. Det fanns således inga all-
varliga defekter men det finns helt klart ett problem som 
man måste ta hänsyn till i avelsarbetet. 

Slutligen vill jag rikta ett tack till både klubb, utställare och 
mina ringsekreterare för en trevlig dag på Timrå Bruks-
hundklubbs anläggning. 

Jahn Stääv  

RESULTAT 
Korthår: 
Bästa hane blev Clingstones No Doubt, ägare Jessica Lars-
son, uppfödare Satu Asikainen. 
 

Bästa tik blev Sandcastle´s Storm In a Teacup, ägare Jessica 
Larsson, uppfödare Kirsi Rautiainen. 

Bästa Bruksmeriterade blev Damaianus Gnista, ägare Yvonne 
Westberg, uppfödare Marie Berger. Ekipaget tilldelades även 
Rosies Vandringspris för bästa bruksmeriterade hund samt 
kennel Fancymore´s Vandringspris till bästa tik. 
 

Bästa Veteran blev Rustic´s Dark Lady, ägare & uppfödare 
Charina Fäldth.  
 

Jamie´s VP till bästa Veteran tilldelades Drenoss Nearly Blon-
de, ägare Meta Carlsson, uppfödare Mrs Denise Wainwright, 
som var den av veteranerna som fyllt 10 år. 
 

I BIS finalen stod Sandcastle´s Storm In a Teacup, kh och 
Sammens Blue Bell, lh där långhårstiken tog hem finalen och 
blev BIS 1. 
 

Cert tilldelades Fancymore Special Performance, ägare Åsa 
Nordgren samt Damainus Gnista, ägare Yvonne Westberg.  
CK tilldelades Fachings Black Mercedes, ägare Sofie Åberg, 
Mironiks Ursu Malai, ägare Sanni Hedlund, Fancymore 
Sparkling Sunshine, ägare Sibylla Persson, Sammens Blue 
Bell, ägare Ann-Kristin Thorin Sammens & Damaianus Gnis-
ta, ägare Yvonne Westberg. 
 

Uppfödarklass kennel Fancymore tilldelades HP. Foto: Ann-Kristin Thorin Sammens 
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Colliespecial i Umeå 23 augusti 
Ringrapport från Collieklubbens genom historien 
mest omtalade utställning. 

Vad kan det vara som gör just denna utställning så omtalad 
och omskriven? När utställningen genomfördes hade den 
klubb som vi fick låna en del av marken av samt tillgång till 
kök & toalett, ett MH inplanerat. 

Det här är bakgrunden. 2008 hade Västerbottens lo en ut-
ställning i Bureå. På denna utställning inträffade en incident 
som enligt regelverket skall rapporteras in till SKK. Så gjor-
des också (en historia som inte är speciellt märklig i hund-
sammanhang) men det resulterade till slut i att Västerbot-
tens lo las ner. Men, ansökta utställningar MÅSTE genom-
föras och därför blev nu SCK:s huvudstyrelse ansvarig för 
utställningen 2009. 

Problem nr 1: Merparten av klubbens styrelse bor väldigt 
långt från Bureå. Därför kontaktades några personer som 
tidigare varit involverad i Bureå-utställningen och de lovade 
att ställde upp för att hjälpa oss i styrelsen.  

Problem nr 2: Bureå camping kontaktades för att boka in 
campingen som vanligt, men då får vi veta att vi inte kunde 
få något klart besked eftersom campingen eventuellt var till 
salu. 

Problem nr 3: Utställning måste genomföras och vi kunde 
inte vänta med besked. Därför fick vi ansöka om dispens 
för att få flytta utställningen. 

Vilken kan då bli den lämpligaste platsen för detta? Umeå 
BK kontaktades för att kolla efter om vi kunde få tillgång 
till deras faciliteter. Inga problem och vi var tacksamma. 
Dessutom bor de personer som valt att ställa upp och hjäl-
pa till, i Umeå. 

På hemsidan ändrades uppgiften att utställningen var flyt-
tad till Umeå.. Anmälningarna började komma in och det 
var dags att skicka ut PM. Precis innan vi hade ett avstäm-

ningsmöte blev vi uppmärksammad på att Umeå BK hade 
ett inplanerat MH samtidigt som vår utställning. Regelver-
ket anger inga hinder för att arrangera andra prov och täv-
lingar i samband med utställning och vi blev förvissade om 
att det var lämpligt avstånd mellan utställningsringen och 
MH-banan så att ingen av deltagarna på vardera arrange-
mang skulle störa varandra. Vi valde då att informera i PM 
till domare/ringsekreterare/utställare om detta. 

Det är nu två veckor kvar till utställningen och nu börjar 
skriverierna till både SBK och SKK, samt klagomålen att 
komma i form av telefonsamtal och e-post till kontaktper-
sonerna på plats i Umeå.  Det klagomål som framfördes till 
styrelsen var från domaren, som undrade över hur många 
meter det var mellan utställningsplatsen och MH:banan, 
han blev förvissad om att det inte skulle möta några hinder, 
i övrigt var det inga  mail eller telefonsamtal till någon i 
centralstyrelsen som ändå var ansvarig ! 

Det var tidigt bestämt att jag från styrelsen skulle vara med 
på utställningen i form av ringsekreterare, för att dessutom 
se till att allt var ok. 

Så kom då utställningsdagen. Och det märkliga var att inte 
ett enda klagomål från varken utställare eller domare 
framfördes under dagen!  Bedömning av alla hundar 
genomfördes av domaren och vinnarna utsågs. Under tiden 
utställningen hölls noterades totalt 12 skott långt ifrån. Hu-
ruvida några hundar tog illa vid sig av det kan jag inte uttala 
mig om eftersom det var på väldigt långt avstånd.  Ett par 
hundar hade lite problem med hanteringen i ringen men 
utanför ringen visade de inget obehag. Det verkade mer 
vara en fråga om ringträning. 

Stort tack till er som hjälpte till med arrangemanget och 
Grattis till er alla vinnare ! 

Tack även till Umeå BK 
Meta Carlsson, Ordförande / ringsekreterare under dagen 

RESULTAT 
BIR valp Eurotop Ztorm’s Cinderella Äg. Eva Britt Högberg 
BIM valp Sammen’s High Five Äg. Ann-Kristin Thorin Sammens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIR och BIM valp. Foto Johan Nilsson. 
 

BIR Steadwyn Magnetism Äg Micael Johannson 
2 bhkl Cert Moonraiders Blue Highlight Äg Vioal Abrahamsson 
3 bhkl Steadwyn Noble Pricze Äg Anika & Urban Jonsson 
4 bhkl Spirean’s Crush On You Äg AnnSofie Isaksson 
 

BIM Sammen’s Blue Bell Äg Ann-Kristin Thorin Sammens 
2 btkl Cert Ingledene She Bounds To Love Äg M Johansson 
3 btkl Golden Mist Fantastic Dream  Äg Erja & Thomas Warell 
4 btkl Flaimbirds Made In Heaven Äg Siv Marie Wallenius 
r-bthk Clarys Model Of Gold Äg Maud Berqvist 
övriga med ck Eurotop Evita, Undimoon Crazy Daisy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIM och BIR.  Foto Johan Nilsson. 
 
Uppfödarklass med HP Kennel Steadwyn 
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Colliespecial i Uppsala 5 september 
Upplands LO ordnade i år sin officiella utställning i Ham-
marskog utanför Uppsala 

Hammarskog är en fantastiskt vacker utställningsplats dess-
utom är det lätt att parkera och det finns gott om utrym-
me omkring utställningsringen. 

Hela 76 anmälningar inkl. avels och uppfödargrupper fanns 
med i katalogen så det var många hundar att gå igenom för 
domare Mrs Joan House, Kennel Lassina, GB. 

Prisbordet var verkligen digert, många hade skänkt priser. 
Ett STORT TACK till priskommitten som har gjort ett så-
dant gott arbete med priserna. 

Våra eminenta ringsekreterare gjorde ett gott arbete. De 
höll ett gott humör uppe och full koll på allt trots många 
hundar och en lång dag. Tack Josephine Falck och Eva Se-
derholm. 

Vädrets makter var med oss, solen sken mest hela tiden. 
Den hårda vinden spelade en del spratt med hundarnas 
öron, än blåste de hit, än dit. Hellre det än ett upprepande 
av 2007 års utställning då det spöregnade från början till 
slut. 

Upplands LO vill tacka alla utställare för att ni kom, alla 
som arbetat för att genomföra utställningen och sist men 
mest: 

Tack till domaren Mrs Joan House som orkade genomföra 
dömandet med bravur trots en tragisk händelse alldeles in-
nan avresan från GB. 

Upplands Lokalområde 

RESULTAT 
 

Valpar korthår 
BIR, BIS Kari´Dahls Jolin Jade, äg: Håkan Dahlbom 
 

Valpar långhår 
BIR: Beyond’s Last Chanse To Dance, äg: Elisabeth Hansson 
BIM: Beyond’s Keep Me In Mind, äg: Elisabeth Hansson 
 

Avelsgrupp valpar 
1 Hp, Bästa grupp,  Alice-Roslagen. Sirkka Fredriksson 
 

Uppfödargrupper valpar 
1 Hp Bästa Grupp: Kennel Beyond’s, Elisabeth Hansson 
HP Sirkka Fredriksson 
 
RESULTAT OFFICIELL UTSTÄLLNING 
KORTHÅR 
1-BH 1 UKK, CK, BIM, Cert: Cathilines Cajun Boogie  
äg. C. Broéng   
1-BT,1 Chkl, CK, BIR, BIS: Korad Such Nuch OneWay’s Good 
Charlotte, äg: Mirjam Kemppainen 

BIM och BIR korthår samt BIS. 
 
 

Övriga hanar med CK 
2-BH, 1 Ökk: Kari´Dahls Nemo Novell äg: Håkan Dahlbom 
 

Övriga tikar med CK 
2-BT, 1 Vetkl, BIR-Veteran, BIS-Veteran: Korad Such OneWay’s 
Ronja Rövardotter, äg: Mirjam Kemppainen 
3-BT, 1 Ökk, Cert: KariDahls Nexa Nibb , äg: A-C Ekblom 
4-BT, 1 Junkk: EyesDelight Queen of Night, äg: Anette Nilsson 
Res-BT, 1 Ukk, OneWay´s Corn Chips, äg: Karin Dahlbom  
2 Ökk, OneWay’s Time to Relax äg: Anette Nilsson 
 

Uppfödargrupp 
1 Hp Bästa Grupp: Kennel OneWay´s, Jeanette Sävlund 

LÅNGHÅR 
1-BH, 1 Ökk, Ck, Cert, BIM: Zigline’s Over The Moon 
äg. Gun-Britt Kärrlander 
1-BT, 1 Ökk, Ck, BIR: SV-07 Gatefields Good Ol’days 
äg: Marianne Hansson   
 

Övriga hanar med CK 
2-BH, 2 Ökk: Gatefields Gyllene Månsken, äg: M Hansson    
3-BH, 1 Ukk: Reedham Right On Time, äg: Siv Klamberg 
4-BH, 1 Chkl: FIUCH, SUCH, KORAD, LPI Fancymore Double-O-
Seven, äg: Annica Nyström 
Res-BH, 3 Ökk: Steadwyn Showmanship, äg: Marianne Hansson 
4 Ökk: Mandane’s Peter Pan, äg: Peter Söderman 
Res-Ökk: Country´s Dream Jack Daniels, äg: D Stippa & BG 
Mattsson   

BIM och BIR långhår. 
 
 

Övriga tikar med CK 
2-BT,1 Ukk, Cert: Langellas Hedwig, äg: P Lempeä Tanja Björk 
3-BT, 2 Ukk: Dreams Of Woodland Love Story äg: P Lempeä T 
Björk 
4 BT, 2 Ökk: Ässtorps Fairy Tail, äg: Patrick Lempeä Tanja Björk 
Reserv-BT, 3 Ökk: Collie Farm Lady Madonna, äg: Mikaela Berg 
1 junkk: Gatefields Special Gift, äg: Anna Hedén 
2 Junkk: Gatefileds Sweet Georgia, äg: Kerstin Flodén 
1 Vetkl, BIR-Veteran: Modest Madonna's Miss Merkurius,  
äg. Elisabeth Hansson 
 

Avelsgrupp Långhår  
1 Hp, Bästa Grupp, BIS - grupp, Gatefields My Goldmine 
äg: Marianne Hansson 
 

Uppfödargrupp Långhår 
1 Hp, Bästa Grupp, BIS - grupp, Kennel Gatefields, M. Hansson 
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Collierace i  
Östergötland 

En av de vackraste kvällarna i juni var vi inbjudna till Whip-
petklubben. Collierace har varit en stående och mycket po-
pulär aktivitet i många år. Nu skulle vi få prova på hur det 
var att vara racehund på riktigt. Vi blev väl omhändertagna 
och våra hundar hälsade glatt på varandra så olika men ändå 
så lika. 

Racet går till så att man startar i en startbur och springer en 
rak bana. Man jagar en trasa som skall föreställa en kanin. 
Målgången sker i en sandgrop för att dämpa farten. 

Våra Collies fick börja med att starta på halva banan. Det 
dröjde inte länge förrän de förstod vad det handlade om. 
Det var riktigt mäktigt att se hur de flög fram. Det var gläd-
je och hundarna njöt när de sprang. 

Vi fortsatte och nu när de förstod vad de skulle göra fick de 
starta, dock ej i bur, och springa hel bana. Ja, det var inga 
problem, det var mattarna som hade dåligt med flåset. De 

sprang en och en men vi ville prova hur ett riktigt race skul-
le se ut så Isac och Lovisa startade i ett spännande lopp och 
det var Isac som denna gång gick hem med segern. 

Det var en jättetrevlig aktivitet och för en kväll var dessa två 
raser förenade genom ett intresse, vårt sanna hundintresse. 

Collieklubben Östergötlands LO 

Kennlar i samarbete 

Craft´s Magic Spell 
E: Korad INTUCH NORDUCH Crony´s Italian Storymaker 
U: Ingledene Magic of love 
HD:B, Ögon:UA, MH-testad 

Kennel Craft´s 
Marie & Ove Engström 
Tel: 060-55 10 94  

Sundsvall 
 

www.kennelcraft.dinstudio.se 

 

Turboline´s Made for Loving 
E: Craft´s Magic Spell 
U: Lundecock´s She Got Rhytm 
Ögon:UA 

Kennel Turboline´s 
Annika & Urban Jonsson 

Tel: 060- 56 08 06  
Sundsvall 

 

www.kennelturbolines.se 
 

“Ozzy” “Aslan” 

Far 
och  
son 
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Årets Riksläger på Albackens Jakt & Fiskecamp 
I år anordnades SCKs Riksläger av ett lokalområde. Mel-
lersta Norra brukar ha ett sommarläger som i år utvidgades. 
Lägret blev välbesökt med deltagare från i stort sett hela 
landet. Vi höll till i de Jämtländska skogarna på Albackens 
Jakt och fiskecamp.  

Det fanns en sökgrupp, två spårgrupper, en brukslydnads-
grupp samt en prova-på-grupp. Vi hade även några deltaga-
re i en fri träningsgrupp.  

Lägret inleddes på torsdagen med lunch (tacos) och inkvar-
tering i våra stugor. Därefter hann vi ut i skogen för att be-
kanta oss med varandra samt med våra instruktörer. På 
kvällen grillades lite korv och hamburgare med tilltugg för 
de extra hungriga.  

Fredag morgon bjöd på dystert väder, eller rättare sagt vått. 
Det hade regnat hela natten så det var bara på med regnställ 
och stövlar. Men när vi väl var ute i skogen märktes inte 
regnet så mycket. Och så perfekt att träna i sådant väder, 
för det brukar man ju kanske gärna avstå ifrån. Det kan ju 
faktiskt regna på tävlingar också.  

Spårgrupperna fick prova på jaktspår, rävaspår, parallellspår, 
spår med hund(?), spår på grus osv. När man är på kurs blir 
det en hel del snitslat. Fats det är klart, skogen norröver ser 
inte ut som den gör söderut. Går man 50 meter rakt in i 
skogen kan man knappt hitta ut igen. Det ser likadant ut i 
alla riktningar och då kan snitsling vara bra. 

På fredagskvällen var det dags för Collierace! Vi körde på 
andra sidan vattnet på en stor fotbollsplan. Över vattnet 

kan man gå 
på en häng-
bro och det 
är kul trä-
ning att gå 
där med sin 
hund som 
fixar det 
bättre än 
många mat-
tar/hussar.  
Totalt starta-
des 35 hun-
dar där vi 
hade 2 förlö-
pare (en mal-
le och en 

pudel (dvärg)). Vann gjorde Anita Wihk med sin Pontiac 
som sprang de 80 metrarna allra snabbast. 

På lördagen var vädret betydligt torrare och träningarna 
fortsatte i grupperna. På kvällen bjöds det på två föreläs-
ningar, se separata artiklar. 

På söndagen körde vi i skogen halva dagen och sen blev det 
dags att packa och åka hem efter lunch. Vi var alla (ja, kan-
ske inte arrangörerna) väldigt eniga om att det gärna fick 
hållas Riksläger här igen.  

Tack mellersta Norra för ett härligt läger! 

Av Kirsten Wretstrand 
Foto: A Braxenholm 

Foto: A Braxenholm 

Foto: A Braxenholm 

Foto: M Carlsson 

Foto: A Magnusson 
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Föreläsningar på årets Riksläger 
På årets Riksläger i Albacken hölls ett par föreläsning-
ar på lörsdagskvällen.  
Först ut var vår egen Meta Carlsson som pratade om MT. 
Därefter fick vi lyssna på Lars Bäckström som är nybliven 
pensionär som hundförare inom kriminalvården. 

  

Meta Carlsson, mentaldomare 

Mentaltest – vad tittar domarna på? 
Dagens MT består av två delar samt skottprov. För att få ut 
titeln ”korad” krävs godkänt mentaltest men även godkänd 
exteriörbeskrivning.  

Som domare så ha man hunden under uppsikt under hela 
provet. Från det att hunden kommer in till det avslutande 
skottprovet. Förutom att man tittar på hunden före, under 
och efter momenten så har man även koll på hur hunden är 
på transportsträckor mellan momenten. Allt hunden gör 
antecknas för att sedan ingå i den totala bedömning som vi 
som domare gör. 

Samarbete  
Under denna rubrik återfinner vi bl a leken. Vill hunden 
leka eller måste man locka på den? Det man som domare 
bedömer är hur hunden tar tag i bitstocken, hur själva bettet 
är (tar den om?), vill den äga bitstocken m.m. Först görs 
detta på 5 meter(nära) och därefter på 40 meter (långt bort).  

Det man försöker ta reda på är hundens handlingsförmåga 
samt den sociala biten vilket betyder ”hur den är med män-
niskor”. Vilka minnesbilder får hunden under banan gång 
och kan hunden ”spotta i nävarna” om det börjar ta emot 
eller viker den istället undan eller tom flyr. 

Lilla bytet genomförs på en kortare bana där trasan försvin-
ner in i ett rör. Här försöker man avgöra hundens uthållig-
het men också dess koncentration. Hur gärna vill den ha tag 
i trasan eller ger den istället upp. Här kan man få uppleva 
många olika tekniker för att få ut trasan.   

Social självsäkerhet och social nyfikenhet 
Trygga hundar är trygga i sig själva och blir därför självsäk-
ra. De har inga problem med att bjuda in nya medlemmar i 
flocken. De mindre självsäkra får ofta jobbigt med nya 
människor. 

Domarens position i banan – hundens minspel 
och blickar 
Man möter även en mängd olika hundägare. Ofta får man 
förklara för ägarna varför man har gjort en viss bedömning. 
En bidragande orsak till detta är att domarna ser andra sa-
ker än vad både hundföraren och publiken gör. Domarna 
står alltid så att de tydligt kan se hundens minspel, ögon-
kast, blickar etc. Allt detta ger ledtrådar till hur hunden upp-
lever situationen. Som hundförare ser du inte detta och det-
ta syns inte heller på eventuella filmer.   

Socialgubbe 
Detta moment finns för att enbart titta på hur lekbenägen 
hunden är med människa eller om den är rädd.  

 

Anpassnings-
förmåga 
Visar hur mycket 
påslag hunden 
har i banan. Hög 
anpassningsför-
måga ger en 
hund som ligger 
på hela tiden, har 
väldigt hög inten-
sitet. En sådan 
hund kan inte 
koppla av och är 
en jobbig hund 
att äga. Det man 
vill se är en hund 
som har en la-
gom reaktion i 
förhållande till 
den retningen 
som den utsätts 
för. Slöa hundar har knappa eller inga reaktioner. 

Koncentration 
Hundens koncentrationsförmåga möts genom hela provet. 
Som domare ser man på hur fokuserad hunden är i de olika 
momenten. Avreaktion betyder att hunden har fått kontroll 
på vad det var som skrämde den medan minnesbilderna 
kommer sen när man gör passagerna. Har hunden positiva, 
negativa eller neutrala minnesbilder.  

Rädslor 
Rädsla finns i de flesta momenten. En trygg hund spelar 
inte ut så mycket. De flesta hundar har dock rädslor, även 
de som går som en furie genom banan. I momentet med 
figurskogen brukar i stort sett alla hundar bli rädda. Men 
det är helt OK att bli rädd, men vi vill att hunden skall kun-
na komma över det inom rimlig tid. Men när man är rädd är 
det svårt att tänka rationellt. 

Aggressivitet  
Det enda moment där man mäter aggressiviteten är släden 
och det är här man pressar hundarna för att se hur de reage-
rar. Man pressar dem olika hårt beroende på hur de reage-
rar. 

Nyfikenhet 
Visar hur snabbt en hund går fram och kollar det läskiga 
och det är en bra egenskap för en hund att ha. 

Avslutningen 
Som domare kan man ägna mer tid åt hund och förare efter 
provet jämfört med MH. Man har tid och möjlighet att gå 
in mer och förklara hur och varför hunden har reagerat som 
den gjort. Man kan även ge ägaren tips.   

Sammanställt av Kirsten Wretstrand 
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Lars Bäckström, pensionerad hundförare 

Hur narkotikahundar fungerar inom 
kriminalvården 
För att bli hundförare inom kriminalvården så söker man en 
tjänst och får där beskriva den erfarenhet och utbildning 
som man har. Hundarna tilldelas hundförarna och det finns 
för närvarande ett 20-tal hundar inom kriminalvården i Sve-
rige.  

Narkotikahundarna används på anstalter, häkten, hos poli-
sen, behandlingshem, rättspsyk m.m. Hundarna utför även 
personsök vilket inte förekommer någon annan stans.  

Det dagliga arbetet utgörs av ett månatligt schema. Hundar-
na arbetar vanligen i kortare pass om 15-20 minuter. Där-
emellan får de vila och vatten. Hundarna kan då jobba totalt 
sett längre. Men det alltid är miljön som avgör. Fängelser är 
rätt tråkiga miljöer för hundar med många likadana celler 
och det är jobbigt med värmen.  

När hundarna kallas in för ett sök så sker det oftast efter 
angivelser och/eller insamlade uppgifter. Man kollar oftast 
inte av hela anstalter bara för att man är där, utan man mås-
te spara hundarna. Därför gör man genom s.k. riktade sök. 

Skillnaden mellan tullen och kriminalvården är att tullens 
hundar letar efter kilo medan kriminalvårdens hundar letar 
efter gram (t.o.m. delar av gram). Ju mer doftyta som finns 
desto tydligare reagerar hunden, varför det inte alltid är enk-
lare att hitta flera kilo än några gram. Det beror helt på hur 
narkotikan är förpackad och var den är gömd. Andra saker 
som påverkar hundens resultat vid sök är olika korsdrag 
och vindar. Man lär sig som förare att leta på de mest konti-
ga ställen. När man får konstiga utslag så korskör man med 
en annan hund för 
hur den reagerar.   

De intagna får inte 
vara med då hun-
darna jobbar för då 
lär dom sig hur hun-
den letar. Då kan de 
bli alltför duktiga på 
att gömma narkoti-
kan.  

Som hundförare 
måste man alltid 
kontrollera lokaler-
na innan man släp-
per in hundarna. 
Det kan ha lagts ut 
saker för att skada 
hundarna. Allt för att komma undan. Därefter gör man of-
tast först ett grovsök, vilket helt enkelt är ett väldigt snabbt 
sök. Beroende på var hundarna gjorde utslag så går man i 
nästa steg in och kontrollerar dessa punkter genom ett mer 
noggrant sök.   

Kriminalvården samarbetar med ett dansk företag när det 
gäller hundarna. De gör de grundläggande testerna (L-test) 
för att hitta balanserade hundar med en jättemotor. De skall 
inte vara lika stora som schäfrar. De vanligaste hundarna är 
labbar och springer spaniel. De skall ha mycket dådkraft för 

det är tufft att 
vara narkotika-
hund. När de 
söker skall de 
krypa in överallt, 
klättra på allt 
möjligt, i tak i 
mörker m.m. De 
skall även ha hög 
koncentrations-
förmåga och vara 
stabila då de in-
tagna gör allt för 
att störa hundar-
na. På fängelser 
finns mekaniska 
verkstäder vilka 
inte är de bästa 
miljöerna för 
hundar.  

Hundarna tränas in på olika preparat och då använder man 
kontaminerat material. Vi använder linnelappar och dylikt 
som hunden kan få tag i. Man arbetar även med bytesgöm-
mor då man gömmer preparat i t.ex. en slang. Hundarna är 
otroligt duktiga på att leta rätt på grejerna. Vid tränig belö-
nas det men det gör vi aldrig i skarpt läge. Varför? Jo, vi kan 
ju inte veta vad det är de markerar. 

Hundarna kan vid sök råka svälja preparat och då är det 
brått till veterinären.  

Nya droger uppkommer hela tiden men hundarna är enbart 
inkörda på grundpreparat. De reagerar dock även på en 
massa annat, t.ex. anabola steroider. Ofta tar de även mobil-
telefoner (mobiler) och sprit.  

Att välja ut ett ämne till färdig narkotikahund är en lång 
vandring. Man gör L-test, arbetsprover, miljöprov. Många 
hundar försvinner på vägen. Färdiga narkotikahundar blir 
de först i 2-3 års åldern.   

Sammanställt av Kirsten Wretstrand 

Stort Tack till er alla   
 

För fina 
blommor  
och presen-
ter i sam-
band med 
min  
födelsedag ! 
 
 

Kram Meta Carlsson 

Föreläsningar på årets Riksläger 



Så här anmäler du dig:
Konferensen i sig är gratis för SCK:s medlemmar men mat och eventuellt boende får du köpa till själv-
kostnadspris. 
Bokning av deltagande vid konferensen görs på e-post: 
sekreterare@svenskacollieklubben.se eller mobil 0708-64 72 10. 
Maten under konferensen kostar 155 kr. Önskas mat på lördag kväll kostar det 175 kr. 

Bokning av boende görs på e-post:
fancymore@swipnet.se eller mobil 070-651 00 34. 
Ange vilken dag du kommer (fredag eller lördag) och om du åker hem lördag eller söndag.
Boendet på Kydingeholm håller vandrarhemsstandard vilket även priset gör. 250 kr för övernattning inkl. 
frukost men exkl. lakan och städning. 
Inbetalning skall ske i förskott på PG 716745-5. Ange namn samt vad du betalar för.
Bokning och betalning senast 18 oktober 

9.00-9.30  Samling med förmiddagskaffe 
12.00  Lunch
15.00   Eftermiddagskaffe

Inbokade som talare och moderatorer är Kerstin Persson och Anne-Cathrine Edoff. 
Kerstin Persson ingår i SCK:s Avels- och uppfödarekommitté men är även collie– och schäferuppfödare, 
exteriörbeskrivare av collie samt mentaldomare. 
Anne-Chatrine Edoff är ledamot av SBK:s utskott avel- & hälsa, mentaldomare samt utställningsdomare 
för bl.a. collie.

Lördag 31 oktober 2009

Välkommen!

Annonsera mera!
Colliebladet 2009-2010

Handboken 2009: manusstopp 1 november
Nr 1 Majnummer, ca 40 sidor
Nr 2 Sommarspecial, ca 20 sidor
Nr 3 Septembernummer, ca 40 sidor
Nr 4 Handboken, ca 110 sidor

Annonspriser:
1/1 sida: sv/v - färg: 500:-/1.000:-
1/2 sida: sv/v - färg: 300:-/700:-
1/4 sida: sv/v - färg: 200:-/400:-
1/8 sida: sv/v - färg: 150:-/300:-

Syns du - finns du!

Beställ SCK:s Raskompendium!

Beställ ditt exemplar av vårt fina 
raskompendium av Charlotte
Höjer.
Betala in 224:- (inkluderar porto) 
på PG 716745-5 och ange:
”komp”, ditt namn, adress och 
det antal du vill köpa. 
När betalningen är registrerad 
skickas din beställning!

Välkommen att beställa!
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R a s u t v e c k l i n g s k o n f e r e n s



SCK:S WEBSHOP
Välkommen till vår webshop! 
Här kan du shoppa collieprylar till förmånliga priser, t ex funktionella kläder med SCK:s logga på.
Alla priser inkluderar moms medan porto och frakt tillkommer.  
Vi har även ett samarbete med Ahloriginal som håller med COLLIESHOPPEN. 
 

Du kan nu få brodyr med colliehuvud 
på fleecetröjor samt jackor.

- Fleecetröjor (tjej– eller unisexmodell) 
- Fleecejacka (fodrad)
- Skaljacka
- Allvädersjacka
Finns i flera olika färger.

NYHET!

Exempel på brodyr

Vi säljer också ryggsäckar, pannlampor, 
tjänstetecken, reflextäcken, 
nummerlappshållare, dekaler m.m. 

Se alla produkter och priser
på webshopen!

www.svenskacollieklubben.se

B
Returadress:
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41Liden

Porto betalt




