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Några ord från redaktionen 
 

Colliebladet har fått en ny redaktion. Samtidigt har vi omorganiserat 
genom att dela upp de många arbetsuppgifterna mellan oss. 
 
Oavsett vem ni vill ha tag på, så når ni oss alla på e-post: 
 

colliebladet@sck.cc 
 
Telefonnummer till alla finns på föregående sida, där även våra olika 
ansvarsområden beskrivs. 
 
Colliebladet är medlemmarnas tidning. Du som medlem kan vara med 
och påverka innehållet i Colliebladet. Kanske har du och din hund upp-
levt något att berätta om, en semesterutflykt, en tävling, en rolig händel-

se eller något annat du vill berätta om. Välkommen att skriva till Collie-
bladet!  
 
Du är också välkommen att dela med dig av roliga eller helt enkelt bra 
fotografier på våra vackra collies. Tänk på att bilderna ska vara högupp-
lösta för att bli bra i tryck. Kanske är det din hund som syns i nästa 
tidning? 
 
Vi har även justerat utgivningsdagarna så att de bättre passar med 
årets olika aktiviteter; i april efter årsmötet när den nya styrelsen är på 
plats, i augusti efter collie-SM samt i god tid innan jul, Handboken. 
 
En annan nyhet i detta collieblad är Styrelsens sida där information 
om olika aktuella frågor inom SKK, SBK och SCK samlas.    
 
Colliebladet webb skall även vidareutvecklas. Vi har ännu inte riktigt 
hittat rätt form. 
 
Vi har även för avsikt att designa om tidningen lagom till sommarnumret 
som kommer att handla mycket om årets stora begivenhet - Collie-SM 
och Collieklubbens 40-års Jubileum.  
 
För att Colliebladet skall få ännu bättre ekonomi så söker vi en eller 
flera personer som vill jobba med sponsring och externa annonser.  
 
Varmt välkommen att dela med dig av din historia, 
insändare,  bra bilder m.m. 
 
Redaktionen 

Registerkommittén informerar 
 

Registersammanställningar för kort- och långhårig collie finns numera 
tillgänglig via vår hemsida och colliebladet webb. 
 
Följande statistik finns med: kullstatistik, HD-status, ögonstatus, hälso-
statistik, mentaltestade, mentalbeskrivna, utställning, lydnad, agility 
samt bruksresultat. 
 
Vid frågor eller önskan om avkommeutskrift, maila oss gärna. 
 
Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com 
Margareta Carlsson, fancymore@swipnet.se  
 
För äldre registersammanställningar hänvisas till kassören. 
 
 

 

SCK:s Valphänvisning 
 

Upplysningsverksamhet om valpkullar och omplaceringshundar. 
Uppfödare med valpkullar eller collieägare med omplaceringshund, som 
önskar anmäla till upplysningsverksamheten skall vara medlemmar i 
Svenska Collieklubben. Valphänvisning gäller endast svenskregistrera-
de valpar. 
 
Regler för valpkullar 
Föräldradjuren ska uppfylla nedanstående krav: 
* Officiellt HD-röntgade ua alt. A eller B. 
* Ögonlysta både som valpar och efter 1 års ålder med resultat 
 ua alt. CRD (kontroll av CEA-förekomst). 
* Utställd med lägst 2:a pris i officiell klass och/eller godkänd  
 exteriörbeskrivning. 
* Godkända vid karaktärsprov eller ha genomgången  
 mentalbeskrivning med kryss i ruta 1, 2 eller 3 på skottprovet, 
 alt. vara godkänd vid korning eller godkänd  
 bevakningshund/räddningshund 
* Registreringsbevis och ögonintyg ska medfölja valpen. 
 
Planerad kull kan anmälas då tiken är parad och föräldrarna uppfyller 
angivna krav. En kull finns för information i 8 veckor från kullens födel-
se. Uppfödaren måste höra av sig om informationen skall fortsätta, samt 
när kullen är slutsåld. 
 
Regler för omplaceringshund 
Svenska Collieklubben förmedlar inte omplaceringshundar som är un-
der 1 år eller över 8 år. Medlemskap i SCK krävs. 
Kontakta någon av valphänvisarna för information.  
Uppgiftsblanketter för valpkull eller omplaceringshund förmedlas via 
valphänvisarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avels– och Uppfödarkommittén 
 

Alla medlemmar är välkomna att ringa oss om frågor som berör hund  
och hundägande. Även avelsfrågor besvaras, dock ej täckhunds-
anvisning.  
 
Marie Berger (sk), 035-584 78 
Kerstin Persson, 042-827 73 
Anita Braxenholm, 060-57 25 07 
 
Adress: 
Uppfödarkommittén 
Marie Berger 
Ängsvägen 5 
310 34 Kvibille 

 
 
 
Regler för valphänvisning gällande kullar där  
något av föräldradjuren är utlandsägt. 
För att erhålla valphänvisning måste kopia på avmaskningsintyget och/
eller intyg på tikens rabiesvaccinationer skickas senast 4 veckor efter 
parning till: 
Anita Braxenholm, Slottsvägen 24, 861 34 Timrå 
Hundens namn och registreringsnummer skall tydligt framgå.  
OBS! Gäller ej Norge. 
Den utlandsägda hunden skall uppfylla nedanstående krav: 
* Officiellt HD-röntgade med resultat motsvarande A eller B. 
* Ögonlysta med känt resultat. 
*  Ett officiellt utställningsresultat i hundens hemland. 
 
För livmodersimporterad valpkull gäller dessa krav för båda föräldrarna. 
För utlandsägd hund som inlånats till Sverige för att gå i avel, gäller 
samma krav som för de svenska hundarna, då dessa hundar har tillgång 
till våra utställningar och våra mentalprov. 
 
Valphänvisare 
Anita Braxenholm 
Slottsvägen 24 
861 34 Timrå 
060-57 25 07 
anita.braxenholm@telia.com  
 
Gunilla Hagander  Lena Hjärtfors  
Ulvsvik 2490   Rullstensvägen 13 
147 92 Grödinge  360 50 Lessebo 
08-530 270 00   0478-108 25  
 
Svensk Collieklubben rekommenderar inte någon speciell valpkull eller 
omplaceringskull, utan lämnar endast upplysningar om de uppgifter som 
finns på angiven blankett. 
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Ordföranden  
har ordet... 

                                 Kära Collievänner! 
 
                                Först av allt… stort, varmt tack till alla                 
                                er som spred värme och gav mig styr-             
                                ka och kraft på årsmötet i Jönköping   
                                den 1 mars. Det betydde oerhört 
mycket för mig. Jag var ju egentligen febersjuk i influensa 
och hade i princip tappat rösten. Men… med er värme och 
ert stöd, gav ni mig krafter… och röstresurser… att ut-
trycka de ord och tankar som fanns inom mig just då och 
som jag verkligen ville förmedla. Ni som var där, förstår 
vad jag menar. 
 
Sedan vill jag naturligtvis tacka för att jag fått förtroendet 
att leda Collieklubben ännu ett år. Det känns otroligt roligt 
och inspirerande och vi har ett mycket spännande år fram-
för oss. Ett år som jag hoppas bidrar till att samarbetet 
inom klubben stärks, att vi kan glädjas åt varandras fram-
gångar och gemensamt sträva efter att förbättra vår älska-
de collie i alla avseende.  
 
Jag vill här passa på att hälsa våra nya styrelsemedlem-
mar – Kirsten Wretstrand, Annette Andersson och Maria 
Nyman – välkomna till Collieklubbens huvudstyrelse. Efter 
bara en första arbetshelg kan jag konstatera att ni kommer 
att bidra stort med ert engagemang och med er kunskap. 
Alla organisationer behöver en energikick ibland, och er 
drivkraft är precis vad den här klubben behöver. 
 
År 2008 är ett år som bjuder på FEEEEEEEEEEEEEEST! 
För ni vet väl alla, att i år fyller klubben 40 år. Detta firar vi 
i samband med världsutställningen och Collie-SM 2008 
med tillhörande jubiléumsmiddag. Mer information om det-
ta hittar du på annan plats i detta nummer av Colliebladet 
eller på vår webbplats www.sck.cc 
 
Apropå Colliebladet… I år satsar vi stort på att förbättra 
det redaktionella innehållet i vår klubbtidning. Vi har för-
stärkt redaktionen med tre nya personer och samtidigt 
tydliggjort ansvarsområdet i redaktionen. Det tror jag blir 
kanon! 
 
En viktig aktivitet, som jag vill slå ett extra slag för, är vår 
lokalområdeskonferens som går av stapeln den 27 – 28 
september 2008. Jag kan inte nog poängtera hur viktigt 
jag tycker att det är att ni, förtroendevalda ute i lokalområ-
dena, försöker prioritera detta och delta på konferensen. 
Vi kommer att ha ett späckat program med bland annat 
diplomutbildning för utställningsarrangörer, Collieklubbens 
organisation centralt och lokalt, viktig information kring 
ekonomi, tävlingar och prov med mera. Lokalområdeskon-
ferensen är viktig, för att vi ska kunna stärka samarbetet 
inom Collieklubben. Mer information hittar ni i separat an-
nons. 
 
Jag vill sluta mina rader som jag började… nämligen med 
att tacka ett antal personer. De jag tänker på är våra avgå-
ende styrelserepresentanter – Anneli Johansson, Monica 
Johansson och Eva Schömer. Ni har bidragit stort inom 
huvudstyrelsen, genom era arbetsinsatser, genom er härli-
ga humor och bara för att ni är dom ni är. Vi kommer att 
sakna er... mycket. Det hoppas jag verkligen att ni känner 
och vet. 
 
Anna Wahlström 
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Viktig information om prioriteringsordning vid mentalbeskrivning (MH)     
Text av Anita Braxenholm & Margaretha Carlsson   (RUS) 
 
Det händer ibland att det till mentalbeskrivningar (MH) anmäls fler hundar än vad det finns plats till (max 10 vid ett och 
samma provtillfälle) Vid sådana tillfällen måste arrangören efter anmälningstidens utgång (3 veckor innan provdagen) 
lotta de anmälda hundarna efter en strikt prioriteringsordning. Denna finns även på vår hemsida www.sck.cc under fli-
ken mentaltest/beskr.  
 
Det finns olika typer av ansökta provtillfällen. Detta är viktigt att veta, då missförstånd skett om vad som gäller. 
 
Exempel ett: En lokal brukshundklubb ansöker om ett MH för klubbens medlemmar i första hand. Eventuella reser-
ver kan tas in om anmäld hund löper eller kanske skadat sig. Man kan således alltid anmäla till ett MH och hoppas på 
turen. 
 
Exempel två: En uppfödare ansöker om MH för sin uppfödning hos rasklubb.  I mån av plats kan kanske fler hundar 
tas emot och dessa lottas då enligt rasklubbens fastställda prioriteringslista. 
Anmälda hundar kan som i exempel ett vara oförmögna att deltaga provdagen, och då tas reserver in. Ett återbud kan 
därför ibland komma mycket sent. Det kan löna sig att slå en signal till arrangören för att höra om någon reserv ser ut 
att komma med.  
 
Exempel tre: Ett lokalområde inom en rasklubb ansöker om MH. Här har aktuell ras företräde och anmälda hundar 
lottas efter rasklubbens specifika prioriteringslista. Det går således utmärkt att anmäla även andra raser. Tre veckor 
före provtillfället sker lottningen.  
Fram till denna tidpunkt kan man alltså anmäla och först då vet man säkert om lottning behöver tillgripas eller ej. 
 
Svenska collieklubbens prioriteringsordning för mentalbeskrivning (MH) 
 
1.Höftledsröntgad hund med resultat A,B eller ua som avses användas i avel och därmed är i behov av "känd mental 
status".  
2. Helsyskongrupp 
3. Hundar som är i behov av provet för tävlande i SBK:s tävlingsverksamhet.  
4. Halvsyskon till deltagande helsyskongrupp  
5. Halvsyskongrupp  
6. Lokalområdets egna medlemmar  
7. Övriga svenskägda collies  
8. Övriga collies  
9. Hund av SBK-ras i behov av MH för registrering av avkomma  
10. Hund som är i behov av MH för tävlande  
11. Övriga hundar lottning 
 
Saxat ur SBK:S Rasutvecklings-pärm 
 
11. Maximering av antal deltagande hundar 
Antal deltagande hundar per beskrivare och dag får inte överstiga 10. 
Arrangören har rätt att reducera antal deltagande hundar utefter hänsyn till vid tillfället rådande förhållanden. 
 
12. Prioritering av anmälda hundar 
Då lokalklubb är arrangör skall i första hand företräde ges för hundar: 
1. Från den egna klubben oavsett ras i behov av MH för tävlande. 
2. Hund oavsett ras som är i behov av MH för tävlande. 
Därefter hund som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (Försvarsmaktshund resp Räddningshund), efter uppvi-
sande av intyg från utbildaren. 
3. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar som är i behov av MH för registrering av avkomma. 
 
Då rasklubb/avelsavdelning är arrangör äger denna först rätt prioritera fritt inom den egna rasen. 
 
Om plats finns för hundar av andra raser skall prioritering göras enligt följande: 
1. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar som är i behov av MH för registrering av avkomma. 
2. Hund som är i behov av MH för tävlande. 
3. Därefter hund som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (Försvarsmaktshund resp Räddningshund), efter uppvi-
sande av intyg från utbildaren. 

 
Finns fler anmälda hundar än det angivna maxantalet (10 hundar), sker efter prioritering ovan, lottning. 
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Styrelsens sida 
Styrelsen för Svenska Collieklubben har beslutat att fr.o.m. 2008 ha en egen sida i colliebladet där vi ska försöka 
förmedla vad som händer, har hänt och kommer att hända under året. Kalendern kommer att uppdateras till nästa 
collieblad i augusti. 
 
 
Kalender för 2008 
Januari 
25 RASK-möte i SBK 
Februari 
Mars 
1 Årsmöte i SCK 
27-28 Arbetsmöte styrelsen SCK, Kydingeholm 
April 
5 Seminarium SBK ”Påverkan eller åverkan” 
15 Colliebladet nr 1 2008 
Maj  
16 RASK-möte 
17-18 SBK-kongressen i Göteborg 
Juni 
Juli 
3 Jubileumsutställning på Almare Stäket i norra Stockholm 
4 Bedömning av Collie på World Dog Show, Älvsjömässan 
5 Rasmästerskap collie, bruksgrenarna, Södertälje Bk 
5 Jubileumsbankett Collieklubben 40 år 
6 Rasmästerskap collie, lydnad- och agility, Södertälje Bk 
Augusti 
 Colliebladet nr 2 2008 
September 
27 Medlemsmöte, Kydingeholm 
27-28 LO-konferens Kydingeholm 
Oktober  
November 
December 
15 Colliebladet nr 3 2008-HANDBOKEN 
 
 
 

 

 Mera info... 
 

RASK i SBK 
RASK står för RAsklubbarnas SamarbetsKommitté, 
dvs.16 bruksraser. RASK har följande funktion: 

• Erfarenhetsutbyte 
• Stöd, rasklubbarns backar upp varandras frågor 
• Remissinstans 
• Diskuterar gemensamma problem 
• Analyserar på vilket sätt våra raser kan främjas 
• Väcker frågor till högre instans 
• Bevakar rasklubbarnas medlemsutveckling 
• Information 

 
Collieklubbens representant i RASK är vår ordförande, 
Anna Wahlström. 
Vid mötet 25 januari beslutades bl.a. följande: 

• Att en domartidning till de domare som dömer SBK-
raser skall ges ut med 1 nummer per år. 

• Att hålla en utbildningshelg till hösten i bl.a. Lathun-
den 

• Att sammanställa en gemensam kravmall för doma-
re av SBK-raser.    

 
 
Årsmötet 2008 
Årsmötet för 2007 hölls i år den 1 mars i Jönköping. Års-
mötesprotokollet med bilagor finns på annan plats i detta 
nummer, samt även på vår hemsida www.sck.cc. Där pre-
senteras även den nya styrelsen. I samband med årsmö-
tet hölls styrelsemöten nr 1 och 2. Protokoll finns på hem-
sidan. 
 
Arbetsmöte 27-28 mars  
Den nya styrelsen har haft sitt första arbetsmöte den 27-
28 mars där bl.a. de olika kommittéerna och sektorerna 
bemannades. Arbete pågår med att ta fram ett raskom-
pendium samt att se över SM-reglerna. Vallhundsgruppen 
har avslutat sitt arbete. Se redovisning på annan plats i 
detta nummer. Collieklubbens läger för både 2008 och 
2009 diskuterades och vi letar efter arrangör av lägret för 
år 2009. För mer info, se protokoll nr 3 som snart kommer 
att finnas på hemsidan.   
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SBK kongress 2008 
I år kommer kongressen att hållas i Göteborg, på Gothia 
Towers helgen den 17-18 maj. Mer information om pro-
gram m.m. kommer att finnas på SBKs hemsida. 
 
Jubileum 2008 och World Dog Show 
Collieklubbens 40 årsjubileum har numera en egen hemsi-
da www.jubileum.sck.cc. Gå in och kika.  
 
LO-konferens 27-28 september 
I år är det dags för LO-konferensen som äger rum vartan-
nat år. Kallelse till denna finns på annan plats i detta num-
mer.  
 
Medlemsmöte 27 september 
I samband med LO-konferensen kommer vi även att hålla 
ett medlemsmöte. Se kallelse i detta blad. 
 
Hemsidan – www.sck.cc 
Styrelsen arbetar med att ta fram en ny hemsida eftersom 
vår nuvarande blir svårare och svårare att uppdatera. 
Samtidigt behöver den moderniseras och bli lättare att 
navigera på.   

SBK info 
SBK ger ut ett infoblad 10-11 gånger per år. Du kan gå in 
på deras hemsida www.sbk.nu och anmäla om du vill pre-
numerera på SBK info. Då får du det direkt i din mailbox. 
 
Colliebladet 
Redaktionen har förnyats, se redaktionens rader på sidan 
2. Vi har fått nya medlemmar samt fördelat ansvarsområ-
dena mellan oss. Vi söker efter någon sin kan arbeta med 
externa annonser. 
 
Colliebladets e-post i alla ärenden är  
 

colliebladet@skc.cc 
 
 
Styrelsen i SCK 
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Årsmötet 2008 
Protokoll fört vid Svenska Collieklubbens årsmöte i Jönköping 2008-03-01 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordförande Anna Wahlström öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkommen. 
 Mötet började med en tyst minut för Ulla Ericsson, som nyligen gått bort. 

Elisabeth Landfors, Östra Lokalområdet, informerade om Jubileumsdagarna. 
Margaretha Carlsson informerade om ändringar i valberedningens förslag samt att motionen från Uppland måste 
återremitteras. 

  
§ 2 Fastställande av röstlängd. 
 Röstlängden fastställdes till 126 stycken röstberättigade medlemmar. 
  
§ 3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 
 Mötet valde Erica Svensson samt Margaretha Andersson till protokolljusterare tillika rösträknare. 
 Dessa skall jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 4 Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst. 
 Mötet konstaterar att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 
§ 5 Utdelning av utmärkelser och priser 
 Ordförande Anna Wahlström tillsammans med Margaretha Carlsson delade ut utmärkelser och priser. 
  
§ 6 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan av styrelsens val av sekreterare. 
 Sune Halvarsson valdes till ordförande samt anmäldes styrelsens val av Anneli Johansson till mötessekreterare. 
 
§ 7 Fastställande av dagordning.  
 Mötet fastställde dagordningen. 
 
§ 8 Val av förberedande valberedning. 

Mötet valde Ingela Ansén, Elisabeth Landfors samt Mats Lööv till förberedande valberedning. 
 
§ 9 Styrelsens berättelse över 2007 års verksamhet. 
 Styrelsen berättelse för 2007 genomgicks och godkändes. 

 
§ 10 Revisorernas berättelse över detsamma. 
 Revisionsberättelsen  för räkenskapsåret lästes upp av kassören och godkändes. 
 Bilaga 2 
 
§ 11 Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner. 
 Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 13 Genomgång av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår (2008) 
 Budget och verksamhetsplan för 2008 års verksamhet genomgicks av mötet. 
 
§ 14 Genomgång av verksamhetsinriktning för nästkommande år (2009). 
 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2009 genomgicks. 
 
§ 15 Förslag till medlemsavgift för nästkommande år (2009). 
 Medlemsavgiften för 2009 genomgicks och styrelsens förslag är oförändrade avgifter förutsatt att den centrala avgiften blir 
 oförändrad, mötet godkände förslaget. 
 
§ 16 Genomgång av inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag, samt styrelsens yttrande över dessa. 
  2 stycken inkomna motioner och av styrelsen framlagda förslag genomgicks.      
  1 av motionerna återremitteras för vidarebehandling i lokalområdet. 
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 § 17 Fastställande av/beslut om: 
• verksamhetsplan och budget för 2008 
• verksamhetsinriktning 2009 
• medlemsavgifter 2009 
• motioner och förslag enligt § 16. 

 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 fastställdes. 
 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2009 fastställdes. 
 Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2009 fastställdes. 
 Styrelsens förslag motion nr 1: bifall. 
 Motion nr 1: Gick till votering med utslaget: bifall 102, ej bifall 2. 
 Motionen bifölls med de ändringar som gjordes i texten av motionären. 
 
§ 18 Val av: 
 Ordförande 1 år: Anna Wahlström 
 Mötet föreslog Ulf  Westermark 
 Votering begärd med utfallet: Anna Wahlström 79 röster, Ulf Westermark 32 röster 
 Sekreterare 2 år: Kirsten Wretsrand 
 Mötet föreslog Eva Ericsson, Eva Ericsson avstod. 
 Ordinarie ledamot 2 år: Maria Nyman 
 Ordinarie ledamot 2 år: Ingela Petersson 
 Suppleant 2år: Annette Andersson 
 Revisorer 1 år: Kerstin Widmarks, Lisbeth Wibron 
 Revisorsuppleanter 1 år: Eva Karin Eriksson, Cecilia Bjersér. 

Valberedning: Sammankallande; Helene Eliasson,  Marie Angleby, Marie-Louise Muhr, 
Suppleant, Cecilia Olin 
Ombud jämte suppleant på ett år till SBK:s kongress: Uppdrag  till styrelsen att utse dessa 
Kommittéer: Uppdrag till styrelsen att utse dessa. 

 
§ 19 Fråga om omedelbar justering av paragraferna 17 och 18 
 Mötet beslutade att justera § 17 och § 18. 
 
§ 20 Inga övriga ärenden har anmälts. 
 
§ 21 Avslutning 
 Mötesordförande tackade för mötet och lämnade ordet till den nyvalda ordföranden som tackade Sune Halvarsson med en 
 liten present. 
 
 

 
Mötessekreterare/ Anneli Johansson  Ordförande / Sune Halvarsson 
 
 
_______________________________ __________________________________ 
 
 
 
Justeringsman / Erica Svensson  Justeringsman / Margaretha Andersson 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
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Svenska Collieklubben   
c/o Anneli Johansson 
Evaldsväg 26  
260 60 Kvidinge 
 
 
Motion om förslag till nya meriter inom bruksgrenarna 
Denna motion handlar om att man i dagens läge inte kan skaffa sig någon annan titel inom bruks-
grenarna förutom S BCH. Inom lydnaden kan man däremot erhålla lydnadsdiplom på alla nivåer 
förutom ett lydnadschampionat. 

Det skulle vara önskvärt att på stamtavlan kunna se om hundarna bakåt i tiden har arbetsmeriter 
från någon bruksgren. Idag är detta i princip omöjligt. Numera kan man på hunddata se hundars 
tävlingsmeriter för de senaste 10 åren, men inte på de äldre. Framöver blir detta visserligen ett 
mindre problem eftersom fler generationer i stamtavlorna kommer att finnas med i hunddata. 
Ändå kvarstår det problem att man för en brukshund inte kan se i stamtavlorna om det finns några 
arbetsmeriter ifrån någon bruksgren.  
 
Förslag  
Förslaget bygger på de inofficiella titlar som redan idag används inom vissa bruksraser, t.ex. schä-
fer och rottweiler. Titlarna bygger på de fyra bruksgrenarna där SPH står för spår, SÖKH för sök, 
RPH för rapport och SKH för skydd. Nivåerna är tre från lägre till elit. Den högsta titel man kan 
få skall fortfarande vara S BCH.   
 

1. SPH 1 godkänd i lägre klass spår 
2. SPH 2  godkänd i högre klass spår 
3. SPH 3   godkänd i elitklass spår 
4. S BCH   3 cert i elitklass (som idag) 

 
För att få en t.ex. SPH2 krävs bara ett tävlingsresultat per nivå eftersom man vid uppflytt inte får 
tävla vidare på den nivån mer än i en (1) månad.  
Med detta system skulle även vi som har brukshund kunna meritera våra hundar inom de områden 
som de egentligen är avlade för. 
Med hopp om att Svenska Collieklubben vill ställa sig bakom denna motion och driva frågan vi-
dare i högre instanser.  
 
 
Kivik 2008-03-01 
Kirsten Wretstrand 

Motion vid årsmötet 
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Årets Allround Brukscollie 
SBCH Seamist Spartacus 28p Sonny Bäckman 
SBCH SUCH Korad Gemdales Just Jason 26p Jenny Marklund 
SUCH Seamist Spitfire 14p Lena Hjärtfors 
 

Svenskt Bruksprovschampionat 
SBCH SUCH Korad Gemdales Just Jason  Jenny Marklund 
 

Årets Utställningscollie 
1. NUCH Rudängens Exact A Ruby 261 p Malena och Peter Nilsson 
2. INTCH DKCH FINCH RUCH Gold Status Merlin 239 p Tuula Junttila 
3. SUCH Korad LPI Fancymore Double-O-Seven 103 p Annika Nyström 
 

Kennel Byrilstorps Vandringspriser 
 

Årets Bästa Brukshund 
SBCH SUCH Korad Gemdales Just Jason 87,5  Jenny Marklund 
SBCH Seamist Spartacus 82,05  Sonny Bäckman 
SUCH Seamist Spitfire 78,17  Lena Hjärtfors 
 

Årets Bästa Agilityhund 
LPI Mironik´s Minos 265 Angelica Eklund 
Country Squire's Benzie 185 Anna Juntorp 
LPI Skrabbetorps Pedro 153 Jeanette Norström 
 

Årets Bästa Lydnadshund 
Uniline´s Sam´s Apricot Lady 87,08 Caroline Swantesson 
LPI LPII Korad Springmist’s Weeping Willows 84,4 Maria Pettersson 
SLCH Morgonrodnadens Caesar 82,9 Ronny Berggren 

  

 

Priser utdelade vid årsmötet 

Internationellt Championat 
INTCH DKCH FINCH RUCH Gold Status Merling 
Äg. Tuula Junttila 
 
Svenskt Championat 
Korad SUCH Cordylines Master Mind 
Äg. Kristina och Mikael Stålarm 
 

Korad SUCH Cordylines Mystic Marquis 
Äg. Mia Fredriksson 
 

Korad SUCH Gemdales Nordic Nelson 
Äg. Maris Godolakis 
 

Korad SUCH Ottey´s A Softly Golden Touch 
Äg. Monika Pettersson 
 
Korningsdiplom 
Marble´s Blue Vendy 
Äg. Lena Pinaitis 
 

Korad Springmist's Haunted Lady 
Äg. Elisabeth Pettersson 
 

Kennel Springmist 
Äg. Elisabeth Pettersson 
 
Korningplaketter 
Korad SUCH Gemdales Nordic Nelson 
Äg. Maris Godolakis 
 

Korad LPI Damaianus Gnistra 
Äg. Yvonne Westerberg 
 

Korad Mironik´s Nuno 
Äg. Maria Johansson 
 

 

LPI LPII Korad Springmist’s Weeping Willows  
Äg. Maria Pettersson 
 

Korad Seamist Starshine 
Äg. Lillemor Stridh 
 

Korad Fancymore Special Edition 
Äg. Yvonne Öberg 
 

Korad Springmist’s Sahara Hotnights 
Äg. Marie Angelby 
 

Korad Damaianus Grip 
Äg. Marie Berger 
 

Korad Damaianus Maylord Silk Velvet 
Äg. Berit Lansén 
 

Korad Oneway’s Lamborghini 
Äg. Karin Ahlström 
 

Korad LPI Steadwyn Discover The Black 
Äg. Angelica Wallin 
 

Korad Springmist’s Walkabout 
Äg. Mats Lööw 
 

Korad Callahorn’s Golden Grape 
Äg. Ingela Karlsson 
 
Årets Appellhund 
Damaianus Grip, 261,Äg.  Marie Berger 
 
Tjänstehundsplaketter 
TJH Oneway’s Triumph 
Äg. Maria Lundgren 
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Vallhundsgruppen rapporterar 
På årsmötet 2006 beslöts att det skulle utses en grupp 
som skulle titta på olika alternativ för att kunna testa vall-
egenskaperna hos våra collies. Vår första träff hade vi 
våren 2006 och gruppen har bestått av Anita Boberg-
Jonsson, Marie Edlund, Marianne Hansson och Elisa-
beth Pettersson. Diskussionerna handlade en del om 
varför vi vill valla med våra collies, hur ska proven/
testerna se ut och vad vi vill uppnå. Vi kunde ganska 
snabbt enas om att collien inte är någon konkurrent till 
bordercollien, utan intresset ligger mer på att kunna testa 
hur mycket av vallegenskaperna collien trots allt har 
kvar. Vidare skall ägarna till de hundar som visar sig ha 
vallegenskaper, kunna ha möjligheten att tävla i någon 
form av vallprov. Därför har vi tittat på några olika typer 
av vallprov och anlagstester som finns ute i världen. Vi 
kom fram till att den amerikanska typen av tester och 
prov nog skulle kunna passa oss i collieklubben.  
 
Under vintern 2007 togs kontakter med andra klubbar 
inom SBK, bl.a. aussie, kelpie och briard som äger sam-
ma ”fråga”. Några representanter från varje klubb träffa-
des och kom överens om att skriva en gemensam skri-
velse till SBKs C-RUS (Centrala RasUtvecklingsSektorn) 
för att där väcka frågan om SBK kunde ställa sig positiv 
till denna typ av vallanlagstest och provform. Frågan 
ställdes även till RASK (RAsklubbarnas Samarbets Kom-
mitté inom SBK) som ställde sig bakom förslaget. C-RUS 

var också positiva och skickade förslaget till SKKs PtK 
(Prov- och Tävlingssektorn). 
 
Det som nu är uppe för behandling hos SKKs PtK blev 
enligt det koncept som specialklubben för Bearded Collie 
nu kör på försök här i Sverige. Det är en variant av an-
lagsprov där resultatet får registreras officiellt för Bear-
ded Collie. Vidare behandlas även frågan om huruvida 
en tävlingsform kan komma på fråga för våra raser, likt 
den tävlingsform som man använder sig av i USA. 
 
I slutet av oktober hölls ett möte där SKKs Ptk bjudit in 
representanter från flertalet vallhundsraser, representan-
ter från SBKs RASK och från C-RUS deltog. SCKs vall-
hundsgrupp representerades av Marianne Hansson. Dis-
kussionen handlade om införandet av olika typer av täv-
lingsformer, prov och tester.  
 
Den provform som de flesta vallhundraserna inom SBK 
verkar vilja införa är Amerikanska kennelkubbens prov. 
Fördelen är att det redan används på prov av en del ra-
ser i SBK samt att det redan tillämpas i många andra 
länder, förutom USA. Därmed kan man lätt göra jämfö-
relser och även tävla utomlands. Dessutom finns det 
redan människor inom SBK som är behöriga att döma 
denna provform och fler är på gång att utbilda sig. Där-
med torde kostnaderna inte bli alltför tunga för de klub-
bar som eventuellt behöver utbilda egna domare och 
instruktörer.  
 
Vi i vallhundsgruppen ser mycket positivt på detta och 
tycker att SCK skall ställa sig bakom detta och vi hoppas 
snart att kunna få se collies visa framtassarna vid denna 
typ av tävlingar eller prov. 
 
Vid pennan 
Elisabeth Pettersson 
Sk. Vallhundsgruppen 
 
 

Utdrag ur protokoll fört vid Centrala rasutvecklingssektorns möte (C-RUS) 2007-12-8/9   
 
§ 90  Rasklubbarnas samarbetskommitté – RASK 
RASK hemställer till C-RUS att verka för införande av vallanlagstest och vallhundsprov för 
SBKs raser enligt AKCs (Amerikanska Kennelklubben) reglemente. 
 
Sune Halvarsson rapporterade ingående från mötet hos SKK den 27/10-07.  
C-RUS beslutade bordlägga ärendet då detta är ett stort åtagande för organisationen. C-RUS kommer att ta ytterli-
gare kontakt med representanter för SKK samt med SBK/TÄS (SBKs tävlings-sektor)för att samla in mer information 
och synpunkter på hur ovanstående prov och tävlingsform eventuellt kan införas.  
 
C-RUS finner hela provformen synnerligen intressant, men det är ett mycket stort åtagande att införa en ny provform 
som skiljer sig så pass mycket från de andra provformer SBK ansvarar för och som dessutom involverar andra djur 
än hund, varför C-RUS ser det som synnerligen viktigt att frågan är ordentligt utredd inom organisationen innan man 
går vidare. 
 
Uppdrogs till Yvonne Brink att tillskriva berörda klubbar och RASK samt sända protokollsutdrag till 
SKK och SBK/TÄS. 
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Årets Utställningscollie 2007 

NUCH Rudängens Exact A Ruby 

Att det blev Ruby av våra hundar som fick utmär-
kelsen är nog ingen slump, hon har verkligen 
varit speciell från tidig ålder. Hon har charmerat i 
princip alla människor hon mött i vardagslivet 
och vid utställningar. 
 
Ruby är en vaken, livlig, lättlärd tik som alltid 
skall vara först oavsett vad saken gäller och är 
verkligen målinriktad. Hon värnar om sin familj 
och är även kennelns lekledare. 
Ruby älskar att springa lös i skog och mark och 
har en viss passion för fåglar och rådjur. 
 
Hon är en showhund man kan lita på och gillar 
verkligen att visa upp sig och gör det oavsett 
miljön omkring sig. 
 
Trots sin unga ålder så har hon en bländande 
utställningskarriär. 
 
Ruby´s debut i juniorklass är den enda utställ-
ning som hon inte premierats med CK. 

Övriga utställningar hon deltagit vid har resulte-
rat i 11 Cert, 3 Cacib, 4xBIM, 10x BIR, 1xBIG-3 
och dessutom 3xBIS vid ras-specialer i Norge 
och Sverige. 
 
Att Ruby fick utmärkelsen Årets Utställningscollie 
2007 är stort för oss och vi kommer med stolthet 
bära denna utmärkelse under året. 
 
 
 
Malena och Peter Nilsson 
Rudängens Collies 
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SCK Norrbottens LO 
Hälsar er välkommen till vår 

officiella utställning för 
kort- & långhårig collie 

Lördagen den 7 juni 2008 i Piteå 

Domare: 
Salvador Janeiro, Portugal 

 
INFORMATION OM TIDER, KARTA M.M. FÅR DU I DITT PM 

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 
 

Valpar  (4-6 mån, 6-9 mån)  140:- 
Veteran  (fr 8 år)  190:- 

Övriga  240:- 
 

INBETALAS TILL 
SCK NORRBOTTENS LO POSTGIRO 58 03 85-3 

 

Sista Anmälning & Betalningsdag 21 maj 
 
 

INFO 
Tony 0911-24 51 60, 0768-40 68 71 

Gunilla 0911-302 17 
ELLER www.ehund.net/sckbd 

ANMÄLAN SKK 3-SIDIGA BLANKETT (FÖRSTA SIDAN RÄCKER) 
TILL TONY HEDENSTEDT, LILLPITEVÄGEN 630, 946 92 LILLPITE 

ELLER INTERNET www.ehund.net/sckbd 
 

PS Chans till 2 cert denna helg, Piteå Brukshundklubb har på söndag 8 juni 
utställning på samma plats. Domare på collie: Yvonne Brink DS 

mer info på www.piteabk.net 
Behöver du boende finns det på Piteå Brukshundklubb 

stugor, rum och husvagnsplatser. 
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Sydöstra Lo av SCK 
 
Inbjuder till  inofficiell  
Collie-special 
Oskarshamns Brukshundklubb 
den 12 juli 2008 
Domare: Marianne Hansson, kennel Gatefield 
Marianne har haft collie sedan 1981och uppfödning 
sedan 1986. 
 

 
Även inofficiell utställning för samtliga raser från 4 
månader 
Oskarshamns Brukshundklubb 
den 12 juli 2008 
Domare: Annica Cederholm 
Annica har dömt de allra flesta raser på inofficiella utställningar i många år.  
 
 
Sista anmälningdag:    1 juni 
Samtliga klasser:     160:- betalas in på bankgiro 5616-8644  
       Sv. Collieklubben Sydöstra Lokalområdet 
Klassindelning:     Valp 4-6 mån, valp 6-9 mån, 
                                                         juniorklass 9-15, unghundklass 15-24 mån 
                                                         öppen klass 24 mån -, veteranklass 8 år - 
 
Anmälan på SKK:s    Therese Petersson 
tre-sidiga blankett    Tolestorp, Aspedal 
skickas till:     342 63 Moheda 
 
Upplysningar:     Nina Svedegård 0491-412 187 
       Åsa Thölén Svensson 0474-200 10 
       Therese Petersson 0472-302 19 
       Www.sck.cc/sydostra  
 

Varmt välkomna! 
Sydöstra Lo av SCK 
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Västra Lo inbjuder till 

 
Officiell utställning för  

kort och långhårig collie. 
 

Söndagen den 27 Juli 2008 
Plats: Tånga Hed, Vårgårda 

Domare: Stella Clark Kennel Astrellita 
 

Klasser/anm avg: valp 4-6 mån, 6-9 mån.     140:- 
junior, unghund, bruks, öppen, championklass  240:- 

veteranklass (från 8 år)   190:- 
 

Anmälan via SKK:s tresidiga blankett 
eller via mail 

 
               Gunilla Thelin                                                    Ingela Skärby 
               Fallströmsgatan 7                                               Solgatan 11 
               431 41 Mölndal                                                  431 66 Mölndal 
               031-87 30 43                                                       031-40 18 01 
               carminelle@telia.com                                         prospect_hill@hotmail.com 

 
 
 

OBS!! 
Sista anmälningsdag och betalningsdag 30 Juni 2008 

Om betalning inte inkommit senast  4 Juli 2008 kan  hunden inte delta. 
Vi tar inte emot betalning på plats. 

Avgiften sätts in på pg.  88 90 26 – 1 
SCK Västra Lo 

 
 

För endast 150:- får du en annons i utställningskatalogen 
Pengarna går till  utställningsverksamheten och dess prisbord. 

Pengarna sätts in på pg. 88 90 26-1 
SCK Västra Lo 

 

        
 

         www.sck-vastralo.se 
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SCK Norrbottens LO 
Hälsar er välkommen till vår 

inofficiella utställning för 
kort- & långhårig collie 

Lördagen den 23 augusti 2008 i Bureå 

Domare: 
Vakant 

 
INFORMATION OM TIDER, KARTA M.M. FÅR DU I DITT PM 

 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 
 

Valp ar (4-6 mån, 6-9 mån) 110:- 
Veteran (fr. 8 år)  Gratis 

Övriga  170:- 
 

INBETALAS TILL 
SCK NORRBOTTENS LO POSTGIRO 58 03 85-3 

 

Sista Anmälnings & betalningsdag  6 augusti 
 

INFO 
Tony 0911-24 51 60, 0768-40 68 71     Gunilla 0911-302 17 

ELLER www.ehund.net/sckbd 
ANMÄLAN SKK 3-SIDIGA BLANKETT (FÖRSTA SIDAN RÄCKER) 

TILL TONY HEDENSTEDT, LILLPITEVÄGEN 630, 946 92 LILLPITE 
ELLER INTERNET    www.ehund.net/sckbd 

 
PS På söndag 24 augusti arrangerar SCK Västerbottens LO 

officiell utställning för kort & långhårig collie DS. 
 

OBS Glöm inte bort Grillkvällen (I år kör vi med catering) 
Sista anmälningsdag 2008-08-13 

Anmälan till Gunilla 0911-30217 OBS bindande 
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COLLIELÄGER – NORRBOTTEN 
 

VÄLKOMMEN TILL EN JÄTTESPÄNNANDE  
TRÄNINGSHELG I GÄLLIVARE 

 

Läger för medlemmar i Collieklubben anordnas  
på BHK Malmen i Gällivare  

18-19-20 juli 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruks o Lydnads momenten;  Positiv träning med  Marie Angleby, Bro 
Specialmoment – spår, uppletande;     vakant 
Agility (nybörjare);   Sara Fredriksson, Hakkas 

Begränsat antal deltagare 
(först till kvarn..) 

 
 

Övriga upplysningar se Norrbottens Lo:s hemsidan http://hem2.passagen.se/sckbd/ 
 

Boende bokas via BHK Malmen tel 0970-153 70, kansliet öppet kl 09.00-15.00 
Boende på klubben: 

Gruppboende i Gamla Torpet (medtag sänglinne) 
Ett antal husvagnsplatser med el finns 

 
Gunnel Strömberg, 070-393 75 99, g.stromberg@telia.com 

Kursavgift inkl mat 600 kr 
Anmälan o betalning senast 15 juni 2008 

SCK Norrbottens Lo pg 58 03 85-3 
 

Skriftlig anmälan skickas till; 
Gunnel Strömberg, Fjällrosvägen 32, 982 35 Gällivare 

Märk kuvertet med ”Collieläger” 
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Smålandslägret 
 

31 juli – 3 augusti 2008 
 

Alla collieägare är varmt välkomna till årets träningsläger som anordnas av Sydöstra lo. Träningsmarkerna i fina 
skogar inom stort område kring förläggningen, där vi även har matsal, lektionssalar, husvagnsuppställning och 
logi i 2-bäddsrum. Endast 25 hundrum är tillgängliga, så vi är tacksamma om ni som har husvagn tar med er den. 
- Räkna med att få dela rum! 
Har du valp eller en nybörjarhund? Då är prova-på-gruppen perfekt för dig! Här får du träna spår, före-
målsintresse, kontaktövningar, grundlydnad, problemlösning och miljöträning. 
 
Instruktörer      Grupper 
Helena Cerwin      prova-på-grupp 
Vakant       spår 1 (t.o.m. appell) 
Tomas Idebrandt      spår 2 (uppfl. lkl - uppfl. hkl) 
Vakant       spår 3 (godk. hkl - ekl) 
Åse Adolfsson och Christian Truedsson  sök 1 (t.o.m. uppfl. lkl) 
Sonny Bäckman och Lena Hjärtfors  sök 2 (godk. lkl - ekl) 
Utan instruktör      fri grupp 
 

Gruppindelningen kan komma att ändras något beroende på antal anmälda till varje grupp 
Endast en hund per förare i alla grupperna 

 
Observera att anmälan är giltig först när betalningen inkommit - först till kvarn gäller! 
  
Plats: Kosta övningsfält (mitt i Glasriket, ca 4 mil öster om Växjö). 
 
Avgift: 1200 kr för kursdeltagare 
 500 kr för medföljande (barn under 12 år 250 kr) 
  
Övernattning: 2-bäddsrum; 140 kr per dygn för hundrum, 115 kr per rum utan hund. 
 Plats för tält och husvagn 80 kr; el ingår, fri tillgång till duschar och wc 
 
Övrigt: I avgiften ingår frukost och lunch samt fika fredag – söndag, korvgrillning torsdag kväll, grillat 

kött med potatissallad fredag kväll, räkafton lördag kväll. Fikakorg följer med ut i träningsgrup-
perna. Lotteri under räkaftonen. 

 
Anmälan: Susanna Engelholm, helst via mail; modo21@hotmail.com eller tfn 0455-104 47  
 (inte efter 21.00). 
 Avgift (även för logi) inbetalas på bankgiro 5616-8644, Sydöstra Lo av SCK.  
 
 Ange vid din anmälan: 
 
 
 
 
 
 

Instruktörerna presenteras på vår hemsida www.sck.cc/sydostra  
 

Sista anmälningsdag 27 juni – först till kvarn… 
   

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

Namn Adress Telefon E-post Hundens stamtavlenamn Grupp du anmäler till  
Hur långt ni kommit Om du önskar specialkost Om du bor i husvagn/rum  
Om du vill dela rum med någon speciell Namn på eventuell medföljare och  
om de är under 12 år. 
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LYDNADSLÄGER 
arrangeras av SCK – Västra lokalområde 

på Tånga Hed, Vårgårda, 13 - 14 september 2008 
 
Lägret startar lördagen den 13 sept, kl 09.00, med gemensam frukostbuffé och information 
Vill man komma redan på fredag den 12 sept går det bra 
 
Tävlingslydnad III – elit och brukslydnad högre klass - elit: 
Dag Lindén  
(Populär instruktör som bl a tävlar elit) 
Camilla Svenäng, Halmstads BK 
(Har tävlat lydnads-SM 2 ggr, är utbildad SBK-instruktör som förordar positiv inlärning) 
 
Tävlingslydnad t o m II och brukslydnad t o m lägre klass: 
Lena Mjöberg, Oskarströms BK  
(Mycket duktig och omtyckt instruktör som förordar positiv inlärning) 
 
Allmänlydnad/grundlydnad/valpar/nybörjare: 
Lars-Olof Stridh och Anna-Karin Pärmsten, SCK Västra LO 
 
Avgift:   1.000 kr för lägerdeltagare och 500 kr för medföljande 
I priset ingår:  Instruktör, frukost (lör o sön), lunch (lör o sön), middag (lör) och fika  
(lör o sön) 
 
Logi:    
OBS – Rum/campingplats bokar Du själv per tel 0322-62 43 11 (vandrarhemmet) 
180 kr per bädd och dygn i 2-bäddsrum, viss tillgång till 4-bäddsrum finns. Hund får naturligtvis 
medtagas på rummet. Tom bädd kostar 65 kr per dygn om Du vill ha eget 2-bäddsrum. Städning kos-
tar 25 kr per person. Vill Du dela rum med en speciell person, var vänlig ange detta vid rumsbok-
ningen. Husvagnsplats kostar 185 kr per dygn inkl el och dusch.  
Kostnaden för logi betalas enl följande: Bg 5812-6202, Tånga Fritid AB, ange Ditt eget namn och 
även ”Collieläger Tånga Hed”. 
 
Information/anmälan: 
Var vänlig RING in Din kursanmälan till Margaretha Karlinder på 0300-540959. 
OBS!  -  begränsat deltagarantal 
Avgiften betalas in på pg 889026-1 SCK Västra Lo 
Sista anmälningsdag/betalningsdag är måndagen den 27 aug 2008  
Var vänlig skriv på inbetalningskortet vad betalningen avser 
 
För mer information besök även vår hemsida:  http://www.sck-vastralo.se 



22                                                                                                                                       Colliebladet nr 1/2008

 

MH och MT 
på Timrå BHK 

 

MH: 7 & 8 maj samt  
14 & 15 augusti (kvällar) 

 

MT: 28 juni  
 

Anm och info: Meta Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
fancymore@swipnet.se 

Tel: 0692-100 80 
 

Anmälan & avgift, 350:- skall vara lokalområdet  tillhanda senast 3 veckor innan ak-
tuellt provdatum. PG: 410 72 49-7, Mellersta Norra Lokalområde 

 

Börjar DIN collievalp bli stor nu..?? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efter 12 månaders ålder är det dags för omlysning,  
höftledsröntgen och mentalbeskrivning (MH) 

Detta är en rekommendation ur  
Svenska Collieklubbens avelspolicy. 

Tillsammans för vi rasen framåt! 
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Dansk Collie klub 60 år 
Dansk Collie Klub’s 60 års jubilæums 
Certifikatudstilling 
 

Udendørsarealerne ved Rishøj Idrætscenter i Køge. 
 

Lørdag den 24. maj 2008  Dommer: Marilyn Clark - GB 
 

Søndag den 25. maj 2008 Dommer: Jimmy Tait - GB 
 
Anmeldelsesfristen udløber søndag den 20. april 2008. 
 

Anmeldelsesgebyrer og klasser: Anmeldelse i veteran-
klasse for hunde som er fyldt 8 år.  
Kan ikke opnå Certifikat, men kan deltage i kon-
kurrencen om BHK/BTK samt BIR og BIM. 
 

Hvalpeklasser: 
Kr. 205,- (Kr. 235,-) 
Babyklasse: 3mdr. – 5mdr. (begge mdr. incl.) og 
hvalpeklasse: 6 mdr. - 8 mdr. (begge mdr. incl.)  
(Disse indgår ikke i rabatordningen). 
 

Unghunde-, mellem-, åben-, brugshunde-, champion- og 
veteranklasse. 
kr. 305,- (Kr. 335,- ) 1. hund 
 

Kr. 265,- (Kr. 295,- ) 2. hund med samme ejer 
 

Kr. 225,- (kr. 255,- ) 3. hund og følgende med samme 
ejer. 
 

Nedenstående anmeldelser indgår ikke i rabatordningen: 
 

Kr. 75,- Udenfor bedømmelse (ønskes medtaget på 
udstillingen). 
 

Gratis: Udenfor bedømmelse (dvs. et forældredyr til en 
anmeldt avlsklasse) 
 

Gratis: Avls- og opdrætsklasser. 
 

Kr. 30,- Barn- og Hundkonkurrence: Anmeldelse og 
betaling sker om morgenen ved indskrivningen. 
 

Udenlandske udstillere skal vedlægge kopi af hundens 
stamtavle med oplysning 
om ejer og ved overførsel af betaling sørge for at det 
fulde beløb udbetales 
i danske kroner. 
 

Brugsprøvebevis skal vedlægges ved anmeldelse i 
Brugshundeklassen. 
 

HUSK at du nu kan tage anmeldelsesblanketten hjem fra 
vores hjemmeside: www.collie.dk  
 

Har du ikke adgang til vores hjemmeside kan du stadig 
rekvirere anmeldelsesblanketter samt blanketter til Avls- 
og opdrætsklasser hos: 
 

Al henvendelse fra udstillere og samtlige udfyldte 
blanketter inkl. gebyr før anmeldelsesfristens udløb – 
stiles til og modtages af Kristian Kongstad, Avderødvej 
25, 2980 Kokkedal. Tlf. 4828 0090 eller email: 
colliedommer@ofir.dk - Bankkonto nr. 1471-4768268525 
i Danske Bank. Bemærk !!!! Nyt kontonummer. 
 

BEMÆRK de nye priser, prisen i ( ) angiver prisen ved 
tilmeling på pairblanket, den anden pris er ved 
elektronisk tilmelding. 
 

1948-2008 

 Hermed indbyder vi Collieklubbens medlemmer til at deltage i 
 

GALLA-MIDDAGEN 
 

Lørdag den 24. maj 2008. 
 

Efter bedømmelserne forventer vi der er en pause inden  
velkomsten og middagen begynder. 

 

Der bliver en egenbetaling, men i skrivende stund har vi ikke  
noget endeligt beløb på kuvertprisen. 

 

Så reserver denne festlige begivenhed og vær med til at fejre  
Dansk Collie klub’s 60 års jubilæum. 

 

Følg med på www.collie.dk med nærmere oplysninger om pris,  
tidspunkt og hvem der modtager tilmeldinger til Galla-middagen. 

 

Kontaktpersoner til arrangementet er: 
Henriette Pahl – henriette@pahlex.dk & 

Annemarie Pheiffer Hutters - collies@belrosa.dk 
 

Dansk Collie Klub blev godkendt som specialklub  
under Dansk Kennel Klub den 19. april 1948 
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SVENSKA COLLIEKLUBBEN, NORRBOTTENS LOKALOMRÅDE 
 

Vår inofficiella utställning som vi hade i Bureå den 25 augusti, där 
Domare: Gunilla Godén-Åsberg dömde. 

Antal anmälda hundar blev 50 st. 
Som BIS denna dag blev Eurotop Evita och BIS-2 Avallon Bila Kaifa 

Vi vill tacka alla som ställde upp och hjälpte till med utställningen. 

Collie korthårig  
 
Avallon Bila Kaifa 
1-1 HP BIR-junior BIR BIS-2 
 
Collie långhårig valpar: 
 
Fancymore Special Addiction 
1 bh valp BIM-valp 
Cordylines Touch Of Gold  
2 Bh valp HP 
Ridings Just Like A Boss 
3 Bh valp HP 
 
Tik valpar 
Steadwyn Showgirl 
1 Bt valp HP BIR-valp BIS-valp 
Steadwyn Cloud Puffs 
2 Bt valp HP 
Spireans Touch Of Spring 
3 Bt valp HP 
Spireans Touch Of Joy  
4 Bt valp HP 
 
 
Avelsklass Valp 
Spireans Magical Treasure  1 HP 
 
Uppfödarklass valp 
Spireans Kennel 1 HP 
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Hanar långhåriga 
 
Cordylines Star Commander 
1 Bh HP BIM 
Cordylines Star Of Gold  
2 Bh HP  
Cordylines Still High Commander 
3 Bh HP  
Cordylines Red Robin  
4 Bh HP 
Lolitas Saint In The Parrish  
5 Bh HP BIM-veteran  
 
 
Tikar långhåriga 
 
Eurotop Evita 
1 Bt HP BIR BIS-Junior BIS 
Privat Wedding Gift 
2 BT BIR Unghund BIS unghund  
Cordylines Queen Cake 
3 BT HP 
Kindness Magic Agate of Beauty 
4 BT HP 
Clarys Graceful Gloss 
R-B HP BIR-Veteran BIS-Veteran 
 
Avelsklass: 
Cordylines High Commander 1 HP 
 
Uppfödareklass: 
Cordylines Kennel 1 HP 

Lolitas Saint In The Parrish BIM  
Clarys Graceful Gloss BIR & BIS-Veteran 

Bästa Avelsklass Cordylines High Commander  
1 HP 

SUCH Wingmoor Careless And Free                
BIS Champion  

Bästa färg för dag blev: 
Trefärgade: Kindness Magic Agate of Beauty 

Blue Merle : Fancymore Make A Wish 
Sobel: Cordylines Quite So 
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SVENSKA COLLIEKLUBBEN, NORRBOTTENS LOKALOMRÅDE  

I år så hade vi vår officiella utställning i Öjebyn den 7juli där domare: Karin Åkesson dömde. 
Vi hade tyvärr inte med det bästa vädret till denna utställning. 

Som BIS vinnare denna dag blev Gold Status Magical Allure och  
BIS-2 Sandcastle Timeless Truth. 

Vi vill tacka alla som kom till utställningen och hälsa er välkommen tillbaka till nästa års utställning.  
Tack även till er alla som hjälpte till med utställningen  

Collie korthår  
Valpklass 6-9 mån tik 
Astolat’s Castánea Canina 
1:1 HP, BIR, BIS 2 valp 
 
Öppenklass tik 
Sandcastle´s Timeless Truth 
1:1 CK,  1 btkl, BIR, BIS 2 
Fairlines Canasta 
1:2 CK,  2 btkl 
Sontikan Surunmurhaaja 
1:3 CK, 3 btkl, CERT 
 

Collie långhår – valpar hanar 
 
Sammen´s Blue Tombe 
1:1 HP, 1 Bh valp, BIM-valp 
Moonraiders Your Highness 
1-2 HP 2 BH valp 
Mirabackens Xodus 
1:1 HP, 2 Bh valp 
 
Övriga med HP 
Mirabackens Xquisite Isobel  
Mirabackens Xotic Look  
Moonraider´s Your Highness  

Valpar tikar: 
 
Gatefields Gyllne Månstråle 
1-1 HP 1 Bt valp BIR BIS-1 valp 
 
Övriga med HP 
Moonraiders Blue Hawanna 
Flambirds Maid In Heaven  
Mirabackens Xquisite Isobel  
Mirabackens Xotic Look 

Gatefields Gyllene Månstråle & Astolat´s Castánea Canina 
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Collie långhåriga - hanar 
 
FINCH DKCH RUSCH Gold Status Merlin 
CK, 1 bhkl, BIM 
Cordylines Once In A Lifetime  
CK, 2 bhkl 
Spirean´s Golden Arrow 
CK, 3 bhkl, CERT 
FICH SUCH Gold Status Ride A Tiger  
CK, 4 bhkl, BIM- veteran 
SUCH Wingmoor´s Careless And Free 
CK, R bhkl 
 
Övriga med CK 
Mirabackens Upper Class  Bästa Uppfödare valpklass: Mirabackens Kennel 1 HP 

BIS  BIR-junior Gold Status Magical Allure             
BIM Cordylines Still High Commander                    

BIM unghund Sharon  
BIR BIS unghund Top-Fashion´s Wilmer X  

långhåriga -  tikar 
 
Gold Status Magical Allure   
CK, 1 btkl, CERT, BIR & BIS junior, BIR& BIS -1 
 
Eurotop Evita 
CK, 2 btkl 
Madness Beautiful Kharma 
CK, 3 btkl 
Cordylines Octopussy 
CK, 4 btkl 
Limetree Sweetest Taboo 
 
CK, Rbtkl, BIR & BIS veteran 

Övriga tikar med CK 
Two Dog´s Flinga 
Spireans Golden Charm 
Clarys Midnight Moonlit 

BIM veteran Gold Status Ride A Tiger  
BIR BIS veteran Limetree Sweetest Taboo. 

Avelsklasser: 
Spireans Galadriel 1 HP 
Bermarks Guy Fawked 2 HP 
Top-Fashions Tropical Treasure 3 HP 
Uppfödarklasser:  
Spireans Kennel 1 HP 
Top-Fashions Kennel 2 HP 
Gold Status Kennel 3 HP 

Bästa Avelklass: Spieans Galadriel 1 HP 
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Upplands LO:s officiella utställning den 8/9-07 i Uppsala 
 
  Lördagen den 8 september arrangerade Upplands LO officiell utställning vid Uppsala BK. 
  Domare var Mr Brian House, England. 
  Ett stort TACK till alla, domare, ringsekreterare,funktionärer och utställare som trots det urusla  
  vädret visade gott humör och gjorde utställningsdagen trevlig ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fler resultat och bilder från utställningen finns på Upplands LO:s hemsida: http://collieuppland.se  
 
Resultat  
 
Valpar  korthår 
BIR, BIS 2:  OneWay´s Center Of Attention, äg. Jeanette Sävlund 
BIM:  Kari´Dahls Nemo Novell, äg. Karin & Håkan Dahlbom 
 
Valpar långhår 
BIR, BIS 1: Langellas Geladriall,äg.Tanja Björk & Patrik Lämpeä 
BIM: Steadwyn Showmanship,äg. Marianne Hansson 
 
RESULTAT OFFICIELL UTSTÄLLNING 
 
Korthår 
1-BH 1 Vetkk, Ck, BIR-Veteran, BIR, BIS 2: Intch,S,N,Gb Ch, Korad Sv-07 One Ways Skalle Per äg.Jeanette Sävlund 
1-BT,1 Junkk, Ck, Cert, BIM: Turningleafs Heiress Lady Marion,äg: Tarja Hejda 
 
Övriga hanar med CK 
2-BH, 1 Chkk:  Korad Such OneWay´s Top Speed, äg. Ingmarie Toftler 
3-BH, 1 Ökk, Cert: OneWay´s Suzuki, äg. Örjan Johansson 
4-BH, 1 Junkk: Turningleafs Wilfred Of Ivanhoe,äg. Gunnar Vallgårda 
Res-BH,1 Ukk: OneWay´s Johnny Be Good, äg. Marianne Hellsing 
  
Övriga tikar med CK 
2-BT, 1 Chkk: Intch,Estw-06,Nord W-06 OneWay´s Praline.äg. Jeanette Sävlund 
3-BT, 2 Chkk: Intch,Nch,Dkch,Kbhv-04 Sandcastle´s One More Time, äg. Linnea Johansson 
4-BT, 1 Ökk: OneWay´s Good Charlotte, äg. Mirjam Kemppainen 

BIM Danfrebek Dazed With Lust, ägare: Margaretha Carlsson 
BIM, BIS-1 Nuch Rudängens Exact A Ruby, ägare: Malena & Peter Nilsson 
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Bästa uppfödargrupp med Hp och BIS-grupp: Kennel OneWay´s, Jeanette Sävlund 
  
  
Långhår 
1-BT,1 Chkk, Ck, BIR, BIS 1: Nuch Rudängens Exact A Ruby, äg. Malena & Peter Nilsson 
1-BH, 1 Ökk, Ck, Cert, BIM: Danfrebek Dazed With Lust, Margaretha Carlsson 
 
Övriga hanar med CK 
2-BH, 1 Chkk: Such, Korad Fancymore Double-O-Seven, äg .Annica Nyström 
3-BH, 2 Ökk: Country Dream Kind Of Magic, äg. Pia Aderheim 
4-BH, 1 Ukk: Reedham Ransom In Gold, äg. Siv Klamberg 
Res-BH,1 Junkk: Gatefields Gyllene Månsken, äg. Marianne Hansson 
  
2 junkk: Sammens Blue Tombe, äg. Ann-Kristin Thorin-Sammens 
2 ukk: Angeleyes A Silver Snow Cloud, äg. Jennie Lönnfors 
3 ökk: Danfrebek Design De Luxe, äg. Margaretha Carlsson 
4 ökk: Beyond´s Forever My Choice, äg. Elisabeth Hansson 
1 Vetkk,, BIM- Veteran, Gatefiels Gay Return, äg. Marianne Hansson 
 
Övriga tikar med CK 
2-BT,1 Ökk, Cert: CoolHunt´s Endless Sparkling Diamond, äg. Linda Persson 
3-BT, 1 Vkk, BIR-Veteran: Bermarks Zavannah, äg. Malena & Peter Nilsson 
4 BT, 2 Chkk:  Dkch Nuch Steadwyn Fashion N' Passion, äg. Anja Ejerstad 
Reserv-BT,1 Junkk: Ridings Honeysuckle, äg. Jennie Lönnfors & Marianne Uddemar 
 
2 junkk: Sammens Blue Bell,  
äg. Ann-Kristin Thorin-Sammens 
1 ukk: Modest Madonna´s Glory Of Spring,  
äg. Maria Lindberg 
2 ukk: Beyond´s Good News Lady Edwina,  
äg. Elisabeth Hansson 
2 ökk: Langellas Fairydream,  
äg. Tanja Björk & Patric Lempeä 
3 ökk: Reedham Rarely Set,  
äg. Mikaela Berg  
4 ökk: LPI, LPII, Fancymore Nearly Look Of Love, 
äg. Britt- Marie Peres   
Res ökk: Gatefields Go Ahead,  
äg. Marianne Hansson 
  
Uppfödargrupper Långhår 
1 Hp Bästa Grupp, Bis 2 Grupp, Gatefields Ken-
nel, Marianne Hansson 
Hp Kennel Fancymore Bästa uppfödargrupp långhår, BIS-2 

Kennel Gatefield, Marianne Hansson 
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Vinnarannonser 
 

EUROTOP AMAZON (mor) 
e. Walk On Top´s Atlas 
u. Lp 1 Eurotop The Wild Rose 
Jokkmokk BHK 2008-02-16 BIR 
EUROTOP EVITA (dotter) 
e. SUCH Korad Steadwyn Enterprice 
u. SUCH Lp 1 Eurotop Amazon 
Jokkmokk BHK 2008-02-16 Cert 
Domare Kurt Nilsson  
 
Uppfödare/Ägare: Gunnel Strömberg 

 
 
 
 

 

Bildbanken Hundsport 
Här hittar du bl a bilder från olika 

hundsportsevenemang tagna av 

Thomas Ahlberg 
 
 
 
 
 
 
 

ahlberg.thomas@telia.com 
www.bildbank-hundsport.se 
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Nya Champions 
2007 

 
 
 
 
 
 

Grattis! 
 

SUCH Auringkonkukan Ämmille Onna 
E, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. SFUCh LTUV-00 Sharleis Tennessee Ted    
u: SFUCh SUCh Nuuskakairan Auringonkukka 

Uppfödare: Marjo Orre, Finland  
Ägare: Yvonne Andersson, Getinge 

030921   Lunds BK   CERT, BIR   M Lindborg 061022   SBK Halmstad   Akl Spår  Uppfl 

040321   SKK Malmö   CERT, BIR, CACIB   K Järvinen 070409   Ängelhoms BK   Lkl Spår   Uppfl  

040502   SCK Södra   CERT, 2 Btkl   T Rohlin SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
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KORAD SUCH Cinnaberry’s Overcast Sky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Int Fin N S Est UCh Baltw-98 Walanos Huckleberry Finn    
u. Fin N SUCh Cinnaberry´s Sweet Dreams 

Uppfödare:  Anne Salminen, Finland 
Ägare: Yvonne Andersson 

 
 

060506   SBK Lomma   Cert, BIR   R Hubenthal 060909   SCK Södra   Godkänd mentaltest  

060513   Nybro BK   Cert, BIR   A Lyrholm 

070527   Växjö BK   Cert, BIR   E Borg 

SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
 

071123  Hamar  Cert, Cacib, BIR, NV-07 Birgitte Schjöth 

071228 Eidsvoll Cert, BIR    Leif Lehmann Jörgensen 

071229 Eidsvoll Cert, BIR    Ove Germundsson 

NORSKT UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

NV-07 NUCH Bermarks Hermia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Brilyn Touch Of Black  
u. NUCh Renferns My Cherry Amour 

Uppfödare:  Ulla Bergh Persson 
Ägare: Anna-Karin & Stefan Eriksson 
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KORAD SUCH Cordylines Master Mind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Attractive Lines Yellow Gold 
u. Cordylines Honesuckle 

Uppfödare: Gunilla Nyberg, Hortlax 
Ägare: Kristina & Mikael Stålarm, Sangis 

 
 
 
 
 

040609   Sättra BK   Godkänd mentaltest 070617   Gällivare   CERT   Bo Wiberg 

060909   Östersund   CERT, BIM   Curt Bökefors SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
060910   Umeå   CERT, BIR   Nils Mohlin  

SUCH LPI Cordylines Mystic Marquis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Attractive Lines Yellow Gold 
u. Cordylines Honeysuckle 

Uppfödare: Gunilla Nyberg, Hortlax 
Ägare: Mia Fredriksson, Ersnäs 

 
030615   Gällivare   CERT, BIM   Curt Bökefors 070616   Malmens BK   Lkl spår   Uppflyttad 

040410   Stockholm Int   CERT, r-CACIB   Bo Skalin SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
040606   Piteå   CERT, BIM   Eddie Engstrand  
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SUCH LPI Eurotop Amazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Walk On Top´s Atlas 
u. Lp 1 Eurotop The Wild Rose 

Uppf/Ägare Gunnel Strömberg, Gällivare 
 
 
 
 
 
 

050605   CERT, BIM,   Bo Wiberg 060820   CERT   Ulla Berg-Persson 

050619   CERT,   Yvonne Brink 070901   Lkl spår   Uppflyttad 

050624   CERT, R-CACIB   Johan Juslin SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
060129   CERT, BIR   Kurt Nilsson  

SUCH SBCH KORAD Gemdales Just Jason 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Nord Int UCh Korad Gemdales Always Full Of Fun 
u. Gemdales Elegant Elaine 

Uppfödare: Yvonne Andersson, Getinge 
Ägare: Jenny Marklund,  Umeå 

070616   Storuman   585 p   CERT 070729   Västerås, Collie-SM   564,5 p CERT 

SVENSK BRUKSCHAMPION 
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KORAD SUCH Gemdales Nordic Nelson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. SUCH Seamist Spitfire 
u. Mironik’s Jazz With Topaz 

Uppfödare: Yvonne Andersson, Getinge 
Ägare: Maria Godolakis, Munka-Ljungby 

 
 
 
 
 
 

070428   Söderåsens BK   uppfl. Hkl spår 070826    Skurup   CERT, BIR   Eva Eriksson 

070804   Bjuv, CERT, BIM   Janez Plestenjak SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
070818   Simrishamn   CERT, BIR, BIS-r brukshund  
Eva Borg 

 

060709   Tvååker SKK   CERT, CACIB, BIR    
N. Molin  

070518  Hässleholm SKK  CERT, CACIB, BIR  H. Reinders 

060909 Södra SCK  Godkänd mentaltest SVENSK UTSÄLLNINGSCHAMPION 
060917  Lunds BK  CERT, BIM  B. Blid  

KORAD SUCH Gemdales Mother Nature’s Son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. KORAD SUCH Whooping-Atlas 
u. Gemdales First-Class Felicia 

Uppfödare/ägare: Yvonne Andersson 
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INTUCH RUCH DKUCH FINCH Gold Status Merlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e. KORAD SUCH Folias Zimzalabim 
u. Black Elles Quelle Elle 

Uppfödare: Anci Thyni Stubbfält 
Ägare: Tuula Junttila 

050910 Kotka Fin, CACIB, R. Tammelin  070311 Vilnius Litauen, CACIB, I. Lazslo 

051009 Sundsvall, CACIB, W. Hubenthal 070414 Vasa Fin, CACIB, KE Johansson 

INT  UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

070422 St Petersburg, Ryssland, CERT,  
P Mussa 

060826 Hämeenlinna, Fin, CACIB, Y.Brink 070429 Hilleröd Danmark, CACIB, B Blid RYSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

060923 Eckerö Åland, CACIB, Jahn Stääv 070708 Piteå, CACIB, J Stääv 070429 Hilleröd Danmark, CERT, B Blid 

  DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

Foto: Elin 

040404  Osby SCK   Godkänd mentaltest  

021103  Växjö SKK Int  CK, CERT, BIM Eva Eriksson 

030720  V. Sörby SBK  CK, CERT Eddie Engstrand 

070518 Hässleholm SKK Int   CK, CERT, CACIB, BIR Hans Reinders (NL) 

SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

KORAD SUCH Ottey’s A Softly Golden Touch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Brilyn Touch Of Black 
u. KORAD SUCH Speedlines Southwind Rose 
Uppfödare: Rosemarie Petersson, Rydaholm 

Ägare: Monica Petersson, Lammhult 
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NUCH Rudängens Exact A Ruby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e.Zugardaddy Of Slatestone  
u. NUCH Rudängens Ayla 

Uppf/Äg. Malena o Peter Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 

060625 Oppdal, Norge CERT, BIR Wera Hübenthal 

060701 NKK CERT, BIR Monica Mattfolk 

070512 NKK CERT, CACIB, BIR  Hans Van Den Berg (NL) 

070527 NCK CERT, BIR, BIS  Sandra Wigglesworth (GB) 

070714 Skien, Norge CERT, BIR Rony Doedijns (NL) 

NORSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

DKUCH KBHW-06 NUCH Sandcastle's Party Pepper  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e: Sandcastle's Dollar Smile 
u: FINUCH Sandcastle's O'opsididitagain 

Uppfödare: Kirsi Rautiainen Finland 
Ägare: Therése Olsson Hill,  Tidaholm 

 
 
 
 
 
 
 

051002 NKK INT Fredrikstad CERT CACIB BIR  Karl-Erik Johansson  

060916 DKK INT Ballerup CERT CACIB KBHW BIR BIG 4  Rainer Vuorinen (FIN) 

061007 NKK INT Kongsvinger CERT R-CACIB  Helge Lie (N) 

061111 NHK Kongsberg CERT Seamus Oates (IRL) 

NORSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 
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DKUCH NUCH Steadwyn Fashion N’ Passions 

 

 

 

 

 

 

 
e. Bermarks Hadrian 

u. Världsjunv-00 Seabound’s She´s In Fashion 
Uppfödare & ägare: Anja Ejerstad & Linnea Johansson 

INT DK N ISL NORDCH Steadwyn Sacred Blues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. SV-98 Moonmade Rock And Blue Blues 
u. Steadwyn Snowfeeling 

Uppfödare & ägare: Anja Ejerstad 

070210  Skensved, DCK   CERT, BIR, BIS Ole Staunskjaer (DK) 

070519 Hjerl, Hede Brittish Shepdog Speciality CERT J.R. Walsh (IRL) 

070520 Hjerl, Hede Brittish Shepdog Speciality CERT, BIM Stella Clark (GB) 

070603 Drammen INT CERT Ulla Bergh-Persson 

NORSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

DANSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION 

070204 Reykjavik INT CERT, CACIB, BIR Johan Juslin (FIN) 

ISLÄNDSK CHAMPION 

NORDISK CHAMPION 
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Tävlingsresultat från medlemmarna 
Skick in dina resultat till: Nina Svedegård Eversgränd 5A 572 40 Oskarshamn  
colliebladet@sck.cc 

Hälso 
Bladet 

Innehåller i detta nummer: 
Artikel om MDR1 

Avelspolicyn 
Måluppfyllelse 

Lydnadsklass I 
 
Eurotop Toffie Rose LH 
2007-05-25 Herrljunga BK, 170 p 
2007-06-03 Vara-Grästorps BK, 179,5 p 
2008-03-08 Bollebygds BK, 171,5 p 
LPI 
Äg: Ing-Britt Alexandersson, Kvinnestad, Vårgårda 
 
Seamist Sky Blue LH 
2008-01-27 Hammarö BK, 173 p 
Äg: Anette Wellström 
 
Springmist's The Rasmus LH 
2008-02-16 Borlänge BK, 165,5 p 
Äg: Thomas Karlsson 
 
Mironik's Nesta LH   
200-803-15 Bollnäs BK , 175 p 
Äg: Caroline Kax 
 
Folias Zuzanne LH 
2008-03-29 Nedansiljans BK, 168 p 
Äg: Evelina Blixt 
 

Lydnadsklass II 
 
Mironik's Oh-Pretty-Woman LH 
2008-03-15 Bollnäs BK, 169,5 p  
Äg: Caroline Kax 
 
Lägre klass sök 
 
Damaianus Grip LH 
2008-02-17 Halmstad BK, 496,5 p uppflyttad  
Äg: Marie Berger 
 
Elitklass spår 
 
Ässtorps Qarisma LH 
2008-03-15 Åhus BK, 543,5 p  Certpoäng  
Äg: Kirsten Wretstrand 
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Det är mycket prat om MDR1-defekten på våra collies för närvarande! Vad är MDR-1? Vad har det för betydelse för våra 
hundar och för aveln? Nedan följer ett försök till klargörande! 
 
Hur det hela började 
I början av åttiotalet lanserades ett nytt preparat, där det verksamma ämnet kallas för ivermektin. Detta är ett antipara-
sitärt preparat med mycket brett spektrum. Bland annat var det ett enkelt sätt att behandla skabb; några injektioner och 
hunden blev frisk! Det visade sig dock att inte alla hundar tålde preparatet, och framför allt raser där collie var invovlera-
de. Fenomenet med collies som var överkänsliga för ivermektiner, beskrevs första gången 1983. En del, men inte alla, 
fick allvarliga biverkningar av preparatet. Dessa biverkningar kunde vara allt från ökad salivering, rörelsestörningar så-
som t ex vinglighet, blindhet, koma, påverkan på andning och död. Under åttio- och nittiotalet gjordes många undersök-
ningar för att försöka fastställa varför just dessa raser var drabbade, men det var inte förrän i början av 2000-talet som 
man kom lösningen på spåret. Det visade sig att de hundar som inte tål ivermektin har en mutation i sitt DNA, i den lo-
kus som kallas för MDR1. 
 
Lite om gener… 
DNA – vilket är en förkortning av deoxyribonucleic acid – är det kemis-
ka ämne som är bärare av den ärftliga informationen (kallat genom) i 
kroppens celler. DNA i en cell är fördelad mellan ett antal kromoso-
mer, som i de flesta fall finns i två upplagor, där ett exemplar kommer 
från modern och den andra från fadern. Hunden har 78 kromosomer, 
som är arrangerade i 39 par. Det finns ett undantag, och det är köns-
kromosomerna; X-kromosomen och Y-kromosomen. De är sinsemel-
lan helt olika och ansvarar för de sexuella skillnader som finns mellan 
könen. De vanliga kromosomerna, de som inte är könskromosomer, 
kallas autosomer. 
 
DNA är alltså den genetiska kod som beskriver hur en organisms pro-
teiner ska byggas, och byggstenarna är aminosyror. När kroppens 
celler delas överförs all information i DNA-molekylerna till nästa gene-
ration celler, genom att DNA först dubbleras (replikeras) och därefter 
delas cellen. Kopian hamnar i dottercellen vid celldelningen. I könscel-
lerna sker replikationen av DNA lite annorlunda; varje könscell får ena 
delen av paret från varje kromosom, dvs hos hund då 39 kromosomer. 
Den 39:e kromosomen är den som bestämmer könet; x- eller y-
kromosom. Valpen får 39 kromosomer från mor och 39 från far, totalt 
78 kromosomer. 
Tittar man lite mer ingående på kromosomerna delas de in i olika seg-
ment, och det är detta vi i dagligt tal kallar för gener. Det är dessa bi-
tar som utgör arvsanlagen. Varje gen uttrycker ett särskilt kännemär-
ke, t ex ögonfärg, pälsfärg eller pälsstruktur. 
 
Ett lokus är benämningen på en bestämd plats, såsom en viss gens 
läge i en kromosom. Lokus är för det mesta väldefinerade för varje art. 
Ögonfärg, t ex, har samma lokus på det kromosompar som kodar för 
ögonfärg, vare sig kromosomen kom från mor eller far. Det förekom-
mer dock att funktionella gener kan finnas på ett helt annat ställe på 
kromosomen, eller till och med i en annan kromosom. Generna är inte 
placerade i de olika kromosomerna enligt någon systematist mönster. 
I allmänhet saknar gener som ligger nära varandra samband med varandra, utan kan ingå i helt obesläktade processer i 
cellen. 
 
Mutationer, är bestående och ärftliga förändringar i cellens genetiska material. Orsaken till mutationer kan vara flera. De 
flesta mutationer är negativa och ger ingen större effekt i fråga om överlevnad eller ger några andra framgångsfaktorer. 
Mycket få mutationer är direkt fördelaktiga för avkommorna. Det är bara då en mutation sker i de celler som ger upphov 
till nya individer, i könscellerna, som mutationen sprids till nästa generation. Det är också detta som är en förutsättning 
för utvecklingen av en art (evolutionen). 
 
En av grundpelarna i evolutionen är det natruliga urvalet. Det går i korthet ut på, att individer med egenskaper som gör 
att de är bäst anpassade till den aktuella miljön oftare överlever, och därmed kan sprida sina gener till nästkommande 
generation. En annan viktigt del är att individer av en art inte är helt lika. De har olika arvsanlag som ger dem olika egen-
skaper. I den moderna husdjursaveln har det naturliga urvalet delvis satts ur spel, då det är människan som väljer vilka 
egenskaper hos djuren hon vill föra vidare till nästa generation. Genom att använda sig av linjeavel eller inavel för att 
snabbt definiera vissa egenskaper, ökar också risken att få defekta avkommor. Detta beror på att varje individ får ett 
anlag för varje given egenskap från vardera av sina föräldrar, och om båda föräldrarna bär på samma defekta anlag 
ökar risken att detta överförs till avkomman. Som tidigare redan konstaterats, är flertalet genetiska mutationer skadliga 
för individen. 
 

Celldelning 
 

En diploid cell (dvs  
en cell som innehål-
ler 
 två kromosom- 
uppsättningar, en 
från  
varje förälder)  
genomgår S-fas då  
DNA fördubblas.  
Därefter genoförs  
mitos, celldelningen.  
När celldelningen är  
klar har två dotter- 
celler bildats. 
 

(bild från Wikipedia) 
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Vad betyder MDR-1? 
MDR står för multi-drug resistance och är en bit DNA som innehåller koden till ett stort membranbundet protein kallat P-
glycoprotein. 
 
Hur fungerar P-glucoproteinet? 
P-glycoprotein, eller P-gp, till hör en familj av transportprotein som kallas ATP-bindande cassette transportörer. Det är 
ett energiberoende membranbundet protein (dvs det finns i cellens vägg) som bland annat finns i celler i tarmen, levern, 
njuren och i de små blodkärlen, kapillärerna, i hjärnan. Dess funktion är att transportera ut en mängd olika typer av sub-
stanser (t ex läkemedel), som trängt in i cellen och tillbaka till cellens utsida. I hjärnan finns en särskild barriär, kallad 
blod-hjärn barriären. Detta är egentligen ingen enskild struktur eller ett särskilt membran, utan beror på hur de små blod-
kärlen, kapillärerna, är organiserade i hjärnan. Blod-hjärn barriären agerar som ett naturligt försvarsystem i hjärnan och 
centrala nervsystemet, och skyddar dessa från giftiga ämnen i blodet samtidigt som nödvändiga näringsämnen kan pas-
sera. Om blod-hjärn barriären är defekt, som den blir om t ex inte P-glycoprotein fungerar, kan ämnen som ivermectin 
inte pumpas ut. De kan istället fortsätta passagen in till centrala nervsystemet och ger då upphov till olika tillstånd, som  
t ex kramper, koma eller rent av död. 
 
Hur vet jag om min hund bär på MDR-1 defekten? 
Arvsgången för MDR-1 är autosomalt recessivt. Autosomer, det är alla de 
gener som inte är könsbestämmande (vilka är X- eller Y-kromosomerna). 
Att något är recessivt innebär att anlaget är vikande, det underordnar sig, 
och krävs i dubbel upplaga för att kunna uttryckas. Hunden måste följaktli-
gen få anlaget från vardera förälder för att kunna få egenskapen. 
 
Man kan inte se på hunden om den har defekten. Det måste i så fall till ett 
särskilt test, ett genetiskt test. Man behöver genetiskt material från hun-
den, och det är i allmänhet ett blodprov eller ett svabbprov från munslem-
hinnan. Därefter utförs analysen, och man får resultat om hunden inte har 
anlaget (++; N/N), om hunden är anlagsbärare, dvs är heterozygot för an-
laget (+/-; N/M), eller om hunden bara har, dvs är homozygot för, anlaget (-
/-; M/M). N betyder här normal och M mutant. Vad innebär då detta? 
 
Vad får MDR-1 mutationen för effekt? 
Det är många olika läkemedel eller substanser som har rapporterats orsa-
ka bekymmer hos collies eller de andra raser som har MDR-1 mutationen. 
Nedan följer en förteckning över dessa substanser med korta förklaringar. 
En del av dessa verksamma substanser finns registrerade som veterinär-
medicinska läkemedel. Om så är fallet, är olika exempel angivna. 
 
 
 
 
 
 

Arvsgång för MDR-1 
 
Två fria föräldrar nedärver inte defekten: 
 
 
 
 
 
Om båda föräldrarna är anlagsbärare, blir avkom-
morna till 25 % genetiskt fria från mutationen, 50 
% blir anlagsbärare och 25 % blir homozygot för 
mutationen: 
 
 

 

En fri förälder och en homozygot för mutationen 
ger endast anlagsbärare: 

Mor - Far N   (+) M   (-) 
N   (+) NN   (++) NM   (+-) 

M   (-) NM   (+-) MM   (--) 

Mor - Far M   (-) M   (-) 

N   (+) NM  (+-) NM   (+-) 

N   (+) NM   (+-) NM   (+-) 

Verksam substans  Veterinärmedicinskt 
läkemedel registrerat i Sverige  

 

Läkemedel med dokumenterade biverkningar hos hundar med MDR-1 mutationen 

Ivermektin  IVOMEC®  Ivermectin kan användas för att förbygga infek-
tion av hjärtmask, och tolereras då även av hun-
dar med MDR-1 mutationen eftersom dosen är 
mycket låg. När det gäller högre doser, vilket blir 
aktuellt vid behandling av t ex skabb, får hundar 
som är homozygota för mutationen allvarliga bi-
verkningar, och hundar som är heterozgota för 
mutationen kan få biverkningar.  

Selamektin 
Milbemycin 
Moxidektin  

STRONGHOLD INTERCEPTOR VET ADVO-
CATE®  

Detta är antiparasitära läkemedel som är släk-
tingar till ivermektin. De är dock säkra att använ-
da till hundar homozygota för mutationen, om 
man håller sig till rekommenderad dos. Högre 
doser, och då menas som regel 10-20 gånger 
rekommenderad dos, har gett biverkningar hos 
hundar med mutationen.  

Loperamid  Saknas  Loperamid används för att behandla diarré hos 
människa. Det ger neurologiska biverkningar hos 
hundar med mutationen, och ska därför undvikas  
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Verksam substans  Veterinärmedicinskt 
läkemedel registrerat i Sverige  

 

Läkemedel med dokumenterade biverkningar hos hundar med MDR-1 mutationen 

Acepromazin  PLEGICIL® VET  Acepromazin används som sedativa (dvs lugnan-
de) eller som inledande medicinering vid sövning 
av djur. Hundar som har mutationen, tenderar att 
få djupare och längre sedering vid användning av 
acepromazin. Man bör minska dosen om man 
känner till att hunden bär på den muterade ge-
nen.  

Butorphanol  TORBUGESIC® 
(i Sverige på licens)  

Butorphanol är en opoid, smärtlindrande preparat 
som ofta används som inledande medicinering 
vid sövning eller smärtsamma ingrepp. Det kan 
också användas i kombination med andra sedati-
va för att potentiera dessa. Hundar som har muta-
tionen, tenderar att bli djupare och förlängd sede-
ring vid behandling. Man bör därmed minska do-
sen om man känner till att hunden bär på den 
muterade genen.  

Vincristin,  
Vinblastin  
Doxorubicin  

Finns ej  Detta är cellgifter, alltså läkemedel som används 
vid kancerterapi. Det verkar som om hundar med 
mutationen är känsligare mot dessa läkemedel, 
så till vida att de lättare får de biverkningar läke-
medlen normalt ger. Detta kan undvikas genom 
att ge lägre dos.  

Verksam substans  Veterinärmedicinskt 
läkemedel registrerat i Sverige  

 

Läkemedel som man vet elimineras från hjärnan med hjälp av P-glukoprotein, men som ändå verkar vara väl tolererat 
av hundar med MDR-1 mutationen 

Ciklosporin  Finns ej  Ciklosporin är ett immunosuppressivum, dvs det 
används då man av någon anledning vill trycka 
ner immunförsvaret. Detta ämne pumpas aktivt ut 
av p-gp, men trots det finns det ingen dokumente-
rad ökad känslighet för läkemedlet hos hundar 
med mutationen jämfört med ”normala” hundar.  

Digoxin  Finns ej  Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft. Det trans-
porteras av P-gp, men det finns ingen dokumen-
tad ökad känslighet för ämnet hos hundar som 
har mutationen jämfört med “normala” hundar  

Doxycyklin  RONAXAN VET  Doxycyklin är ett tetracyklinderivat, ett antibiotika 
som bland annat används vid behandling av erli-
chios. Det transporteras av P-gp, men det finns 
ingen dokumentad ökad känslighet för ämnet hos 
hundar som har mutationen jämfört med 
“normala” hundar  

Läkemedel som kanske elimineras från hjärnan med hjälp av P-glukoprotein, och verkar vara väl tolererat av hundar 
med MDR-1 mutationen 

Verksam substans  Veterinärmedicinskt läkemedel finns inte registrerat i Sverige   

Morfin,  
Buprenorfin 
Fentanyl  

Detta är opoider, kraftfullt smärtlindrande läkemedel. Man tror att P-gp transporterar dessa 
ämnen även hos hundar då så är fallet hos människor. Det finns dock ingen dokumenta-
tion eller några rapporter om ökad giftighet hos hundar med mutationen.  
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Läkemedel som transporteras med hjälp av P-glukoprotein hos människor, men där man inte vet om så även är fallet 
hos hundar. 

Verksam substans  Veterinärmedicinskt läkemedel finns inte registrerat i Sverige  

Etoposid,  
Mitoxantron,  
Paklitaxel  

Cellgifter  

Ondansetron  

Rifampicin  Antibiotika mot turbekulos   

Medel för behandling av illamående och kräkningar utlösta av cellgiftsbehandling, strålbe-
handling eller i samband med operation.   

 
Bör jag testa min hund? 
Det finns inget laboratorium i Sverige som utför denna analys. I Tyskland har det blivit ganska vanligt att testa sina colli-
es. Genom att göra det, har man konstaterat att mutationen är relativt utbredd. Har det då någon praktisk betydelse att 
jag vet om min hund bär på mutationen? 
 
Enligt redovisningen ovan finns det egentligen bara två preparat som man definitivt ska undvika om hunden bär på mu-
tationen, och det är ivermektin och loperamid. Det har varit allmänt känt bland veterinärer under många år, att man inte 
ska använda ivermektinpreparat till collies. Det finns idag andra läkemedel, som är säkra även för hundar som är homo-
zygota för mutationen, mot de åkommor man förr använde ivermektiner. Loperamid används inte alls eller mycket lite 
inom veterinärmedicinen. Därtill finns det en del preparat man ska använda med viss försiktighet, om hunden bär på 
mutationen. Ingen av dessa preparat ger som regel biverkningar med allvarliga eller dödlig utgång, och en del har dess-
utom antidot. Det finns således egentligen ingen anledning till att testa din hund. 
 
Vågar jag köpa en valp från otestade föräldrar? Ja!  
  
Uppfödaren jag planerar att köpa valp ifrån har inte testat avelsdjuren – är han/hon verkligen en seriös och ansvarsta-
gande uppfödare då? Det finns bra mycket annat en uppfödare måste ta hänsyn till, och huruvida avelshundarna är tes-
tade för MDR-1 defekten eller ej har i dagsläget inte någon betydelse för avelsurvalet. Det finns andra faktorer som är 
viktigare att ta hänsyn till. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag,  
Marie Berger 
SCKs avels- och uppfödarkommitté 
 
Information till denna artikel är sammanställningar och översättningar av information från olika tyska och engelska sidor i ämnet på Internet, samt Wiki-
pedia.  

Det finns inget som hindrar att du genomför ett test avseende MDR-1 på din hund.  
 

Svenska collieklubben rekommenderar inte, eller har som krav, att avelsdjuren ska testas för att 
avgöra om de har mutationen i MDR-1. 
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AVELSPOLICYN FÖR KORT-
HÅRIG COLLIE OCH HUR 

DEN FRAMSKRIDER 
Till SKK inkomna resultat fram till 071231 

Sammanställt av Anita Braxenholm 
 
 

Korning 
Deltagande korthår   6 st. 
Godkända mentaldel/korad  3 st. 
Ej godkända    3 st. 
Totalt godkända     50% (27%) 
 
Bruksprov 
Akl  11 st. uppflyttade  (17 tävlande) 
Lkl    4 st. uppflyttade    (9 tävlande) 
Hkl    0 st. uppflyttad     (3 tävlande) 
Ekl     1 st. med cert eller certpoäng  (2 tävlande) 1 SBCH 
 
 
MH-beskrivning 
Deltagande korthår    39 st  (47 st) 
Gk. skott     33 st  85% (74%) 
Ej godkända skott eller  
brutna innan skott      6 st  15% (26%) 
Tidigt brutna      0 st.   (4%) 
Kvarstående rädsla (4 el. 5)     1 st.  3 % (26%) 
 
 
Utställning 
Antal starter svenskregistrerade = 300 
259 gånger har 1:a i kvalitét utdelats 86%   (87%) 
  40 gånger har 2:a i kvalitét utdelats 13%   (11%) 
    1 gång har    3:a i kvalitét utdelats 0,5%    (2%)  
 
 
HD-röntgen 
Fram till 071231 är 42 st. korthåriga collies hd röntgade. 
Av dessa har 1 st. dysplasi  2% (9%) 
Antalet röntgade hundar är 3 st. färre än vid samma tid-
punkt ifjol. 
 
 
Ögon omlysta vuxna 
2004  24 st. 
2005  49 st. 
2006  23 st. 
2007  19 st 
7 av 11 svenskfödda kullar har omlyst far   64% (80%) 
7 av 11 svenskfödda kullar har omlyst mor 64% (57%)   
 
 
Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 
 
Registreringar 
 
Hittills är 65 korthåriga collies registrerade under året 
11 svenskfödda kullar har registrerats. 
  4 av dessa har valphänvisning 36% (64%) 
10 importer har registrerats. 
 
Ingen tik under 2 år har hittills lämnat avkomma. Ingen tik 
över 8 år har använts. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingen hane med höftledsdysplasi  har använts i avel under 
året. 
Ingen tik med höftledsdysplasi har använts i avel under 
året 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har under året an-
vänts i avel. 
Ingen tik med näthinneavlossning har använts under året. 
Ingen hane med colobom  har under året använts i avel. 
Ingen tik med colobom har under året använts i avel 
 
I 4 av  kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven 
på gk karaktärsprov, godkänd mentaldel el genomgången 
MH med godkända skott. 36 % (9 %)  
I 1 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om menta-
litet kan saknas  9% (36%) 
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentali-
tet kan saknas  0% (0%) 
I 1 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskraven 
på gk karaktärsprov, godkänd mentaldel el genomgången 
MH med godkända skott. 9% (0 %) 
I 1 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvis-
ningskraven på gk karaktärsprov, gk mentaldel el genom-
gången MH med godkända skott. 9% (0%) 
 
I 2 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven 
på 2:a i kvalité el godk. Exteriörbeskrivning  18% (9%)  
I 1 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven 
på 2:a i kvalité el godk. Exteriörbeskrivning 9% (0%) 
I 1 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvis-
ningskraven på 1:a i kvalité el godk. exteriörbeskrivning  
9% (0%) 
 
 
 
 
 
 

Hälso-
Bladet 
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AVELSPOLICYN FÖR LÅNG-
HÅRIG COLLIE OCH HUR 

DEN FRAMSKRIDER 
Till SKK inkomna resultat fram till 071231 

Sammanställt av Anita Braxenholm 
 
 

Korning 
Deltagande långhår   32 st 
Godkänd mentaldel/korad  11 st 
Ej godkänd     21 st 
Totalt godkända     34% (40 %) 
 
 
Bruksprov 
Akl 14 st. uppflyttade ( 25 tävlande) 
Lkl   7 st. uppflyttade (24 tävlande) 
Hkl   2 st. uppflyttade (5 tävlande) 
Ekl   2 st. med certpoäng eller cert ( 5 tävlande)  
  
  
MH-beskrivning 
Deltagande långhår    242 st  (274 st.) 
Godkända skott     148 st  61% (63%) 
Ej godkända skott eller  
brutna innan skott      94 st 39% (37%) 
Tidigt brutna       20 st  8%  (11%) 
Kvarstående rädsla (4 el. 5)     48 st  20%  (26%) 
 
 
Utställning 
Antal starter svenskregistrerade  = 1582 (1506) 
1223 gånger har 1:a i kvalitét utdelats  77%  (79%) 
  323 gånger har 2:a i kvalitét utdelats  20%  (20%) 
    26 gånger har 3:a i kvalitét utdelats   2%     (1%)  
      1 gång har    0:a i kvalité utdelats 
      6 gånger har KEP  utdelats 
      3 gånger har rapporteringskod A utdelats 
 
 
HD-röntgen 
Fram till 071231 är 279 st. långhåriga collies hd röntgade. 
Av dessa har 54 st. dysplasi  19%   (18%) 
Antalet röntgade hundar är 19 st. färre än vid samma tid-
punkt ifjol. 
 
 
Ögon omlysta vuxna 
2004  127 st. 
2005  182 st. 
2006  157 st. 
2007  148 st 
86 av 112 svenskfödda kullar har omlyst far   77% (59%)   
80 av 112 svenskfödda kullar har omlyst mor 71% (59%)    
 
 
Det andra resultatet inom parentes visar fjolårets siffror 
 
Registreringar 
 
Hittills är 596 långhåriga collies registrerade under 2007 
112 svenskfödda kullar har registrerats. 
  47 av dessa har valphänvisning 42% (39%)    
  38 importer har registrerats 
 

Ingen tik under 2 år har lämnat registrerad avkomma un-
der året  
Ingen tik över 8 år har lämnat registrerad avkomma under 
året  
Ingen hane med höftledsfel har registrerad avkomma un-
der året.( 1 omröntgad från C till A ) 
Ingen tik med höftledsfel har registrerad avkomma under 
året. .( 1 omröntgad från C till B ) 
Ingen hane med artros har lämnat registrerad avkomma 
under året. 
Ingen tik med artros har lämnat registrerad avkomma året. 
 
 
Ingen hane med näthinneavlossning har registrerad av-
komma under året. 
Ingen tik med näthinneavlossning har registrerad avkom-
ma under året. 
1 hane med colobom har registrerad avkomma under året. 
1 tik med colobom har registrerad avkomma under året. 
Ingen tik med blödning har registrerad avkomma under 
året. 
Ingen hane med blödning har registrerad avkomma under 
året. 
 
I 20 av kullarna uppfyller fadern inte valphänvisningskraven 
på gk karaktärsprov, gk. mentaldel el genomgången MH 
med godkända skott.  18%  (17% ) 
I 39 av kullarna uppfyller modern inte valphänvisningskra-
ven på gk karaktärsprov, gk mentaldel el genomgången 
MH med godkända skott.  35%  (35%) 
I 10 av kullarna är fadern utlandsägd och uppgift om men-
talitet kan saknas 9% (21%) 
I 0 av kullarna är tiken utlandsägd och uppgift om mentali-
tet kan saknas   0%  (1%) 
I 11 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvis-
ningskraven på gk karaktärsprov, gk mentaldel el genom-
gången MH med godkända skott. 10%  (6%) 
 
I 2 av kullarna uppfyller hanen inte valphänvisningskraven 
på 2:a i kvalité el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade 
regler sedan 050312)  2% ( 2% )  
I 16 av kullarna uppfyller tiken inte valphänvisningskraven 
på 2:a i kvalité 
el godk. exteriörbeskrivning (OBS ändrade regler sedan 
050312)  14%  (10%) 
I 3 av kullarna uppfyller ingen av föräldrarna valphänvis-
ningskraven på 2:a i kvalité el. godk.exteriörbeskrivning. 
3%   (0%)    
 
 
 

Hälso-
Bladet 
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Aktuell måluppfyllelse HD (mål att 50% per årskull skall röntgas) 
Reg. År Reg. Antal Antal röntgade Röntgade i % 

2000 701 318 45% 

2001  562  253  45% 

2002 525  271 51% 
2003 521 284 54% 
2004 577  346  60% 
2005 516  284 55% 
2006 496  160 32% 

2007 596     5  

Aktuell måluppfyllelse omlysta  (mål att alla avelsdjur skall omlysas) 
Reg. År Reg. Antal Antal omlysta Omlysta i % 

2000 701   82 12% 

2001  562   73 13% 

2002 525 108 20% 

2003 521 117 22% 

2004 577 160 28% 

2005 516 113 22% 

2006 496   66 13% 

2007 596    5  

Aktuell måluppfyllelse MH (mål att 50% per årskull skall beskrivas) 
Reg. År Reg. Antal Antal beskrivna Beskrivna i % 

2000 701 250 36% 

2001  562 224 40% 

2002 525 230 44% 

2003 521 230 44% 

2004 577 277 48% 

2005 516 220 43% 

2006 496 131 26% 

2007 596 8  

Måluppfyllelse avelspolicyn långhårig collie 
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Aktuell måluppfyllelse MT 
Reg. År Reg. Antal Antal testade Testade i % 

2000 701 50 7% 

2001  562 39 7% 

2002 525 41 8% 

2003 521 24 5% 

2004 577 59 10% 

2005 516 8 1% 

2006 496   

2007 596   

Aktuell måluppfyllelse Bruksprov (mål att få fler till bruksprov) 
Reg. År Reg. Antal Antal tävlande Tävlande i % 

2000 701 23 3% 

2001  562 18 3% 

2002 525 19 4% 

2003 521 21 4% 

2004 577 30 5% 

2005 516 7 1% 

2006 496 3   

2007 596   

Aktuell måluppfyllelse Utställning (mål att 50% skall ställas ut eller exteriösbeskrivas) 
Reg. År Reg. Antal Antal utställda Utställda i % 

2000 701 257 37% 

2001  562 210 37% 

2002 525 209 40% 

2003 521 276 53% 
2004 577 241 42% 

2005 516 202 39% 

2006 496 177 36% 

2007 596   

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

 
 
 
 
 

 
Tjolahopp. Nu är det vår…………. 
 
eller!? När jag skriver det här, i början av 
april, har snön vräkt ner hela dagen. Riktigt 

tung blötsnö, så efter en långpromenad ser hunden ut som 
om hon har badat. Fast det är väl det som är vår, skiftande 
väderlek. 
På mötesfronten har det varit glest under vintern och det 
beror nog till största delen på mig. Men, nu är det vår som 
sagt och några träffar ska vi nog få till. Håll utkik på vår 
hemsida efter datum och plats! 
På tal om vår hemsida, skicka gärna in en bild på din collie 
till ”Lokalområdets hundar”. Kom också ihåg att skicka in 
dina resultat när du och din hund tävlat (även en bild på er 
två). 
 
Vi ses på våra träffar. Hälsningar Yvonne 
 

 

Jag hoppas att vårsolen börjat titta fram nu när 
vi har detta Collieblad i vår hand, vintern i Tim-
rå-Sundsvallstrakten har mest bestått av is, is 
och is. Hoppas att vi aldrig mer behöver upple-

va en sån här vinter igen för den har varit skit tråkig, tror 
att Ni är många som håller med mej. Men att planera för 
en härlig vår med aktiviteter i Collieklubben har vi i alla fall 
gjort: 
 
Först på tapeten i lokalområdet är en 
”Problemlösningsdag” med Sune Halvarsson, söndagen 
den 20/4 på Timrå Brukshundklubb. Anmäl ditt intresse 
och ”problem” till Heléne Eliasson senast 3 veckor innan 
aktuellt datum, helst på mail: heliasson@telia.com  
Du kommer att få hjälp med det mesta, har du kört fast i 
ett lydnadsmoment, får du inte till apporteringen, har en 
hund som drar i kopplet, gör utfall mot grannens cykel mm 
så hör du av dej. Men vänta inte för länge, platserna är 
begränsade. 
   
Den 19/4 arrangerar vi ett MT som i dagsläget redan är 
fullbokat, men ta kontakt med Meta Carlsson på fancymo-
re@swipnet.se om du är intresserad av att Mentaltesta din 
hund, vid ev. återbud kommer vi att plocka in reserver. Vi 
kommer även att arrangera ett MT i samband med Timrå 
Brukshundklubbs ”Mittpunktenvecka” direkt efter Midsom-
mar, den 28/6, se info om detta på vår hemsida. 
 
Fyra st kvälls MH är planerade till den 7 & 8 maj samt till 
14 & 15 augusti, se separat annons i detta CB samt hem-
sidan hur du ska gå tillväga för att anmäla dej och din 
hund till dessa, vi behöver dock ha din anmälan + betal-

ning 3 veckor innan aktuellt provdatum.   
 
Collieläger blir det även i år, den 30/5 – 1/6 i Albacken 
som vanligt, se utförligare information på vår hemsida där 
du även hittar anmälningsblankett att skriva ut.  
 
Officiell utställning den 3/8 i Timrå med Ulla Bergh-
Persson som domare, se separat annons i detta CB samt 
info på hemsidan där du även kan skriva ut anmälnings-
blankett. 
  
Kika på hemsidan (via SCKs hemsidan: www.sck.cc/) där 
du hittar utförligare info om alla våra aktiviteter samt hur 
du anmäler dig för att delta på dem. Välkommen till en ny 
härlig Collie säsong med oss. 
/Mellerst Norra Lokalområde genom Heléne Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Hej,  
                Vi hade vårat lokalområdes årsmöte den 17.11            
                2007 i Piteå. 
                I januari så delade vi ut våra vandringspriser 
inom lokalområdet på vårat Medlemsmöte. 
Långfredagen 21.3 så hade vi en Inofficiell utställning för 
alla raser ca185 st  
var anmälda. 
Sedan i början av april så hade vi vår grillträff för medlem-
marna, tyvärr så 
hade vi inte tur med vädret, det kom massa snö denna 
dag, det kom några tappra medlemmar och grillade och vi 
hade en trevlig dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grill Träffen Norrbottens Lo. 
 
Vi hoppas att våra Collieträffar ska komma igång till våren. 
Lokalområdet kommer att ha en Officiell utställning i Piteå 
den 7.6 domare: Salvador Janeiro, Portugal. 
Vi kommer även att ha en inofficiell utställning i Bureå 
23.8, domare är ej klar, se för vidare info i vår hemsida  
http://hem2.passagen.se/sckbd/. 
          
         

Våra Lokalområden 
Dalarnas LO 
Yvonne Ericsson  
0225 - 130 34 
lerbo54@hotmail.com 
Hemsida:  
http://www.puckolinas.se/SCK_Dalarnas_LO 

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



Colliebladet nr 1/2008      49 

 

Närke-Västmanlands LO 
Marie-Louise Muhr 
019-13 34 93 
muhr.jungenas@comhem.se 
Hemsida: http://hem.passagen.se/orebrolo/ 

Sydöstra LO 
Ingela Fridlund 
0480-273 87 
ingelafridlund@tele2.se 
Hemsida: http://www.sck.cc/sydostra  

Vi kommer att ha ett Collieläger i Gällivare den 18-20.7, se  
separat annons i Colliebladet. 
 
Styrelse för 2008: 
 
Ordförande. Gunilla Nyberg 0911-30217 
Sekreterare: Siv-Marie Wallenius 0920-265077 
Kassör: Ann-Charlotte Backlund 0911-701 46 
Ledamot: Tony Hedenstedt 0911 - 24 51 60  
Ledamot: Mia Fredriksson 0920-271219 
Suppleant: Maria Nyman 070-204 72 21 
Suppleant: Gerger Johansson 0911-14 31 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Äntligen har det kommit lite snö så nu hoppas   
                  jag att den får vara kvar ett tag. 
                  Långhåriga hundar är inte roligt när regnet öser    
                  ner. Då blir det många turer till duschen med   
                  hundarna. 
 
Vår styrelse har fått en ny ledamot; Ann Karlsson som vi 
hälsar välkommen. 
Ann har två collie och är utbildad Rallylydnadsintruktör. 
Styrelsen under 2008. 
Ordförande: Marie Edlund;     marieed@telia.com 
Vice ordförande:  Mats Lööv   mats.loov2@comhem.se 
Sekreterare:  M-L Muhr        
muhr.jungenas@comhem.se 
Kassör: Linda Hammarström  lindux_@hormail.com 
Ledamot:  Elli Hammarström  elli.019-281472@telia.com 
Ledamot Ann Karlsson:        annopeter@spray.se 

Ann kommer att vara ansvarig för våra collieträffar inom 
distriktet. Se mer på vår hemsida. 
 
Vår mentalkommitté består av; 
Marie Edlund 
Marie-Louise Muhr 
Elisabeth Pettersson 
Det är denna kommitté som handhar frågor rörande MT  
och MH. 
 
Vi kommer att ha ett MH i april i Västerås. Då det är svårt 
att boka innan de haft årsmöte har jag inte fått hundra 
klartecken på dag ännu men det blir den 19 eller 20 april. 
Anmälan till detta MH görs till; 
Marie-Louise Muhr 
Mail; muhr.jungenas@comhem.se 

Eller telefon 019-133493 eller 070-4368608 
Anmälningsavgiften är 350kr. och ska betalas in på  pg 
8186-9 minst 3 veckor innan provdatumet. 
 
 
Ha det bra 
Marie-Louise, Närke Västmanlands LO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          Hejsan colliefolk! 
          Har vintern (våren) varit bra? Själva är vi lika      
          förvirrade som ni andra när det gäller årstids- 
          och väderfrågor. Det sägs att det hänger ihop 
med det globala klimatet på något sätt. Hur och varför blir 
jag er svaret skyldig på, det enda jag vet är att nuförtiden 
hjälper det inte ens att gnälla på SMHI!  
 
26 april kl 10.00 Utställningsträning och förberedelser 
inför utställning 
Alla raser. Oskarshamn. Deltagaravgift 50 kr. och föran-
mälan senast en vecka innan till Nina Svedegård  
0491-412 187.  
 
11 maj MH i Kalmar på Kalmar BK 
Mentalbeskrivning är bokad, men ev. kan någon plats fin-
nas kvar. Frågor besvaras av  Susanna Engelholm  
070-691 20 73. 
Anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast 3 
veckor innan. 
 
24 maj kl 10.00-14.00 Agilitykurs i Nybro 
Instruktör Agneta Olofsson. Kostnad 20 kr.  
Sista anmälningsdag 17 maj till Anna Juntorp,  
0471-137 56 eller legobetong@telia.com 
 
31 juli-3 aug Smålandslägret 
Kurser i spår, sök,prova-på och fri grupp. Se separat an-
nons i Colliebladet. Du kan också ringa Susanna Engel-
holm, 070-691 20 73. Sista anmälningsdag fredagen den 
27 juni till Susanna modo21@hotmail.com.  
  
12 juli  Inofficiell utställning i Oskarshamn 
Se separat annons i Colliebladet 
 
16 aug  MH i Kalmar på Kalmar BK 
 Mentalbeskrivning är bokad, men ev. kan någon plats 
finnas kvar. Frågor besvaras av Susanna Engelholm  
070-691 20 73.  
Anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast 3 
veckor innan.  
 
14 sep kl. 10.00– ca 15.00 Kurs i spår och sök på Les-
sebo BK 
Ledare är Sonny Bäckman och Lena Hjärtfors. Oerfarna 
och erfarna collieekipage är lika välkomna. Deltagaravgift 
20 kr (betalas på plats). Grillad korv med bröd och läsk 
ingår. Ta gärna med en fikakorg.  
Föranmälan till Lena Hjärtfors 0478-108 25 minst en 
vecka innan.  
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Södra LO 
Ingela Pettersson 
042-553 38 
ingela@zting.se 
Hemsida: http://web.telia.com/~u43109263/ 

Upplands LO 
Marianne Hansson 
0224-632 99 
marianne-hansson@telia.com 
Hemsida: http://collieuppland.se/ 

Våra Lokalområden 
20 sep kl 20.00 Tipspromenad samt tips på hur man 
fotograferar hund 
Erbjuder deltagarna att få sin hund fotograferad. Föranmä-
lan senast en vecka innan till Nina Svedegård  
0491-142 187 
 
11 okt i Kalmar på Kalmar BK 
Mentalbeskrivning är bokad, men ev. kan någon plats fin-
nas kvar. Frågor besvaras av Susanna Engelholm  
070-691 20 73.  
Anmälningsavgiften ska vara oss tillhanda senast 3 
veckor innan. 
 
23 nov  Årsmöte i Lessebo kl 13.00 
OBS – Ingen separat kallelse kommer att skickas ut. Väg-
beskrivning kan fås av Lena Hjärtfors, 0478-108 25 
 
Har ni några idéer om vad ni skulle vilja göra inom vårt lo-
kalområde nästa år och vi inte har idén på vårt program – 
kontakta oss, gärna före mitten av september (då planerar 
vi programmet för 2009). Det går bra att skicka in idéerna 
till lokalområdets sekreterare anna@collie.nu så tar vi upp 
dem på styrelsemötet i september. 
 
Håll dig informerad om det senaste inom vårt lokalområde 
genom att gå in på vår hemsida  
Styrelse: 
Ordförande:                IngelaFridlund, 0480-27387 
                                    ingelafridlund@telia.com 
Vice ordförande:         Nina Svedegård, 0491-41 21 87 
                                    nina@jackpine.se 
Sekreterare:                Anna Norberg, 0455-434 27 
                                    anna@collie.nu 
Kassör:                        Wanda Forsberg, 0491-921 99 
                                    w.forsberg@telia.com 
Ledamot:                     Mikael Tegnemo, 0499-208 33 
                                    mikael.tegnemo@telia.com 
Ledamot:                     Åsa Thölén Svensson, 0474-200 10 
                                    mats_asa@swipnet.se 
Ledamot:                     Lars Forsberg, 0491-921 99 
                                    l.o.forsberg@telia.com 
Suppleant:                  Susanna Engelholm, 070-691 20 73 
                                    modo21@hotmail.com 
Suppleant:                   Britt-Marie Elbe, 0371-51 18 36 
 
Lokalområdets adress: Sv Collieklubben Sydöstra LO 
 c/o Anna Norberg, Svensgöl 262 
 370 30 Rödeby, anna@collie.nu 
Lokalområdets bankgiro: 5616-8644 
Lokalområdets hemsida: www.sck.cc/sydostra 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 Hej alla collievänner! 
                 Här i söder är våren i antågande. Eller man kan           
                 väl säga att det inte varit någon vinter utan hös-  
                 ten övergick till vår någon gång i början av feb-
ruari…………… I skrivandet stund blommar både vitsippor, 
krokus och påskliljor. En negativ sak med vårt upp- och 
nervända väder är att fästingarna kommer att vara många 
och har redan börjat att dyka upp. Håll också utkik efter de 
första huggormarna som nu väcks alldeles för tidigt ur sin 
vinterdvala. 
 
Annars har vi en fullspäckad vår framför oss i collie saman-
hang. Vi har 3 fullbokade MH-beskrivningar till uppfödare 
som skall genomföras med början i påsk. Därefter anord-
nar vi vårt officiella lydnadsprov och utställning den 4:e 
maj. Det skall bli kul med utställning igen efter ett par vilo-
år. 
Ni skall veta att vi är väldigt få som är aktiva i södra lo-
kalområdet och vi sliter ganska hårt på samma folk år efter 
år. Därför efterlyser vi er som vill träffas och prata collie, 
träna collie eller bara promenera och ha lite social tillvaro. 
Du behövs här! 
Sista lördagen i varje månad är vi ett gäng som träffas på 
Osby BK och tränar. Vill du komma med så ring till Jeanet-
te på 0479-10005 och medtag fikakorg. 
Vi behöver också utbilda fler figuranter som kan hjälpa till 
vid våra MH-beskrivningar. Om du är intresserad och vill 
ha information så är du välkommen att ringa mig. 
 
Vi har också fått förfrågan om collieträffar ifrån södra delen 
av vårt lokalområde. Finns det fler som vill träffas där så 
förmedlar jag kontakten. Det vore kul om vi kunde dra 
igång lite träffar på olika ställen i vårt lokalområ-
de……………. 
 
                                                                                                
/För södra lokalområdet 
 Ingela Pettersson, 042-55338 eller ingela@zting.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Säsongen som gått sedan sist har varit ganska   
                 lugn. Vi i lokalområdet kan glädja oss åt att ha  
                 TVÅ Nordiska Junior Vinnare 2007, nämligen   
                 NJV-2007 Karidahls Nadja Natira ägare/
uppfödare Håkan och Karin Dahlbom samt NJV-2007 Ste-
adwyn Fancy It, uppfödare Anja Ejerstad, ägare Marianne 
Hansson. 
Våren är på väg och vi hoppas kunna erbjuda alla medlem-
mar ett antal efterlängtade aktiviteter. Det är väldigt bra om 
ni hör av er med förslag på ytterligare aktiviteter. För det är  
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ju inte styrelsen som är viktig i en förening,  ALLA MED-
LEMMAR  har lika stor betydelse och allas åsikt är  
betydelsefull. Vi i styrelsen är ju valda av er för att göra så 
mycket bra för er som möjligt! Vi försöker erbjuda ett vari-
erat utbud så att alla ska kunna ha glädje av att vara med 
i klubben. Det är oss helt främmande att satsa bara på en 
typ av aktiviteter, vi värnar om våra medlemmar och vill 
göra vårt bästa för er. 
Ha en underbar vår, kom ihåg att collien är den mest un-
debara ras man kan tänka sig att ha!!! 
  
 Planerade aktiviteter under våren 2008 är: 
 
• Vallningsträning olika nivåer.  
   Kontaktperson Marianne Hansson,  
   tel. 0224-632 99, marianne-hansson@telia.com 
 
• Utställningsträning,  
   kontaktperson Marianne Hansson 
 
• Prova på Rally-lydnad  
  Kontaktperson Carolina Pettersson  
   tel. 0292-211 51, 0706-73 79 42,  
  carolina.Pettersson@ge.com 
 
• Promenad,  
  kontaktperson Maria Lind, 018-402434,   
  mhlind@telia.com  
 
• MH, 3 st planerade under våren (fullbokade) 
 
Ett utförligare program kommer att skickas ut till lokalom-
rådets medlemmar och finnas på vår hemsida:  
http://collieuppland.se      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Nu har vi äntligen kommit igång med Värm-
lands-Dalslands Lo. Första collieträffen är re-
dan avklarad. Den ägde rum en kanonfin 
marsdag. Solen sken och vi var ett glatt gäng 
som slöt upp vid Kolsnäs i Sunne. Våra nästa 

träffar är inplanerade till den 27 april och den 8 juni. Vi 
hoppas att det kommer ännu flera då. Ta gärna med egen 
fikakorg och förstås ett glatt humör. Tid och plats kommer 
ni att finna info om på vår hemsida som är under upp-
byggnad  
http://hem.bredband.net/scklokal Så håll utkik efter det. 
Ha en härlig vår med era hundar. 
 
Mvh 
Värmlands-Dalslands Lo/gm Anna Persson 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
                

Hej och God fortsättning på 2008! 
Hoppas att året blir ett bra hundår och att vi  
slipper mer ”hundväder”! Här på västkusten är 
det mycket lera som man av någon anledning 

får sysselsätta sig med dagligen och stundligen.  
Västra LO:s sista aktivitet på verksamhetsåret 2007 blev 
vårt årsmöte på Kungsbacka BHK i november.  
Så här ser nu vår styrelse ut: 
Ordförande: Margareta Hawkins 
0340-65 19 64 lolo.hawkins@telia.com 
Sekreterare: Gunilla Thelin 
031-87 30 43 carminelle@telia.com 
Kassör: Ingela Skärby 
031-40 18 01 prospect_hill@hotmail.com 
Ledamot: Stina Patala 
031-53 58 94 stina_patala@hotmail.com 
Ledamot: Lisbeth Hägg 
0300- 192 16 hagg.l@telia.com 
Suppleant: Ingela Anséhn 
0300-645 86 ingela.ansehn@telia.com 
Suppleant: Fiona Campbell 
0300-610 79 fiona.campbell@telia.com 
Revisor: Stellan Tjärnström 
Suppleant: Alf Oskarsson 
Valberedning: Britt Tjärnström 
 Marie Eriksson 
 Ionie Oskarsson 
 
 
 
PROGRAM  2008 
Våren: 
 

 
Juli 27   Officiell utställning på Tånga Hed,  
    Vårgårda 
    Se annons i Colliebladet 
    För information om utställningen:  
    Ring Gunilla, 031-87 30 43 
 
Hösten: 
 
Sept 12-14 Lydnadsläger på Tånga Hed , Vårgårda 
  Se annons i Colliebladet och Västras  
  hemsida. 
  För information:  
  Ring Margaretha, 0300-54 09 59,  
                    0707-76 18 64 
 
 
Nov 23    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 

Våra Lokalområden 
Västra LO 
Margareta Hawkins 
0300-65 19 64 
lolo.hawkins@telia.com 
Hemsida: http://www.sck-vastralo.com/ 

Värmland-Dalslands LO 
Anna Persson 
0563-243 00 
akita2003@telia.com 
Hemsida: http://hem.bredband.net/scklokal 
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Östergötlands LO 
Anna-Lena Östberg 
011-13 69 65 
annalena.ostberg@glocalnet.net 
Hemsida:http://collier.dinstudio.se/ 

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

Västerbottens LO 
Anne-Julie Lidström 
090-13 09 93 
walkover@telia.com  
Hemsida: www.collieklubben.se 

 
Utöver ovanstående kommer ett MH att anordnas un-
der våren 2008 och ett under hösten 2008, samt, vid 
förfrågan, de extra MH:n som erfordras. 
 
Samtliga vägbeskrivningar till de olika aktiviteterna kom-
mer att läggas ut på vår hemsida i god tid före! 
MH och utställning – se Västras hemsida/annons/PM 
 
Vi hälsar alla välkomna till våra aktiviteter och önskar 
alla collievänner en Härlig sommar! 
Västras hemsida: www.sck-vastralo.com 
  
Hälsningar, Lisbeth (Mimmi) Hägg 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Collieträffar 
                 Under våren har vi haft inomhusträning fram till      
                 utomhussäsongens början. Vi har tränat både   
                 lydnad och agility inomhus och när vi släpper ut 
hundarna och oss själva kommer vi även att träna sök och 
spår.  
Vi har också hunnit med en medlemsträff i februari och har 
planerat ett MH under våren och troligen ett till hösten. 
Vi skulle gärna se fler medlemmar på våra träffar och med-
lemsmöten! Aktuell information  
om träffar och möten finns alltid på vår hemsida. 
Utställning 
I år har vi officiell utställning söndagen 24 augusti i Bureå. 
Vi kommer att ha en domare från England, Mrs Joan Hou-
se, som fött upp och visat collies i över 30 år. Vi hoppas på 
lika stort intresse, och antal anmälda hundar, som förra 
året. Mer information om utställningen finns på vår hemsi-
da samt i annons i detta nummer av Colliebladet. 
Välkommen till Bureå! 
 
 Hemsida: www.collieklubben.se 
 
Västerbottens LO/Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Hej alla collievänner, 
                 Efter en lerig och blöt vinter för många av oss är     
                 det skönt nu när vårsolen börjar titta fram. Med   
                 stormsteg närmar sig även sommaren och den 
STORA hundhändelsen i Sverige. Collieklubbens 40-års 
jubileum, 15-års jubileum av SM-tävlingarna, rasutställning 
och dessutom råkar det vara World Dog Show i samma 
veva inte illa.  
Här i östra lokalområdet går planeringsarbetet och förbere-

delserna på högvarv. 
Mycket är det som ska ordnas och planeras så vi alla kan 
få fyra trevliga och minnesvärda dagar tillsammans.  
Glöm inte att anmäla er till SM tävlingarna och till jubile-
umsbanketten. Sista anmälningsdag är 13 juni, anmäl-
ningsformulär finns på jubileumshemsidan 
www.jubileum.sck.cc . 
 
Så vad har i övrigt hänt här i Östra, nu under våren har 
övriga aktiviteter legat lite lågt av förklarliga skäl, men någ-
ra collieträffar och en lydnadsträff har vi haft. Mer om dem 
finns att läsa på vår hemsida www.sck-ostralo.se  
 
Väl mött och hoppas att vi alla ses i Stockholm i sommar 
 
Elisabeth Landfors 
Ordf Östra Lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 Hej och god fortsättning på det nya collie året   
                 2008.I vårat område har det hänt grejer, nästan   
                 hela styrelsen har avgått. Vi tackar Catrin, Bitte, 
Ulla, Irené och Sven för er tid i styrelsen och engagemang 
i lokalområdet och hoppas ni kommer tillbaka någon gång. 
Samtidigt hälsar jag den nya styrelsen välkommen och 
hoppas på ett bra samarbete för det är det viktigaste när 
man ska driva en klubb. Vi som sitter i styrelsen är nästan 
alla nybörjare men man lär sig så länge man lever. Jag 
hoppas att vi får träffa många nya collievänner som inte 
har vågat eller inte har velat komma förut, Vi är inte farliga 
utan ni kommer att bli väl bemötta på våra träffar, tveka 
inte utan kom. Vi behöver få in idéer  vad vi ska hitta på 
med våra hundar samt var vi kan vara så vi når ut till er 
som bor utanför Norrköping tex Linköping, Motala, Mjölby. 
Ni kan maila till någon i styrelsen om förslag. Vi har inte 
bara fått en ny styrelse utan en ny hemsida också och den 
är http://collier.dinstudio.se 

År 2008 års styrelse ser ut som följer 
Ordförande: Anna-Lena Östberg 
annalena.ostberg@glocalnet.net 
Sekreterare: Marianne Sundin, johnny_sundin@tele2.se  
Kassör: Bo Lingestig, bo.lingestig@telia.com, 
bo.lingestig@kommunal.se 
Ledamot: Per Gustavsson, hagaberg@hotmail.com 
Ledamot: Katarina Gustavsson, hagaberg@hotmail.com 
Ledamot: Ulrika Norrman, UllisNorrman@telia.com 
Suppleant: Sara Östberg, tara_wells@msn.com    
Revisor: Susanne Silander 
Valberedning: Vakant 
Kontaktman för MH samt Distriktsombud för SBK:  
Bo Lingestig, 011-53743 

 

Våra Lokalområden 
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Våra Lokalområden 
20/4 klockan 12.30: Styr vi kosan mot Klubbarp. Vi sam-
las vid Mantorps parkering vid  Mobilia klockan 12.00. För 
de som inte hittar dit så samåker vi där ifrån. De som vill,  
får prova på agility. Vi kommer att ha ett collierace  
 
samt tipspromenad. Kravet för att vi får vara hos dem på 
Klubbarp är att vi köper fika hos dom. 
  
17/5 klockan 11.00: Provar vi fårvallning hos Nina Mell-
fors i Vånga. Där behöver vi få en föranmälan en vecka 
innan till ordförande Anna-Lena om hur många hundar 
som vill prova.  
 
Det går bra att mejla eller ringa och anmäla. 
Det kommer att kosta 50kr/hund.Det kommer att finnas 
lina att låna. Vi tar också en tipspromenad samt collierace 
där också. 
Vägbeskrivning: Från Norrköping åk E4:an söderut och 
sväng mot Skärblacka. Åk genom Skärblacka mot 
Finspång och efter ca 6 km, sväng mot Vånga-Vreta Klos-
ter. Förbi Vånga kyrkan och sväng mot Grensholm. Efter 
ca 100 meter mot L:a Rödja. Efter ca 1 km gult hus på 
höger sida med stor ek framför, röd bod där det står Ek-
berga. Framme. 
 

31/5 klockan 11.00: Säsongsavslutning i Sörsjön med 
lydnadskannan. Där tävlar man i lydnadsklass 1och 2. 
Föranmälan fodras en vecka innan till ordförande Anna-
Lena på mail eller telefon. Klockan 12.00 börjar tipspro-
menaden och vi kommer att avsluta dagen med ett collie-
race. Det kommer att kunna köpas korv, kaffe och läsk. 
Det kommer att bli enbart promenader också och det 
kommer att skrivas ut på hemsidan när det blir.  
 
Anna-Lena skänker 2 stycken pokaler till SCK Östergöt-
land. Det ena pokalen är för Bästa utställningscollien i  
Östergötland 2008 samt en pokal till Vinnare av collierace 
i Östergötland 2008.Det är inget vandringspris utan det 
ska delas ut på årsmötet i november. Gå gärna in på 
hemsidan där man får information om dom pokalerna. 
 
Vi kommer också att anordna 2 stycken MH dels i maj 
och i september. Tid plats och datum kommer på hemsi-
dan. 
Aktuell information om vad som händer i lokalområdet 
kommer att finnas på hemsidan 
 
Till sist vill vi hälsa alla välkomna på våra träffar  
Med vänliga hälsningar: Styrelsen i Östergötland/ 
av Anna-Lena Östberg 

KALLELSE TILL 
 

LO-konferens 2008 
 

Helgen 27-28 september på  
SBK:s Kursgård Kydingeholm 

 
Vi börjar kl. 9:00 på lördagen och avslutar vid lunchtid på söndagen. 
 

På lördag kl. 17:30 kommer ett medlemsmöte att genomföras. 
 
På programmet kommer följande att avhandlas: 

• En utbildning för utställningsfunktionärer 
• Organisationen centralt och lokalt 
• Hur, var och när olika redovisningar skall göras (ekonomi, tävlingar och prov) 
• Uppföljning av vår avelspolicy 
• Sponsorer och sponsring 
• Collieklubbens Läger 2010 
• Uppfödarträffar ute i lokalområdena 

 
 

Varje lokalområde får skicka två personer, varav den ena helst är ordförande. Lokalområdet betalar enbart resa, 
resten står SCK för. 
 

Anmälan sker till sekreterare Kirsten Wretstrand en månad innan, dvs. senast 29 augusti. Anmäl gärna på e-post: 
sekreterare@sck.cc. 
 

För ytterligare upplysningar kontakta Meta Carlsson 0692-100 80 eller Kirsten Wretstrand 0708-64 72 10. Mer 
info kommer senare. 
 

Kydingeholm är bokad hela helgen från fredag kväll.  
 
 

Välkomna ! 
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Kennel Brindleside Collies 
Valpar 

Sobelfärgade långh Collies, Leveransklara v.20 
 

e. Brilyn Beyond Belief 
HD A/CEA UA, genomgånget MH, cert 

 

u. Reedham Rising Star 
HD B/CEA UA, genomgånget MH, cert 

Magnus & Camilla Widén, Södertälje 
Tfn 0855080068 / 0731422234, brindleside@gmail.com 
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CRONY   
Långhårig Collie             Shetland Sheepdog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Innehavare av HAMILTONPLAKETTEN 

 
 
 
 
 
 
 

   Eva Eriksson   
Åtorpsvägen 7  Ålberga,  S-61050 Jönåker.  Tel.: 0155-72070 el. 72127 

evaerikssonalberga@hotmail.com    http://w1.155.telia.com/~u15500396/ 

Cronys Starspangled In Blue 
”Bluebelle” 8 veckor 

Lycka  till ”Bluebelle” i ditt nya hem hos den välkända kenneln Cambiano i Italien. 
 

Välkommen från Danmark Newarks Sound Of Music ”Zhazha” dotter till 
Int Nord Ch KORAD Cronys Italian Storymaker och Dk Ch Sheis From Top di 

Cambiano 
 

Valpar planeras i olika kombinationer under 2008 
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Lp 1 Eurotop The Wild Rose  (Cert, Uppflyttad högre klass spår, lydnadsklass 3) 
e. SUCH TJH Mirabackens He´s The One And Only   u. Eurotop Dream Of Midnightsun 
Väntar valpar trefärgat och bluemerle i mitten av mars med  
SV 08 Lundecock´s Impossible Dream (5 cert) 
 

SUCH Lp 1 Eurotop Amazon (6 cert, Uppflyttad högre klass spår, lydnadsklass 2) 
e. Walk on Tops Atlas  u. Lp 1 Eurotop The Wild Rose 
Klubbmästare i Bruks och Lydnad 2007 
Erhållit Vp till Bästa Lydnadscollie inom Norrbottens Lo 2007. Vp stannar på kennel Eurotop då vi 
erhållit priset 3 ggr. 
På årets första utställning i Jokkmokk blev Amazon BIR.  
 

Eurotop Evita (2 Cert) 
e. SUCH Korad Steadwyn Enterprice  u. SUCH Lp 1 Eurotop Amazon 

Gunnel Strömberg, tel 0970-144 22,  070-393 75 99 
E-mail  g.stromberg@telia.com 

http://www.kenneleurotop.se 
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The Collie Championship and Jubilee Show of 2008 
 
2008 är ett speciellt år för Svenska Collieklubben, vi fyller 40 år som rasklubb. Huvudutställningen och SM-tävlingarna 
2008 arrangeras samtidigt som Världsutställningen (World Dog Show) äger rum i Stockholm. 
SKK är värd för World Dog Show 2008 och den äger rum i Stockholms Mässhallar (Älvsjö) 3 – 6 juli.  
Samtidigt kommer ett drygt 80-tal ras och specialklubbar att arrangera egna rasutställningar runt om i Stockholm. Flerta-
let av dessa utställningar kommer att ske 2 – 5 juli vid Almare Stäket,  ca 3 mil nordväst om Stockholm.  
SKK beräknar att ca 30 000 hundar kommer till Stockholm under dessa dagar. 
 
Jubileum 
3-6 juli 2008 är det jubileumsfirande i fyra dagar för Svenska Collieklubben. Ansvariga för SCK´s arrangemang är Östra 
Lo. 
 
Torsdag 3 juli 
SCK:s jubileumsutställning vid Almare Stäket för kort och långhårig collie. 
Svenska Collieklubben har valt att arrangera denna utställning delvis genom ett avtal med SKK, vilket innebär att anmä-
lan till utställningen sker via  SKK på samma internetanmälan som till World Dog Show eller på den anmälningsblankett 
som finns. 
Det kommer också att vara differentierade anmälningsavgifter beroende på hur tidigt man anmäler sig till utställningen.  
Utställningsregler som gäller är som vid World Dog Show FCI’s och SKK’s regler, vilket skiljer sig en del från de svenska 
reglerna. 
Mer information om utställningen, anmälan och regler finns på www.jubileum.sck.cc    
 
Fredag 4 juli 
Collie kort och långhårig  bedöms på World Dog Show, som arrangeras av SKK på Stockholms mässan, Älvsjö. Mer 
information finns på www.worlddogshow2008.se  
 
Lördag 5 juli 
Collie-SM/Rasmästerskap i Appellklass spår och sök samt Elitklass spår och sök på Södertälje BK. Södertälje BK ligger 
ca 3 mil sydväst om Stockholm. 
Anmälan till Collie-SM sker till Svenska Collieklubben via internetanmälan på vår jubileumssida eller med SBK:s för-
tryckta inbetalningskort. www.jubileum.sck.cc  
 
Lördag kväll  
Jubileumsbankett ordnas på Södertälje BK. Dags att fira Svenska Collieklubbens 40 år som rasklubb. 
Vi träffas på Södertälje BK för en trevlig kväll tillsammans med mingel och god mat. Information om banketten och an-
mälan finns på www.jubileum.sck.cc  
 
Söndag 6 juli 
Då är det dags för Collie-SM/Rasmästerskap i Lydnad och Agility på Södertälje BK .  
Officiella lydnadstävlingar klass I, II, III och Elit arrangeras. Agilitytävlingarna är inofficiella och består av Hoppklass, Agi-
lityklass och en SM-final. 
Anmälan till Collie-SM sker till Svenska Collieklubben via internetanmälan på vår jubileumssida eller med SBK:s för-
tryckta inbetalningskort. www.jubileum.sck.cc  
 
Missa inte detta tillfälle att komma till Stockholm och träffa collievänner från när och fjärran. Vi rekommenderar att ni bo-
kar boende i god tid då det är mycket hundar och hundfolk i Stockholm under dessa dagar. Det finns ingen möjlighet till 
boende eller camping på Södertälje BK. Södertälje kommun har förbjudit all form av camping på området. Mer informa-
tion kommer löpande på vår jubileumssida och i CB. www.jubileum.sck.cc 
 

Vi önskar alla varmt välkomna till 
The Collie Championship and Jubilee Show of 2008 

och till World Dog Show 2008 
 
 

Svenska Collieklubben och Östra Lo 
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Returadress 
Margaretha Carlsson 
Åsen 138 
860 41 Liden 

 


