


HD
Aktuell status
2002 är knappt 40 % av hela colliepopulationen röntgade.
Andelen HD för åren 1999‐2001 är i genomsnitt 17 %, och för 
år 2002 är det i medeltal ca 21 %. Korthårsvarianten har varit år 2002 är det i medeltal ca 21 %. Korthårsvarianten har varit 
helt fri från dysplasi men enstaka individer har de senaste 
åren befunnit sig ha denna defekt. 2004 (3%) 2005 (ca 10%).
Andelen hundar med höftledsdysplasi ökar för närvarandeAndelen hundar med höftledsdysplasi ökar för närvarande.
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Andelen HD för åren 1999‐2001 är i genomsnitt 17 %, och för år 2002 är 
det i medeltal
ca 21 %  Korthårsvarianten har varit helt fri från dysplasi men enstaka ca 21 %. Korthårsvarianten har varit helt fri från dysplasi men enstaka 
individer har de senaste åren befunnit sig ha denna defekt. 2004 (3%) 
2005 (ca 10%).
Andelen hundar med höftledsdysplasi ökar för närvarandeAndelen hundar med höftledsdysplasi ökar för närvarande.

Mål ‐ Att inom en sju års period nå minst 50 % röntgade individer av den totala 
populationen. 

‐ Att inom en sju års period minska andelen hundar med höftledsdysplasi till under 
 %  14 %. 



Delmål 1 uppnått  Siffran ligger på 52% hd‐röntgade av Delmål 1 uppnått. Siffran ligger på 52% hd‐röntgade av 
populationen.



Delmål 1 uppnått  Siffran ligger på 52% hd‐röntgade av Delmål 1 uppnått. Siffran ligger på 52% hd‐röntgade av 
populationen.

Delmål 2 nästan uppnått, vi ligger på 15% dysplasi och 
d  ä    fö bä i   d  %det är en förbättring med 2%



Ögonstatus
Aktuell statusAktuell status
Mellan åren 1998‐2002 är i genomsnitt 88,6 % av valparna ögonspeglade.
Under samma period ögonspeglades ca 5,8 % av den vuxna populationen. 
Det är fler och fler vuxna hundar som ögonspeglas, men betydligt fler Det är fler och fler vuxna hundar som ögonspeglas, men betydligt fler 
används i avel.
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Mellan åren 1998‐2002 är i genomsnitt 88,6 % av valparna ögonspeglade.
Under samma period ögonspeglades ca 5,8 % av den vuxna populationen. 
Det är fler och fler vuxna hundar som ögonspeglas, men betydligt fler Det är fler och fler vuxna hundar som ögonspeglas, men betydligt fler 
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Mål ‐ Att inom en sju års period få minst 93 % av valparna ögonspeglade per 
årskull. 
Att samtliga avelsdjur ögonspeglas i vuxen ålder  ‐ Att samtliga avelsdjur ögonspeglas i vuxen ålder. 
‐ Att inom en sju års period helt utesluta hundar med diagnoserna
näthinneavlossning, blödning i ögat och colobom från avel. 



Delmål 1 uppnått, vi ligger på smått fantastiska 98% (gäller pp , gg p 9 (g
svenskfödda valpar)



Delmål 1 uppnått, vi ligger på smått fantastiska 98% (gäller pp , gg p 9 (g
svenskfödda valpar)

Delmål 2 ej uppnått men klart förbättrat, siffran ligger på ca Delmål 2 ej uppnått men klart förbättrat, siffran ligger på ca 
70%.  



Delmål 1 uppnått, vi ligger på smått fantastiska 98% 
(gäller svenskfödda valpar)

Delmål 2 ej uppnått men klart förbättrat, siffran ligger j pp gg
på ca 70%.  

Delmål 3 ej uppnått men förbättrat. Inget avelsdjur med Delmål 3 ej uppnått men förbättrat. Inget avelsdjur med 
näthinneavlossning har används, en tik med blödning i 
ögat har lämnat två kullar under tiden vårt RAS har varit 
verksamt och  ytterligre en kull före 2004  11 avelsdjur verksamt och  ytterligre en kull före 2004. 11 avelsdjur 
med diagnosen colobom har använts i avel under den 
senaste 7 årsperioden.



MH‐beskrivning
Aktuell statusAktuell status
Av de collies, långhår och korthår, som är födda 2001 har 21 % blivit 
mentalbeskrivna fram
ill  h  d   A  d   lli    ä  född    h    % bli i  till och med 2002. Av de collies som är födda 2000 har 30 % blivit 
mentalbeskrivna fram till
och med 2002. För de födda 1999 är andelen mentalbeskrivna 17 % och för de 
födda 1998 är
andelen mentalbeskrivna 16 % under samma tidsperiod.
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Aktuell statusAktuell status
Av de collies, långhår och korthår, som är födda 2001 har 21 % blivit 
mentalbeskrivna fram
ill  h  d   A  d   lli    ä  född    h    % bli i  till och med 2002. Av de collies som är födda 2000 har 30 % blivit 
mentalbeskrivna fram till
och med 2002. För de födda 1999 är andelen mentalbeskrivna 17 % och för de 
födda 1998 är
andelen mentalbeskrivna 16 % under samma tidsperiod.

Mål ‐ Att inom en sju års period ha minst 50 % mentalbeskrivna 
hundar per årskull



Delmål 1 nästan uppnått. Andelen MH‐beskrivna
har ökat kraftigt och för årskullarna 2004, 2006 och 
2007 ligger siffran på 49%



Mål ‐ Att inom en sju års period öka hundarnas vilja att leka med 
människor  Medeltal förmänniskor. Medeltal för
collie avs. de fält som beskriver lek är för närvarande 2,6. Colliens 
idealprof

En försämring med 0,2 enheter sedan förra mätning‐en
il
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Mål ‐ Att inom en sju års period öka hundarnas nyfikenhet. 
Medeltal för collie avseende de fält som beskriver nyfikenhet är för 
ä d    C lli  id l fil ä  närvarande 2,4. Colliens idealprofil är 5

En försämring med 0,1 enheter sedan förra mätning‐en



Mål ‐ Att inom en sju års period öka hundarnas vilja att leka med 
människor  Medeltal förmänniskor. Medeltal för
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idealprofil är 4 årf

En försämring med 0,2 enheter sedan förra mätningen

Mål ‐ Att inom en sju års period öka hundarnas nyfikenhet. 
Medeltal för collie avseende de fält som beskriver nyfikenhet är för 
ä d    C lli  id l fil ä  närvarande 2,4. Colliens idealprofil är 5

En försämring med 0,1 enheter sedan förra mätningen

Mål ‐ Att inom en sju års period minska hundarnas rädslereaktioner. Mål  Att inom en sju års period minska hundarnas rädslereaktioner. 
Medeltal för collie
avseende de fält som beskriver rädsla är för närvarande 2,9. Colliens 
idealprofil är 1p

En förbättring med 0,1 enheter sedan förra mätningen



Arbetsmeriterade hundar
Aktuell status
Collierasen har några få arbetsmeriterade hundar.Collierasen har några få arbetsmeriterade hundar.



Mål - Att inom en sju års period få minst 50% av varje årskull officiellt utställd eller exteriörbeskrivenMål - Att inom en sju års period få minst 50% av varje årskull officiellt utställd eller exteriörbeskriven
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Arbetsmeriterade hundar
Aktuell status
Collierasen har några få arbetsmeriterade hundar.Collierasen har några få arbetsmeriterade hundar.

Mål ‐ Att inom en sju års period få fler hundar till 
arbetsprov

Uppnått. Det första året med RAS kunde vi räkna 
samman 53 unika långhårscollies som startat på 
bruksprov  2007 var siffran 59  Under 2010 har 62 bruksprov. 2007 var siffran 59. Under 2010 har 62 
tävlingsekipage gjort god PR för collien runt om i Sverige



Exteriör
k llAktuell status

Collierasens exteriör behöver förbättras då den på 
å   kt   ik  f å   t d dmånga punkter avviker från standarden.
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Exteriör
k llAktuell status

Collierasens exteriör behöver förbättras då den på 
å   kt   ik  f å   t d dmånga punkter avviker från standarden.

Mål ‐ Att inom en sju års period få minst 50% av varje årskull officiellt Mål  Att inom en sju års period få minst 50% av varje årskull officiellt 
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Ej uppnått men förbättrat. Innan vårt RAS var i bruk låg andelen 
utställda/årskull i snitt på 39%. Snitt sedan 2004 är 40%. Av p 39 4 4
årskullen 2006 är 46% utställda!



I å k ll    li   i   å  %  älld  I årskullarna 2000‐2003 ligger snittet på 39% utställda 
med minst ett ck
A  å k ll    h   iff  ök   ill  %Av årskullarna 2004‐2009 har siffran ökat till 42%.


