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Utställningar/prov SCK 2011

Datum  Plats  Arrangör  Domare

8 maj      Osby     Södra Lo  Lydnadsprov

21 maj  Kristinehamn  Huvudstyrelsen  Piia Enlund , Finland

4 juni  Mälarö  Östra Lo Beata Petkevic, Lettland

16 juli  Piteå  Norrbottens Lo Karl Erik Johansson
22-24 juli Örebro, 
 Collie-SM  S Svealand Lo se separat annons

7 aug  Timrå  Mellersta No Lo  Micael Johansson

10 sep  Alunda  N Svealand Lo  Ulla Bergh-Persson

ÅRSMÖTE
26 mars 2011,  Jönköping

Lokal:   Hallbystugan
Registrering:  10:00-10:30 
 
10.30 Årsmötet börjar 

Röstkort=giltigt medlemskort 

Handlingar finns tillgängliga på
www.svenskacollieklubben.se

Kom ihåg att boka fika hos
fancymore@swipnet.se
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ORDFÖRANDENS RADER

Nytt år med 
nya möj-

ligheter ligger 
framför oss!  

Startskottet för 
året var Colliekonferensen med 
redovisning av vårt Mentalprojekt och 
den kommande collieägarutbildnin-
gen. Mer info här i tidningen. Nu har 
vi fått det bekräftat att men ser tydliga 
kopplingar mellan vardags-mentalitet 
och MH-resultat. Vi har många frågor 
att jobba vidare med och önskar även 
fler medlemmars synpunkter på dessa 
frågor. Läs mer om frågeställningarna 
på sidorna här i tidningen om grup-
parbetet på Colliekonferensen. Denna 
info kommer även på hemsidan och di-
rekt till lokalområdena. 

Vi vill ha en så bred förankring bland 
våra medlemmar inför Mentalprojek-
tet Fas II. Collieklubben skall skatta sig 
lycklig över att vi har två så framstående 
medarbetare med oss i projektet som 
Per Arvelius och Katja Grandinson 
från SLU. Våra colliehundar kommer 
att vara er evigt tacksamma för ert en-
gagemang!

Collieägarutbildningen är också en 
spännande satsning. Den skall genom-

föras ute i lokalområdena. Det sista av 
materialet håller på att sammanställas 
och skall distribueras ut tillsammans 
med den litteratur som krävs. Glöm inte 
att ta kontakt med Studiefrämjandet på 
er ort i god tid innan ni drar igång. 

Vårt nya reviderade RAS kommer att 
skickas in till SBK/SKK för ett fast-
ställande av en ny 7-årsperiod. Tack till 
Anita Braxenholm för det arbete som 
du lägger ner för att ge oss all denna 
ovärderliga information. Det tror jag 
hela colliesverige skriver under på!

Via vår hemsida under Aktivitetskal-
endern så har lokalområdena möjlighet 
att lägga in sina arrangemang. Går man 
in och kikar redan nu så är full fart runt 
om i landet! Här i tidningen har lo-
spalterna ersatts av ett uppslag där alla 
collieaktiviteterna runt om i landet finns 
med.
SCK finns faktiskt även på facebook. 
Gå in och sök gruppen ”Svenska Col-
lieklubben – SCK”. Här har ni också 
möjlighet att snabbt få ut information 
om kommande evenemang! 

Några lokalområden har fått en del 
nya medarbetare och vi hälsar er alla 
välkomna, men jag tror nog att det be-

hövs fler kontaktpersoner runt om i lan-
det för att kunna erbjuda alla medlem-
mar aktiviteter. Ta kontakt med något 
lokalområden för att hjälpa till. Alla 
behövs!

Klubbens största arrangemang Collie-
SM är i år Södra Svealands arrangemang 
och under dagarna den 22-24 juli kom-
mer stora delar av colliesverige att åter-
finnas på Örebro BK. Detta är dagar vi 
ser fram emot för att träffas och ha trev-
ligt ihop. Hoppas vi syns där!

Trots att jag är en vintermänniska så 
börjar även jag att bli trött på kyla och 
snö och hoppas på en inte allför avläg-
sen skön och varm vår!

Meta Carlsson
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STYRELSENS INFOSIDA

Ordförande  
Margaretha Carlsson 
Åsen 138, 860 41 Liden 
0692-100 80, 070-651 00 34 
fancymore@swipnet.se

Vice Ordförande  
Elisabeth Landfors 
elisabeth@fornborgen.se

Kassör  
Jessica Richter 
jesric@tele2.se

Vice Kassör/Medlemsfrågor 
Ingela Pettersson 
ingela@zting.se

Sekreterare  
Kirsten Wretstrand 
kirsten.wretstrand@danielsondosk.se

Protokollsekreterare 
Maria Nyman 
maria.nyman@edu.kalix.se

Ledamot 
Jan Klerung  
jan.klerung@gmail.com 

Suppleant
Thomas Strand 
Thomas@kallbergsbygg.se

Suppleant  
Monica Johansson  
mironik@anyware.nu 

Revisorer
Anders Mähler 
Britt Eliasson

Revisorsuppleanter 
Cecilia Bjersér 
Britt-Marie Elbe

STYRELSEN 2010
Vårt nya kennelregister
2011-01-01 förändrades kennelregistret 
på hemsidan. Är du intresserad av att 
vara med? Betala in 100 kr för 2011 på 
SCK:s PG 716745-5.

Ny layout på valphänvisningen
Vi har även utökat informationen som 
du som valpköpare hittar på SCK:s 
valphänvisningslista. Vi har tydliggjort 
hundarnas hälsa, deras utställningsre-
sultat samt olika arbetsmeriter. Gå in 
och kolla på hemsidan!

Domarkonferens  
14-16 oktober 2011
Planeringen av SBK:s domarkonferens 
är i full gång. Collie går på lördagen 15 
oktober. Föredragare för collie är Char-
lotte Høier och Ulla Bergh-Persson.

Ny lo-redovisning under 2011 
För utställningar gäller nu följande:
Officiellt utställningar:
 - lo betalar in 50 kr/anmäld hund inkl. 
valpar
Inofficiella utställningar: 
- lo betalar 25 kr/anmäld hund inkl. 
valpar

Utöver dessa skall lokalområdena vid 
varje aktivitet som resulterar i ett of-
ficiellt resultat, betala stambokföring-
savgiften.

På Collie-SM tillfaller 2/3 av vinsten 
SCK centralt. 

För alla andra arrangemang gäller att 
lokalområdet tar alla kostnader och 
intäkter.

SCK:s svar på MT-remissen 
Under februari månad svarade SCK 
på remissen och revidering av MT för 
perioden 2012-2017. Förslaget är att 
det skall finnas krav på minimipoäng 
på del 1 resp. del 2 av MT. SCK stödjer 
inte detta förslag. Du hittar vårt svar på 
hemsidan under styrelsen informerar.

SCK:s om särbestämmelser för 
collie
Nästa svar från SCK rör klubbens 
ansökan om nya särbestämmelser för 
utställning. 

Läs mer på konferenssidorna här i 
tidningen under Medlemsmöte. Du 
hittar även vår svar på hemsidan under 
styrelsen informerar.

SCK:s årsmöte 2011
Handlingar hittar du på hemsidan. Har 
du inte tillgång till internet, kontakta 
sekreteraren så får du en pappersver-
sion, 0708-64 72 10.

SBK:s Kongress 2011 i maj
SCK deltar på årets konferens.

SCK kommer att representeras på 
olika sätt:
• På SBK:s Rasrus-konferens den  
 8-10 april  kommer SCK att före- 
 dra om vår nya Collieägarutbild- 
 ning
• Elisabeth Landfors skall på SKK:s  
 Temautbildning om RAS prata om  
 hur SCK följer upp sitt RAS.
 
Mer statistik
På hemsidan kommer befintlig statistik 
att uppdateras under mars. Även ny 
statistik kommer att publiceras samma 
månad.
Statistiken finner du på vår hemsida.

Foton på BETT samt HUNDAR 
till domarkonferensen
Vi behöver bilder på olika bett till 
domarkonferensen i oktober.
Ta en bild på din hunds bett och maila 
till:
sekreterare@svenskacollieklubben.
se
 
Vi behöver också hundar för visning på 
domarkonferensen.
Du som bor i Stockholmsområdet, kan 
du tänka dig att visa din hund?
Kontakta ordföranden för mer info – 
fancymore@swipnet.se
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Letar du valp?
SCK:s Valphänvisning 2011 hittar du på vår hemsida. Listan uppdateras ständigt och de kullar som finns där har föräldrar 
som uppfyller rasklubbens rekommendationer för val av avelsdjur. Kraven innefattar hälsa, mentalitet samt exteriör, läs 
mer på vår hemsida.

Här hittar du aktuella kullar:
www.svenskacollieklubben.se/valphanvisning.htm
Du som letar valp, kontakta någon av följande: 

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

KONTAKTPERSONER Lokalområden
På www.svenskacollieklubben.se finns länkar till alla loka-
lområdens hemsidor.
Om du undrar om något i ditt lokalområde, önskar någon 
aktivitet eller bara vill träffa lite colliefolk, tveka inte att ta 
kontakt!

Norrbotten
Piteå: Gunilla Nyberg, 0911-302 17 
Umeå: Johan Nilsson, karljohan.nilsson@hotmail.se
Umeå: Jenny Marklund, jeymad73@yahoo.se 
Gällivare: Helen Rantapää, 076-142 14 72

Mellersta Norra
Dag Gagner, dag.gagner@telia.com
Heléne Eliasson, heliasson@telia.com
Meta Carlsson, fancymore@swipnet.se 
Yvonne Westberg, yvonne.westberg@harnosand.org
Anita Braxenholm, anita.braxenholm@telia.com
AnnCharlotte Sandelin Jonsson
ann-charlotte.sandelin-jonsson@se.pwc.com

Norra Svealand
Dalarna: Emma Hult, emmahult@msn.com
Dalarna: Maria Johansson,  
maria.johansson46@comhem.se
Dalarna: Yvonne Ericsson, yericsson@telia.com
Enköping: Karin Dahlbom, khdahlbom@telia.com
Uppsala: Frida Öhlund, frida_ohlund@hotmail.com
Älvkarleby: Tarja Hejda, tarjaheijda@hotmail.com
Skutskär: Cathrine Broeng, cathiline@hotmail.com
 
Östra
Kristina Åhlfeldt, vulken.karlsson@telia.com
Danderyd/Täby: Solweig Stegman Hultman,  
solweig.hs@home.se
Gotland: Lena Sandström,  
lenasandstrom59@hotmail.com 

Södra Svealand 
Marie-Louise Muhr (MH) muhr.jungenas@comhem.se
Marie Edlund, marieed@telia.com
Närke: Ann Karlsson, ann.u.karlsson@gmail.com
Västmanland: Jennifer Schiller, jenniferschiller@live.se
Värmland: Mona Johansson,  
skorphusett@hotmail.com

Västra
Lolo Hawkins,  lolo.hawkins@telia.com
Gunilla Thelin, Carminelle@telia.com

Sydöstra
Västra delen: Britt-Marie Elbe, unilines@gislaved.net
Östra delen: Wanda Forsberg, w.forsberg@telia.com
Norra delen: Jenny Jonson, antiloop8@hotmail.com

Södra
Ingela Pettersson, ingela@zting.se 
Halland: Ann-Christin Johansson, ann-christin.johnsson@
scksodra-lo.se
Nordväst: Camilla Nilsson, vimsanyran@gmail.com
Nordöst: Jeanette Hansson, bizzan1999@yahoo.se
Söder: Bettan Bauer, elisabeth.bauer@ystad.nu 
 
För hemsideadresser till lokalområdena, gå in på
www.svenskacollieklubben.se och välj lokalom-
råden. 



6

AKTIVITETER i lokalområden

MARS

16/3 Lydnadsträning söndagar Piteå      Norrbottens lo
     Vi tränar varje söndag mellan 18-19. Hällans ridhus i Öjebyn, 
     Totalt 10 söndagar tom 20 mars.

 26/3 Årsmöte sck   Jönköping    Huvudstyrelsen
     Registrering kl. 10:00-10:30. 
     Mötet börjar 10.30 
     Royal Canin föreläser efter årsmötet om temat päls och tänder.

APRIL

2/4 Collieträff   Drottningholm   Östra lo    
     10,00 Info: asatillman@hotmail.com      
 
9/4 Medlemsmöte   Timrå BK    Mellersta Norra lo
     Exteriörbeskrivning, de nya utställningsreglerna samt den nya
     Collieägarutbildningen.

9/4 MH    Uppfödar MH.    Södra Svealands lo
      Ett fåtal platser finns över.  Vill du delta kontakta Marie-louise Muhr.

10/4 MH    Uppfödar MH    Södra Svealands lo  
 
10/4 Collieträff    Haninge    Östra lo
     Vi samlas på Rudans Gård. 

10/4 Spår- & sökträff   Lessebo    Sydöstra lo
     Anmäl dig en vecka innan till Lena Hjärtfors.

10/4 Exteriörbeskrivning  Oskarshamns BK   Sydöstra lo
     Beskrivare: Tina Permo

16/4 Vallning, Ekebergs gård  Mörrum    Södra lo
     En ny träff kl. 9-16. Vi tränar med får och de som vill kan avsluta dagen  
     med ett vallhundstest som kostar 200 kr. Bindande anmälan. 
     750 kr för 1 hund, 300 för den andra. Lunch och fika ingår. 
     
17/4 Prova-på-spår/sök  Alingsås    Västra lo
     Vi samlas kl. 10 vid Ica i Alingsås. Ta med gott godis till hunden och  
     spårsele och lina, om du har.
     
22/4 Handling    Lomma    Södra lo
     Vi har bjudigt in Kent Söderberg för att komma och träna oss i handling.
     hur visar du din hund på bästa sätt. Bindande anmälan.
 
22/4 Collieträff tema viltspår  Garphyttan    Södra svealands lo
     Vi samlas kl. 9:00 och det kostar 20 kr för blod och klövar. 
     Anmäl dig innan då det krävs lite förberedelse.
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28/4 MH    Timrå BK    Mellersta Norra lo

MAJ
 
7/5 Collieträff   Drottningholm   Östra lo

8/5 Off lydnadsprov inoff rally Osby     Södra lo
     Officiell lydnadstävling med klasser I-elit samt inofficiell rallylydnad  
     alla nivåer. Finns intresse kan vi även anordna exteriörbeskrivning.
 
8/5 MH    Alunda    Norra svealands lo
     Uppfödare MH. Vill du stå på kö vid ev. återbud kontakta arrangören.

8/5 Collieträff   Rudan     Östra lo

14/5 MH    Kalmar    Sydöstra lo
     
15/5 Prova-på-sök   Kungsängen-bro   Östra lo
     Instruktör är Britt-Mari Jamlberger 
     Kostnad 600 kr per ekipage.

21/5 Utställning   Kristinehamn    Huvudstyrelsen 
     Officiell Utställning lördagen den 21/5 på Hembygdsgården i Kristinehamn
     Domare: Piia Enlund, Finland (Kennel Kangasvuokon)
     Anmälan och betalning oss tillhanda senast 2 maj.
     Möjlighet till exteriörbeskrivning finns!
     Anmälan via fancymore@swipnet.se eller blankett som skickas till 
     Margaretha Carlsson Åsen 138, 860 41 Liden 

23/5 Groomingdag    Stallarholmen   Östra lo
     Samling kl. 13. Tarja Larsson visar groomingtips och  
     Marie Munktell hur man visar i ringen. 

29/5 Prova-på-rapport  Bro-håbo    Östra lo
     Kostnad 100 kr per ekipage.

4/6 Utställning, Lydnadstävling Mälarö BK    Östra lo
     Officiell utställning och Officiell lydnadstävling kl I-II    
     Domare: Beata Petkevica, Lettland.
     Anmälan och betalning oss tillhanda senast 9 maj.
     Anmälan till ridgewood@telia.com eller blankett som skickas till 
     Helena Bergman, Härbrevägen 12, 142 34 Skogås.

2-4/6 Träningsläger    Solhaga     Södra lo    
     2-4 juni torsdag lunch till lördag lunch.
     Anmäl till Kirsten.wretstand@danielsondosk.se senaste den 15 april.   
     Bindande anmälan. Mer info på södras hemsida.

För mer info: www.svenskacollieklubben.se Välj Aktivitetskalender där du även hittar aktuella länkar.
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Bozita Robur.
Ökad funktion - ökad prestation!

•	 Hög	andel	svenskt	färskt	kött	såsom	kyckling,	lamm,	älg	och	
						skandinavisk	färsk	lax	för	bästa	smaklighet	och	smältbarhet.
•	 Ris	och	majs	ger	en	glutenfri	hundmat.
•	 Med	MacroGard®	som	stärker	hundens	immunförsvar.
•	 Komplett	antioxidantskydd	med	vitamin	C	&	E	+	selen.	
•	 Glukosamin	&	Kondroitinsulfat	i	6	av	8	st	sorter.

Bozita	Robur	är	ett	svenskt	superpremiumfoder	med	naturliga	råvaror	av	högsta	kva-
litet	och	smaklighet.	Alla	råvaror	i	Bozita	Robur	fyller	en	funktion	och	har	i	enlighet	
med	senaste	forskning	omsorgsfullt	valts	ut	och	testats	-	allt	för	att	naturligt	stärka	
kroppens	egna	funktioner.	
Nya	Bozita	Robur	innehåller	dessutom	SPC	-	patenterad	specialprocessad	havre	som	
är	optimal	för	känslig	mage	och	som	genom	att	kontrollera	vätskebalansen	höjer	
prestationsförmågan.		

Läs	mer	på	www.bozita.com	eller	kontakta	oss	på	0322-666502	eller	
0322-666522.

www.bozita.comBra mat från 
Lantmännen

Förmånliga 
uppfödarvillkor!
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Södra Svealands LO önskar dig och din collie 

VARMT VÄLKOMMEN till COLLIE-SM 2011 i Örebro, 22-24 juli

FREDAG 22 juli

LÖRDAG 23 juli

• Invigning
• Rallylydnad (inofficiell tävling)
• Kamratfest

SÖNDAG 24 juli

• Lydnadsprov  
(officiellt lydnadsprov, alla klasser)

• Utställning 
(officiell utställning för collie, inofficiell 
utställning för collievalpar) 

Domare: 
Mr John Geddes (långhår)  
Mrs Valerie Geddes (korthår)
Kennel Ingledene

OBS!
Vid stort antal anmälningar kan någon eller 
några klasser långhår flyttas till korthårsringen.
För deltagande på utställningen gäller att 
hundens registrerade ägare skall vara medlem 
i SCK. 
För utlandsägda hundar gäller att ägaren skall 
vara medlem i hemlandets rasklubb.

Välkommen med din anmälan!
Anmälningsblankett kommer även att finnas för 
nedladdning på hemsidan.
Missa inte årets höjdpunkt!

Hela arrangemanget kommer att gå av stapeln 
på Örebro BK. 
För mer information hänvisar vi till hemsidan 
som uppdateras löpande:
www.scknvlo.cybersite.nu

• Bruks (officiellt bruksprov Sök och 
Spår, alla klasser)

• Agility (inofficiell tävling Hopp och Ag, 
öppen klass)

• SM-fest
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Konferensen öppnades av ordförande Meta Carlsson och 
programmet för helgen presenterades.
Därefter var det de båda forskarna från SLU som tog plats 
på scenen. Katja Grandinson doktorerade 2003 och arbetar 
sedan dess som forskare på SLU. Hon har jobbat med olika 
djurslag som gris, hund, häst och ko och har beteende och 
hälsa som specialintresse. 
Per Arvelius har varit på SLU sedan 2005 där han är dok-
torand och han arbetar uteslutande med hund och då om 
avel för temperament.  

Katja inledde med att ge oss en crash-course i genetik. Liten 
ordlista: gener, celler, proteinfabriker, 39 kromosompar, 30 
000 recept och avslutningsvis 4 tecken (DNA). 

Och hör och häpna – även temperamentet styrs av gener 
och är alltså genetiskt kontrollerat.
Men, syskon får olika halvor av sina föräldrars kromosom-
par, varför syskon inte blir identiska. Samma sak gäller för 
valpar i en valpkull.
För vissa enklare egenskaper är det få gener inblandat medan 
det för t.ex. en sådan komplex egenskap som beteende be-
hövs många fler gener som sitter på flera olika kromosomer. 
Sådana komplexa egenskaper påverkas också av hundens 
omgivande miljö.
 
Arvbarhet
Arvbarheten är ett matematiskt mått som talar om hur lätt 
det är för en uppfödare att påverka en egenskap i avelsar-
betet. Arvbarheten har ett värde på mellan 0 och 1 där 0 
innebär att inget arv alls påverkar medan 1 är motsatsen och 
innebär att det är helt genetiskt styrt. 
Om arvbarheten är 0,7 (70 %) så medför det att om 
föräldrarna ligger x poäng högre än rasmedelvärdet så 
förväntas avkommorna ha 70 % av den här poängen bättre 
än rasmedelvärdet. 
Katja avslutade sitt första pass med följande påstående: 

”Om man har låg arvbarhet på det beteende man vill 
avla för måste man även lägga till information från 
släktingar, som t.ex. syskon och föräldrar för att bättre 
beskriva hundens förväntade nedärvning av den egen-
skapen.”

Därefter tog Per hand om vår utbildning och började prata 
om avel för temperament.
Hundavel är lite speciellt jämfört med många andra djurslag 
då det finns en uppdelning i ett stort antal hundraser och att 
aveln därmed bedrivs i många små populationer. Detta är en 
av orsakerna till att man lätt hamnar i inavelsrelaterade prob-
lem. Bland våra produktionsdjur har man en mer centralise-
rad styrning av aveln. I hundavel styr varje enskild uppfödare 
vilket medför att det är många inblandade med olika intres-
sen och avelsmål. Det vi vill avla för inom hundaveln är 
mer subjektivt och våra avelsmål innefattar svårdefinierade 
egenskaper.
Aveln bedrivs även med väldigt små resurser vilket också 
sätter sina spår i hur man t.ex. kan implementera ett avels-
program.

Är mentala egenskaper ärftliga?
Det är alltid ärftligt. Gener är alltid med, men i väldigt olika 
omfattning. 
Det är många bitar man har att ta hänsyn till i avelsarbetet 
såsom hälsa, sjukdomar, exteriör m.m. men också mentali-
teten – som alltså påverkas av gener. En del säger att ”Det är 
ju bara en sällskapshund” men det är inte så bara. Vi ställer 
stora krav även på en sällskapshund. De ska kunna vara med 
barn, inte jaga cyklar, åka tunnelbana, vara trygga i alla situ-
ationer osv. 
Om man släpper mentaliteten helt i aveln och koncentrerar 
sig på t.ex. HD så förändras ändå mentaliteten – den förblir 
inte konstant. Plötsligt kan man på ett par generationer få 
väldigt oväntade effekter som t.ex. problem med rädslor. 
Därför måste man hela tiden mäta och ha koll på sin  
mentalitet så man ser vad som händer tidigt.
Egenskaper som inte selekteras för i aveln förändras – 
vilket sannolikt innebär att de försämras.

Avel för mentala egenskaper är svårt!  
Framgångsrik avel för beteendeegenskaper underlättas av 
bra mätmetoder. Bruksprov och andra prov utvecklades från 
början som avelsutvärdering. Med tiden har i många fall själ-
va tävlingsmomentet prioriterats allt mer, vilket bland annat 
fått till följd att hundägarna blivit alltmer benägna att träna 
sina hundar för att göra ett bra resultat. Men när man tränar 
hunden så visar ju tävlingsresultat inte längre lika mycket om 
hundens ursprungliga egenskaper som styrs av gener, utan 
mer att hunden är träningsbar. 

Colliekonferens i Västerås  
19-20 februari 2011
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Egenskaps-/reaktionsbeskrivningar av hund
För att få en objektiv bedömning där träningsmomentet inte 
påverkar har man börjat ta fram olika så kallade egenskaps- 
och reaktionsbeskrivningar. Den mest använda beskrivn-
ingsmetoden i dag är SBK:s MH (Mentalbeskrivning Hund)
som utvecklades vid Hundskolan i Sollefteå i samarbete med 
SLU, Stockholms Universitet och SBK. De första beskriv-
ningarna genomfördes 1989 och i dag beskrivs närmare 
8000 hundar ur en mängd raser varje år.
 
Den långhåriga collien har t.o.m. början av 2010 2550 be-
skrivna individer. 
I MH beskrivs 33 beteendereaktioner från 10 olika testsitua-
tioner. Kenth Svartberg har visat att beteendereaktionerna i 
MH kan sammanfattas i fem så kallade personlighetsegen-
skaper. 

Vi har beräknat arvbarheten för långhårig collie för dessa 
33 egenskaper och de varierar mellan 5-31 %. Men om man 
grupperar de 33 egenskaperna till 5 personlighetsegenskaper 
så stiger arvbarheten. (Exakt hur stor arvbarheten är för  

collie kan du läsa om i nästa artikel.)
Per fortsatte med följande budskap ”Använd MH”. Men, 
titta inte bara på avelsdjurens egna MH-resultat, utan även 
på släktingarnas och särskilt på tidigare avkommors MH-
resultat.

MH mäter dock inte allt utan som uppfödare måste man 
nyttja även andra uppgifter. Bortse inte från din egen uppfat-
tning om avelsdjurens och deras släktingars mentalitet. Som 
uppfödare bör du även sträva efter att få så många valpar 
som möjligt MH-beskrivna.
Per anser att rasklubbar bör utveckla ett system för rutin-
mässig skattning av avelsvärden för mentala egenskaper. 
(Vilket är precis det som SCK har påbörjat!)

Varför avelsvärden?
Avelsvärden är enkla att förstå – både för uppfödare och 
valpköpare. Selektion utifrån avelsvärden är det effektivaste 
sättet att åstadkomma genetisk förändring. Det är mycket 
säkrare och mycket mer kraftfullt. 

 

 

Projekt Mentalt Sund Collie initierades i mars 2010 av Per 
Arvelius från SLU i samråd med styrelsen för Svenska Col-
lieklubben. Syftet med projektet är att utveckla ett certifi-
eringssystem för långhårig collie för att påverka aveln för 
mentalitet i en positiv riktning. Certifieringen kommer att 
bland annat bygga på så kallade BLUP-avelsvärden för olika 
egenskaper som mäts vid MH. Projektet utförs i två delar. 
Den första delen, som syftade till att utvärdera hur använd-
bart MH är när det gäller att bedriva avel för mentalitet hos 
collie, är nu slutförd med positiva resultat. 

Presentation av Fas I av projektet Mentalt Sund Collie
Bra förutsättningar för effektiv avel för colliens mentalitet
av Katja Grandinson och Per Arvelius

Första fasen av projekt Mentalt Sund Collie visar på 
höga arvbarheter för colliens reaktioner på MH. Vi kan 
också visa positiva samband mellan reaktioner på MH 
och colliehundars beteende i vardagen. Dessa resultat 
betyder att det finns goda förutsättningar för att bygga 
ett effektivt avelsprogram för colliens mentalitet. 

Per Arvelius & Katja Grandinson,  
Institutionen för husdjursgenetik, SLU.
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Varför BLUP-avelsvärden?
Uppfödare som vill lägga vikt vid hundars mentalitet i sitt 
avelsarbete genom att använda MH, är idag hänvisade till 
att utgå från potentiella föräldradjurs egna resultat. Att bara 
ha tillgång till hundens eget beskrivningsresultat har sina 
begränsningar. Det kan till exempel ibland vara svårt att 
skilja på vilken del av hundens beteende som har sin grund i 
dess genetiska personlighet och i vilken utsträckning hunden 
påverkats av olika miljöfaktorer som väderförhållanden vid 
beskrivningstillfället, vem som var beskrivare och så vidare. 
För att få en bättre bild av vad en hund kan förväntas nedär-
va, kan man ta in hundens släktingar i bilden och se om det 
finns mönster som styrker att hunden har en viss person-
lighet. Att så att säga ”för hand” jämföra många släktingar 
kan dock snabbt bli oöverskådligt och komplicerat. Här har 
så kallade BLUP-avelsvärden enorma fördelar. Ett avelsvärde 
är alltså ett bättre mått på vad en hund kommer att nedärva 
i fråga om en viss egenskap än vad hundens eget resultat 
är. Och det bästa sättet att räkna ut avelsvärden är med den 
så kallade BLUP-metoden. Förutom att man där väger in 
information från alla släktingar till en hund, så justeras en 
hunds resultat även med hänsyn till olika miljöfaktorer. Det 
betyder att man automatiskt väger in saker som vem som 
varit beskrivare, vilket kön och vilken ålder hunden har, 
månad på året när testen skedde och så vidare. Genom att på 
detta sätt korrigera för miljöeffekterna så renodlar man det 
man egentligen är intresserad av, nämligen vad hunden ”i sig 
själv” har för egenskaper.
Avelsvärden har använts under lång tid i avelsarbetet för 
exempelvis ridhästar och lantbrukets husdjur och är idag det 
mest effektiva och objektiva sättet som finns att välja avelsd-
jur.  

Är beteende vid MH ärftligt?
För att utvärdera om beteende vid MH är en bra grund för 
en BLUP-avelsvärdering behöver vi veta att MH-egenska-
perna är arvbara. I projektet analyserade vi information från 
alla de 2550 långhåriga collie som gjort MH-beskrivningen 
från 1997 till början av 2010. I den genetiska analysen kunde 
vi sålla bort många av de faktorer som utöver hundarnas 

gener påverkar vilket beskrivningsresultat de får - vi kor-
rigerade för att hundarna har olika kön, vilket år och vilken 
månad de är beskrivna, att hundar från samma kull kan 
förväntas bete sig mer lika på grund av att de haft samma 
uppväxtmiljö, att olika beskrivare kan bedöma lite olika, 
vilken bana och vid vilket tillfälle hunden är beskriven och 
att hundens beteende kan påverkas av hur gammal den är 
vid beskrivningstillfället. Det här innebär att vi på ett bättre 
sätt kan ”renodla” hundarnas MH-resultat, så att vi med 

större träffsäkerhet lyckas fånga de genetiska skillnaderna 
mellan hundarna. Ju bättre en test eller beskrivning är på att 
fånga dessa genetiska skillnader, desto högre blir arvbarhet-
en. Och ju högre arvbarhet för en egenskap, desto enklare är 
det att avla för den.
 
MH visar glädjande nog höga arvbarheter, särskilt för de 
fem sammanvägda personlighetsegenskaperna socialitet, 
nyfikenhet/orädsla, lekfullhet, jaktintresse och aggressivitet 
(Tabell 1).

Tabell 1. Skattade arvbarheter för de fem sammanvägda personlighet-
segenskaperna från MH-beskrivning för collie
 
Arvbarhetsskattningar på mellan 25-30 % är högt för 
beteendeegenskaper, som generellt står under stort in-
flytande av sådana miljöfaktorer som vi inte kan korrigera 
för ens med BLUP-metoden. Det handlar om sådant som 
ägarens inflytande och dagsform. Det är också höga nivåer 
för en prövningsform som genomförs i fält, där man inte 
har samma kontroll över miljöfaktorer som man har under 
ett kontrollerat forskningsförsök. På andra djurslag bedrivs 
framgångsrikt avelsarbete även för egenskaper med betydligt 
lägre arvbarheter. Ett exempel är juverinflammation hos 
mjölkkor som har en arvbarhet på mellan 2 och 10 procent.  
Vår bedömning är därför att det finns goda möjligheter att 
använda MH-data som grund för en effektiv avelsvärdering 
för hundars mentalitet. 
 
Enkätstudie om colliens beteende
Under våren och sommaren 2010 genomfördes en enkäts-
tudie för att få mer information om hur collieägare upplever 
sina hundar. Enkäten baserades på det väl använda ameri-
kanska CBARQ-formuläret som innehåller drygt 100 frågor 
om hundars typiska vardagsbeteende. Tillsammans med 
SCK skapade vi några ytterligare frågor som vi infogade i 
enkäten för att på bästa sätt fånga de specifika beteenden 
som kan vara av intresse för just collie. 
Totalt fick vi in 1804 svar på enkäten, varav 1766 var iden-
tifierbara hundar av rätt ras (vi fick även en del svar om ko-
rthåriga collie och några enstaka shelties). Från enkäten har 
vi summerat svar som relaterar till hundens beteende i olika 
vardagssituationer. Enkäten visar att collieägare generellt 
uppfattar sina hundar som mycket lyhörda, lättlärda och lek-
fulla (figur 2 och 3) när det gäller lek med familjemedlemmar 
som hunden känner väl.

Figur 2-5: Enkäten visar att collieägare uppfattar sina hundar som 
lyhörda och lättlärda, men att många hundar visar rädslereaktioner i 
samband med exempelvis skott och när hunden går på hala underlag.

EGENSKAP  ARVBARHET

Socialitet  25%
Nyfikenhet/orädsla  23%
Lekfullhet  26%
Jaktintresse  18%
Aggressivitet  15%

Här syns en collie under momentet ”spöken” på MH.
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Figur 2  

Figur 3

Men enkäten bekräftar också vad MH-profilen för långhårig 
collie antyder, nämligen att förhållandevis många collies visar 
beteenden relaterade till rädsla. Som exempel kan nämnas att 
på frågan om hur vanligt det är att hunden visar rädsla för 
att gå i trappor, svarade bara 44 % att det aldrig förekommer 
(figur 4). Det vill säga 56 % av långhåriga collie visar enligt 
sina ägare någon grad av rädsla för att gå i trappor. Det kan 
jämföras med 22 % för ett antal andra raser som genom-
förde en liknande enkätstudie i ett annat forskningsförsök

Figur 4 - 0= Inte alls, 4= mycket stor

Några ytterligare axplock: 55 % av de som besvarat enkäten 
uppger att deras collie visar någon grad av rädsla för skott 
eller fyrverkerier (figur 5), och av dessa är det hälften som 
visar stor rädsla. 45 % visar någon grad av rädsla för att gå 
på hala golv, varav en tredjedel stor rädsla. 
       
 

Figur 5 - 0= Inte alls, 4= mycket stor

Vad säger MH om hunden i vardagen?
Hundens beteende vid MH är bara intressant om det berät-
tar något om vad vi kan förvänta oss av hundens beteende 
i ”verkligheten”. Det spelar ju ingen roll om vi avlar för 
hundar som är orädda för spöken och ”dumpen”, om det 
inte samtidigt betyder att de är mindre rädda för höga ljud 
och hala golv. Totalt 935 hundar vars ägare svarat på enkäten 
hade också en MH-beskrivning. Genom att koppla dessa 
hundars MH-resultat till enkätsvaren kunde vi konstatera 
att MH ger värdefull information om hundarnas vardags-
beteende.
Sambanden visar att hundar med hög socialitet på MH även 
beskrivs av sina ägare som att de har ett stort intresse för 
människor och visar mindre rädsla för främlingar. Hundar 
med höga poäng på de egenskaper som ingår i nyfikenhet/
orädsla beskrivs av sina ägare som att de har stort lekint-
resse, mindre miljörädslor och mindre rädsla för främlingar. 
Lekfullhet på MH och intresse för lek i vardagen visar ett 
starkt samband, och lekfullhet på MH är också i viss mån 
kopplat till högre främlingsorienterat intresse och mindre 
rädsla. Jakt på MH associerar till högre lekintresse i varda-
gen, men även ett högre intresse för att jaga vilt. 
Vår slutsats är att ett avelsarbete baserat på uppgifter 
från MH har goda förutsättningar att påverka hun-
darnas beteende i vardagliga situationer i en positiv 
riktning. 

Projektets fortsättning
Den första delen av projekt Mentalt Sund Collie har all-
tså gett positiva resultat. Vårt mål är nu att arbeta vidare 
tillsammans med Svenska Collieklubben för att utvärdera 
mer noggrant vilka egenskaper från MH som ska ingå i ett 
sammanfattande avelsvärde för mentalitet hos collie (men-
talindex), och hur certifieringssystemet Mentalt Sund Collie 
ska utformas. 

Tack!
Avslutningsvis vill vi passa på och rikta ett varmt tack till 
alla engagerade collieägare som fyllt i enkäten! Många av er 
har inte nöjt er med att svara på frågorna, utan även skickat 
foton, filmer och berättelser om era colliehundar – det har 
varit väldigt trevligt och uppskattat att få ta del av all denna 
entusiasm! 
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Grupparbeten

Efter de inspirerande föreläsn-
ingarna om genetik, avel för 
temperament och framförallt 
redovisningen av fas I av pro-
jektet Mentalt Sund Collie fick 
vi en uppskattad föreläsning av 

Camilla Sagflaat på Bayer Healthcare om Endoparasiter hos 
hund och katt. Reportage kommer i nästa Collieblad.
När man är på konferens med Collieklubben så ingår alltid 
ett grupparbete som startas på sen eftermiddag av dag ett 
med presentation på morgonen nästföljande dag. 
Temat för grupparbetena var givetvis projektet Mentalt 
Sund Collie (härefter kallad för projektet). Med så många 
colliemänniskor samlade måste man bara vidareutveckla pro-
jektet ur lite olika aspekter. Diskussionerna blev också både 
långa, livliga och givande. Vi hade bara ett kortare avbrott 
för kvällsmat, sen fortsatte colliediskussionerna till långt ut 
på natten.
Vi kommer i nuläget inte att redovisa vad grupperna tyckte 
och det beror på att vi vill få in fler synpunkter från de med-
lemmar som inte hade möjlighet att delta på konferensen. Så 
ta chansen och tyck till om följande frågeställningar:
 1. Vad skall det nya mentalindexet baseras på? (Det  
 baseras på MH men vilka bitar tycker du skall ingå?)
 2. Certifiering av collie – på vilken nivå (individ/  
 kull) och vad skall den baseras på?
 3. Skall arbetsmeriter ingå och vad räknas i så fall   
 som arbetsförmåga?
 4. Hur marknadsför vi Mentalindexet och certifie- 
 ringen?

Har du frågor eller undrar du om något så kontakta någon i 
projektgruppen;  
anita.braxenholm@telia.com 
elisabeth@fornborgen.se eller 
fancymore@swipnet.se. 

Skicka in dina synpunkter och förslag till 
e-post: elisabeth@fornborgen.se 
En sammanställning av samtliga förslag från konferensen 
och övriga synpunkter kommer att redovisas i Colliebladet 
och på hemsidan.

Lotteri 
Under hela helgen fanns ett 
stort lotteri med finfina priser 
framme. Alla intäkter gick till 
projektet. 
 

Svenska Collieklubben vill tacka följande sponsorer:
Stockholms Regiondjursjukhus,  www.djursjukhusen.se
Nordstedts förlag,  www.norstedts.se
MBF förlag,  www.mbforlag.se
Smart shake,  www.smartshake.com
Lagerstedt& Company,  www.lagerstedtocompany.com

Fyrbent ”hundtillbehör på nätet,  www.fyrbent.se
Parma ”hundprodukter på nätet”,  www.Parma.se
Skrufs glasbruk,  www.skrufglasbruk.se 

Utvärdering av RAS
Når vi målen eller är vi på väg åt något annat håll?  
av Anita Braxenholm

Anita Braxenholm inledde 
med Avelspolicyns historik 
där SCK:s RAS klubbades på 
årsmötet 2004. Sedan dess har 
Anita skött uppdateringarna 
och inför nästa låsningsperiod 
2011-2018 har SCK utfört en 
större utvärdering där vi alla 
fick en första genomgång på 
Colliekonferensen i oktober 
2009. Nu har Anita följt upp 

med siffror för hela 2010 varför utvärderingen är för hela 
perioden 2004-2010.

Året 2010 – den kortsiktiga utvärderingen
Anita inledde med den kortsiktiga utvärderingen för 2010 
jämfört med året innan. Det man kan glädjas åt är att en 
väldigt stor och ökad andel hundar har gått MT och att fler 
har blivit godkända. När det gäller brukstävlandet så har det 
skett en ökning av tävlande i lägre klass vilket bådar gott för 
framtiden.
Antalet MH-beskrivna var under början av året väldigt få 
men det var inget egentligt problem utan berodde på att 
SBK var sena med uppdateringarna av Lathunden. Anita får 
alla uppgifter till uppföljningarna via Lathunden. Till konfe-
rensen var dock inte utställningarna med, men de kommer 
snart att finnas på hemsidan. 
Gällande höfterna så har antalet röntgade hundar ökat men 
det har tyvärr också dysplasin. 
När det gäller kullarna har 106 kullar registrerats under 2010 
men tyvärr har bara 40 kullar, 38 %, valphänvisning. Det är 
alldeles för låg siffra. Dessutom finns det: 
- 28 kullar har en far som inte uppfyller de mentala kraven 
- 35 kullar har en mor som inte uppfyller de mentala kraven

Vad har egentligen hänt 2004-2010?
Det börjar även bli mer vanligt att man omlyser vuxna hun-
dar. Idag är det ca 70 % av föräldradjuren som är omlysta 
vilket är mycket bättre än 2004.

MH-utvärdering
1997-2003 har 30 % MH-beskrivna
2004-2009 har 43 % MH-beskrivna
Den kvarstående rädslan har blivit bättre, färre hundar.
27 % har blivit 21 % vilket går åt rätt håll.
Dock är andelen brutna hundar 10 %, vilket till viss del 
döljer de hundar som annars hade fått stor kvarstående 
rädsla.
Skotträdslan är konstant 37 % under hela perioden. Här har 
alltså ingenting hänt…
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Övergripande mål i RAS
Prioritera avel för mentala egenskaper
Vi har lyckats med målsättningen att få fler collie att deltaga 
på MH.
Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett 
långt liv utan hälsostörningar
Hd-röntgade och ögonlysta har ökat

Statistik från Agria visar att collien är en frisk ras. Vi sticker 
dock ut lite på pyometra.
Prioritera avel med hundar med naturlig fortplantnings-
förmåga
Vi får inga signaler från veterinärer att insemination ökar. 
Ytterst få tikar får valpar före 2 år eller efter 8 års ålder.

Verka för en låg andel nära släktskap för att därmed 
minska inavelsökningen i hundraserna.
Inavelsgraden har minskat stort. 
1981 4,9 %
2004 2,7 %
Nu på 0,8 %

Verka för att minska antalet avelsrestriktioner.
Totalt 9 kullar har fötts med en förälder som är  
korthår resp. långhår

Dokumentation
Anitas OH-presentation finns att ladda ner på hemsidan. 
Klicka på OM Collie och sedan Avelspolicy så hittar du info 
om årets konferens inkl. olika föreläsningar men även info 
om förra Colliekonferensen 2009.

 

Ögon-utvärdering
År 2000 ögonlystes 11 % av hundarna medan hundar födda 
2007 är vi uppe 30 %. Uppfödarna har verkligen tagit till sig 
den här informationen.
CRD andelen ligger på 70 % och vi kan numera konstatera 
att vi aldrig kan avla oss ur det. Vi får istället koncentrera oss 
på att hålla koll på andra diagnoser, som står för en andel på 
ca 7 %.

Utställning
Under perioden har fler hundar kommit till utställning och 
idag får över 40 % CK på utställning.

Röntgade
Uppfödarna har även tagit till sig att fler hundar skall höft-
ledröntgas för att vi skall kunna förbättra colliens höfter. 
1999-2003: 48 % röntgade, 17 % dysplasi
2004-2009: 54 % röntgade, 15 % dysplasi
2008 är vårt svarta år gällande antalet hundar som MH-
beskrevs samt röntgades. 

”Nådde” vi målen?
Anita gick igenom ingångsvärdet för respektive mål, talade 
om vilket målet är enligt RAS och visade sedan hur vi ligger 
till efter utgången av 2010. 
I tabellen nedan redovisas utfallet för HD, Ögon samt MH 
inkl. respektive mål för olika egenskapsvärden.  

Färgvalet ger info om hur vi ligger till. Kort sagt har vi fort-
farande lite för mycket dysplasi och fortfarande ögonlyses 
inte alla avelsdjur som vuxna. 
 
Vidare når vi inte riktigt upp till 50% MH-beskrivna per 
årskull och tyvärr så har vi inte fått mer lek eller nyfikenhet i 
våra hundar. Rädslorna har dock minskat något, vilket är ett 
steg i rätt riktning.
Gällande antalet hundar till arbetsprov så går det framåt.
Däremot når vi inte riktigt målet på att hälften av alla hundar 
skall ställas ut eller exteriörbeskrivas. Där är det en bit kvar. 
Men andelen som får CK har ökat något till 42%.

HD
Ingång: 40% röntgade 17% dysplasi
Mål: 50% undersökta dysplasi >14%

Utfall: 52% undersökta - OK dysplasi 15% - en liten bit kvar

ÖGON
Ingång: 87% valpar ögonspeglade 6% den vuxna populationen
Mål: 93% av valparna  samtliga avelsdjur

Utfall: 98% - OK  70% - inte helt uppfyllt

MH
Ingång: 21% under 2001
Mål: 50% per årskull
Utfall: 49% vissa år - nästan...

MH-egenskaper

Mål: Öka hundens vilja att leka
Utfall: En försämring med 0,2 enheter

Mål: Öka hundarnas nyfikenhet

Utfall: En försämring med 0,1 enheter

Mål: Minska hundarnas rädsla

Utfall: En förbättring med 0,1 enheter

ARBETSPROV
Mål: Få hundar till prov
Ingång: 2004 - 53 unika hundar, 2007 - 57 unika hundar

Utfall: 2010 - 62 unika hundar

EXTERIÖR
Mål: 50% utställda/exteriörbeskrivna

Ingång: 39-40%
Utfall: 2006 - 46%, andel CK är 42%
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person från respektive lokalområde, efter det lades förslaget 
ut på hemsidan och medlemmarna ombads att ta ställning 
i frågan och skicka in sin röst till sekreteraren. Totalt 190 
medlemmar gjorde så och utfallet blev 56 % för förslaget 
och 44 % emot. Styrelsen beslöt då att skicka in förslaget till 
SBK.

En ny Collie-ägarutbildning 
På Lokalområdeskonferensen i 
januari 2010 handlade grupparbetet 
om vad en ny utbildning inom SCK 
skulle innehålla. Vi frågade helt 
enkelt deltagarna om hur vi skulle 
lägga upp utbildningen. Det visade 
sig väldigt lyckat då vi fick in många 
bra idéer och många hann med att 
på kort tid skapa hela utbildning-
splaner. Så många bra idéer hade en 
mindre grupp människor aldrig fått fram och det hade tagit 
väldigt lång tid att få ihop till en hel utbildning.
Under 2010 har styrelsen och avels- och uppfödarkommit-
téen arbetat vidare med att skapa en ny Collieägarutbildning. 
Vi har valt att kalla den så för den vänder sig inte enbart till 
uppfödare. Utbildningen är tänkt att bedrivas i cirkelform 
ute i lokalområdena med hjälp av Studiefrämjandet. Därför 
måste varje lokalområde ta kontakt med sitt lokala Studie-
främjande i god tid innan man startar upp utbildningen. 

Innehåll
Utbildningen är upp delad i 6 olika block om vardera cirka 
6-8 timmars studietimmar. 1 studietimme motsvarar 45 
minuter.

BLOCK 1
Rasstandard, historik och användningsområden
MÅL: Vara förtrogen med colliens exteriör med fokus på de 
rasspecifika egenskaperna (detaljerna).
Känna till rasens ursprung, historik och användningsområde. 
TID: 8 studietimmar
Här ingår även praktiska övningar med hands-on.

BLOCK 2 - Juridik
MÅL: Känna till gällande avtal och regler (SKK). TID: 8 
studietimmar. 

BLOCK 3 - Genetik
MÅL: Känna till grundläggande nedärvningsprinciper gäl-
lande exteriör, hälsa och mentalitet. TID: 8 studietimmar. 

BLOCK 4 – Rasspecifik avelsstrategi
MÅL: Vara förtrogen med colliens RAS. Ha kännedom om 
och kunna använda aktuella databaser. TID: 8 studietimmar. 

Medlemsmöte
På söndagen den 20 februari 
kl. 11:00 gjorde vi ett uppehåll 
i konferensen för att ha ett 
medlemsmöte.

Jan Klerung presenterade SCK:s utkast till nytt RAS 
(Rasspecifik AvelsStrategi) för kort- och långhårig collie. 
Förslaget godkändes av mötet och nästa steg är att SCK 
skickar in vårt nya RAS till SKK för antagande.  
Mötet beslutade att den nya låsningsperioden för RAS skall 
vara ytterligare 7 år dvs. 2011-2018.

Här följer en sammanfattning av förändringarna i vårt nya 
RAS-dokument:

•  Den stora förändringen är layouten för att öka läs  
   barheten
•  Text om colliens historik har kompletterats
•  Målet om exteriör har delats upp i två delmål; mål   
   om andel utställda som idag medan exteriörbeskriv-  
   ningen har fått ett eget mål
•  Målen är de samma och är följande:
  o Höftledsdyslpasi
  o Ögon
  o MH
  o Enskilda egenskaper MH
  o Arbetsmeriterade hundar
  o Exteriör

Målet för andelen ögonlysta valpar har skärpts från nuvar-
ande 93% till 98%. 
•   Målet för exteriör har fått ett nytt mål som heter  
    ”Att inom giltighetstiden öka andelen exteriörbeskrivna hundar”
•   För varje mål har text om utfallet för den första peri  
 oden 2004-2010 lagts till 

När RAS har antagits av SKK kommer vi att lägga ut doku-
mentet på hemsidan samt att dokumentet även skall översät-
tas till engelska. 

Därefter informerade styrelsen om de båda remissvar som är 
inlämnade till SBK under februari.
Först var det klubbens svar på MT-remissen där förslaget är 
att det ska finnas krav på minimipoäng på del 1 resp. del 2 av 
MT. SCK stödjer inte detta förslag. 

Nästa svar från SCK rör klubbens ansökan om nya 
särbestämmelser för utställning. SCK:s förslag innebär att 
hund som uppfyller något av de tre föreslagna kraven ska ha 
rätt att tävla om Certifikat. Här kom det frågor om hur SCK 
hanterat ärendet. SCK har haft en mycket kort tid på sig att 
besvara skrivelsen från SBK.
SCK fick uppgiften ifrån SBK i slutet av hösten och svar 
skulle lämnas i början av februari. Först togs ett förslag fram 
som presenterades för lokalområdena som fick i uppgift att 
diskutera frågan bland sina medlemmar. Därefter genom-
fördes ett telefonmöte mellan huvudstyrelsen och kontakt-
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BLOCK 5 - Beteende
MÅL: Någon kunskap om hundars beteende kopplat till 
mentala egenskaper. TID: 8 studietimmar. 
Den här delen innehåller en specifik utbildning som heter 
M1: SBK:s kurs Allmän mentalkunskap och denna skall 
genomföras. Vidare skall man delta på ett MH/MT samt ta 
dela av beskrivarens/domarens genomgång av hunden.

BLOCK 6 – Specifikt för uppfödare
Avelsplanering
MÅL: Kunna välja avelspartner samt tänka avel i fler steg. 
Grundläggande om parning, dräktighet och valpning. Hur 
man är ett stöd för valpköparna. Krav är att block 1-5 är 
genomförda. 

Start under 2011
Under våren 2011 kommer det att tas fram en pärm till varje 
lokalområde med hela kursens upplägg samt litteratur. SCK 
kommer att köpa in en omgång litteratur per lokalområde. 
Innehållet i pärmen kommer att återfinnas på hemsidan via 
LO-pärmen. 
Lokalområden kan med andra ord börja tänka på hur de 
skall starta utbildningen. Ta kontakt med Studiefrämjandet 
på den ort ni avser att vara på, ta emot intresseanmälningar 
från medlemmar m.m. 
Vi ser alla fram emot att få delta på den här utbildningen!

Som sista pass på konferensen föreläste Marie Baaz om 
kennelhosta. Reportage om detta kommer tillsammans med 
föreläsningen om Endoparasiter hos hund och katt i nästa 
Collieblad som kommer i mitten av maj.

Konferensen avslutades och vi åkte alla hem efter ett par 
härliga och lärorika dagar i Västerås.

Några bilder från ett gnistrande kallt Västerås under Collie-
konferensen.
Foto: Johan Nilsson
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2009
Långhår
Kull född 2009-03-07
e: Umber von der Prignitzer Flur
u: Damaianus Glindra
Kennel Damaianus

Kull född 2009-03-13
e: Bronze Leaf  Independent Isidor
u: Springmist’s Fiddle-Faddler
Kennel Puckolinas

Kull född 2009-03-27
e: Danfrebek Design de Luxe
u: Mironik’s Qanqan
Kennel Mironik’s 

Kull född 2009-03-27
e: Springmist’s Millencollin
u: Bronze Leaf  Hedda Of  Coolbreeze
Kennel Bronze Leaf  

Kull född 2009-03-28
e: Steadwyn Showmanship
u: Alice-Roslagen
Sirkka Fredriksson, Vätö

Kull född 2009-06-07
e: Leaftribe Old Black Joe
u: Privat’s Wedding Gift
Kennel Brudholmens 

Kull född 2009-07-02
e: Angeleye’s Once And Again
u: Angeleye’s Midnight Dream
Kennel Dream Once 

Kull född 2009-09-20
e: Top-Fashion’s Ace Mac Magnum
u: Top-Fashion’s Golden Treasure
Kennel Top-Fashion’s 

kull född 2009-10-21
e: Cordylines Star Commander
u: Mirabackens Xotic Look
Kennel Mirabackens 

Korthår
Kull född 2009-05-26
e: Avallon Bila Kaifa
u: Fairlines Canasta
Kennel Top-Fashion’s 

2008
Långhår
Kull född 2008-02-14
e: Ässtorps Oskar
u: Kendrakes Ruby Love
Eric Lindahl, Långås

Kull född 2008-02-18
e: Glenhaven Black Enticer
u: Glenhaven Royal Dream
Kennel Dream Meadow’s 

Kull född 2008-03-02
e: Lassies Applause To Buick
u: Dantos Hervor
Kennel Dantos

Kull född 2008-03-14
e: Fachings Jetblack Jake
u: Gemdales Noble Nancy
Kennel Mironik’s 

Kull född 2008-03-20
e: Springmist’s Nikolai
u: Alma
Kennel Springmist’s

Kull född 2008-04-18
e: Danfrebek Design de Luxe
u: Rowan Height’s Grand Bark
Kennel Rowan Height’s 

Kull född 2008-06-07
e: Lassies American Concept
u: Echuca Cool Kimmy Echo Of  A Legend
kennel Dagsljus

Kull född 2008-06-24
e: Roxier’s Blue Matrix
u: Gold Status Magic Zoul
Kennel Gold Status

Kull född 2008-07-03
Gemdales Nordic Nelson
Springmist’s Tears For Fears
Kennel Fornborgens

Kull född 2008-08-12
e: Angeleye’s Young Lord
u: Deandream’s Allegromiss
Inga Elmersson, Vetlanda

Kull född 2008-12-07 
e: Springmist’s The Rednex
u: Mild-Kachina’s Atena Olivia Gold
Kennel Mild-Kachina’s

Korthår
Kull född 2008-05-02
e: Walensian Maitre
u: Mironik’s Panizzi
Kennel Mironik’s 

2007
Långhår
Kull född 2007-01-25
e: Seamist Starsquad
u: Damaianus May Samantha To Uniline’s
Kennel Uniline’s

Kull född 2007-03-30
e: Fancymore Special Edition
u: Fancymore Morning Angel
Kennel Fancymore 

Kull född 2007-07-27
e: Windy Forest’s Like A Surprise
u: Steadwyn Blissfully Blue
Kennel Sammen’s 

Kull född 2007-08-29
e: Twin Acres Patrick Henry
u: Seamist Snowstar
Kennel Seamist

Kull född 2007-09-25
e: Saruskan Amadeus
u: Springmist’s Sahara Hotnights
Kennel Springmist’s

Kull född 2007-10-06
e: Springmist’s Walk On The Wildside
u: Springmist’s Haunted Lady
Kennel Springmist’s

Korthår
kull född 2007-02-20
e: Helga Neitin Tsaari Timo
u: Oneway’s Cassandra
Kennel Kari’ Dahls

2006
Långhår
Kull född 2006-05-28
e: Springmist’s Black Is Black
u: Gold Status Magica
Kennel Gold Status

Kull född 2006-11-11
e: Number-One
u: Steadwyn Blissfully Blue
Kennel Sammen’s 

Kull född 2006-12-14
e: Ässtorps Oskar
u: Dantos Indomee
Kennel Bronze Leaf  

2004
Långhår
Kull född 2004-03-03
e: Springmist’s Rasputin
u: Springmist’s Haunted Lady
Kennel Springmist’s

Kull född 2004-03-04
e: Folias Zimzalabim
u: Dantos Chimaira
Kennel Dantos

Kull född 2004-03-09
e: Folias Zimzalabim
u: Gold Status Tiger’s Eye
Kennel Gold Status

SCK vill gratulera följande uppfödare och collieägare för att ni tillsammans har lyckats MH-
beskriva alla hundarna i alla dessa kullar! Här finns alla kullar med som består av minst 3 hundar. 
Kullar med mindre än 3 hundar kommer i nästa collieblad. Framöver kommer vi att redovisa 
kullar löpande under året.
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Tootsies och mitt första möte var vid 
valptesten vid 8 veckor. Oj, vad jag 

blev imponerad. Hon var öppen och ny-
fiken, bar och lekte med allt jag erbjöd, 
men jag skulle inte ha en tik så jag åkte 
hem. Men jag fick Tootsies uppfödare 
att ”lova” att inte sälja henne till någon 
som inte skulle ställa ut eller träna.

När Tootsie var 9 veckor var det många 
som hade velat köpa henne men in-
gen var intresserad av att ställa ut eller 
träna. Det blev mycket tänk från min 
sida och när min bästa vän sa hon skulle 
ställa upp när Tootsie löpte (eftersom 
jag hade Tootsies pappa och halvbror 
hemma) och husse kunde tänka sig (un-
der protest) att vi skulle köpa en valp, 
då bestämde vi att Tootsie skulle bli vår.

Jag övertalade Tootsies uppfödare att 
köra halvägs till mig och jag fick min 
nya hund (trodde jag). När jag kom hem 
med Tootsie blev hon omedelbart hus-
ses hund, kärlek vid första ögonkastet. 
Hon sitter fortfarande och väntar varje 
dag på att husse ska komma hem så de 
kan fixa allt på huset och tomten. Hon 
följer med in under huset för att lufta 
vattenpumpen och i krypgrunden när 
något ska ordnas där. ”Hjälper till med” 
att klyva ved m.m. Strax efter att Tootsie 
kom hem upptäckte vi att jag var sjuk 
och jag fick opereras vid flera tillfällen. 
Vi kunde inte ta hand om en valp då så 
Tootsie bodde på olika ställen under ca 
6 månader. Hon bodde hos en vän, hos 
hennes syster och på en bilverkstad och 
ibland i ett stall. Jag tror att Tootsie ty-
ckte att hon hade ett spännande och in-
tressant liv under den tiden. Hon levde 
med Monas schäfrar när hon var där 
och lekte med Annelies barn när hon 
var där och tog emot kunder och var 
med i fikarummet på bilverkstaden och 
”hjälpte till” med hästarna.

Äntligen mådde jag bättre och Tootsie 
kunde komma hem igen. Hon fick träf-
fa min sökgrupp som är en del av mitt 
liv även om deltagarna ”byts ut” lite då 
och då. Jag har utbildat mig till sökin-
struktör och tränat sök i 19 år. Tootsie 
är född sökhund. Hon älskar människor 
och hon älskar mat. Det är en suverän 
kombination i söket. De personer som 
var med när Tootsie fick börja träna sök 
blev hennes favoriter för livet. 

Jag älskar att träna sök för hundarna ty-
cker det är så roligt. Är min hund glad, 
då är jag glad, och allt går och blir bra. 
Det här gäller alltid när jag tränar. Toot-
sie har alltid gått bra i söket och hon är 
duktigare och noggrannare ju besvärlig-
are terrängen är och bryr sig inte om hur 
jobbigt det är att nå fram till en figurant. 
Hon ger sig aldrig och bryr sig inte om 
att det är varmt och hon markerar med 
ett bra skall, vilket leder till något gott 
att äta.
 
Tyvärr tycker jag inte om att tävla. Jag 
blir nervös och väldigt konstig, så hun-
darna måste vara ”självgående” innan 
jag tävlar. De får ta hand om matte föru-
tom att fungera på tävlingarna. Det är 
därför jag bara brukar tävla en gång om 
året. Jag har valt att tävla på Collie-SM 
för att jag får komma ut och träffa trev-
liga människor i alla delar av landet. På 
Collie-SM har vi alla collien som största 
intresse. 
Tootsie älskar våra resor för då är det 
bara hon och jag. 
Vi brukar passa på 
att hälsa på hennes 
släktingar på vägen 
och ibland sover 
vi över efter att ha 
pratat hund halva 
natten. Vi campar, 
bor i stugor och på 
hotell, allt är lika ro-
ligt och spännande. 
Ibland riktiga guld-
korn.

 Att Tootsie är vacker är det inte bara jag 
som tycker. Vi började ställa ut i junior-
klass och har fortsatt att ställa ut under 
åren. Både Tootsie och jag tycker det är 
jätteroligt, kanske för att det går så bra 
och de flesta domarna tycker om henne. 
Vi får också fler hundvänner hela tiden 
för det är en lång väntan som man kan 
prata bort. Många bra tips hur man kan 
fixa till lite inför utställningen och passa 
på att ”tjuvtitta” på hur de duktigaste 
gör på utställningarna. 
Tootsie brukar lägga sig och sova bort 
den mesta tiden och jag har skaffat ett 
tält för att skydda både mot regn och 
solsken. När vi kommer in i ringen så 
är det som att Tootsie vill att man ska 
se henne och hon älskar att springa och 
visa upp sig.

Vi har varit runt om i Sverige och bl.a. 
deltagit på två World Dog Show (en i 
Danmark). Naturligtvis är det roligast 
att vinna men jag är nöjd om jag och 
domaren är överens i kritiken. Sen kan 
någon annan vinna om det är en viss 
typ domaren vill ha. Jag var inte nöjd 
när domaren sa (och skrev i kritiken) att 
Tootsie “tyvärr har en felaktig färg”. Jag 
hoppas att den domaren bara hade en 
dålig dag...

Tootsie fick vänta lite för länge innan 
vi gjorde vårt MH, men när vi äntligen 
kom iväg gjorde hon ungefär som jag 
trott och vi vågade senare anmäla oss 
till en Korning. Med hjälp av Tootsies 

‘‘
Jag älskar att träna sök för att 
hundarna tycker det är så roligt.

Världens bästa Tootsie!
av Gunnel Hallström



21

”extramatte” Mona åkte vi till Timrå. 
Vi kom fram på kvällen innan. Sen var 
det spännande för jag hade ännu inte 
sett den nya korningen. Tootsie skötte 
sig som på en tävling, dvs. hon fick ta 
hand om sig själv, hela korningsbanan, 
matte och en förvirrad testledare. Man 
kan höra på videobandet att testledaren 
hela tiden ger fel instruktioner (som jag 
påtalade men hon nekade) men Tootsie 
klarade sig bra och fick en titel och da-
gen slutade bra.

Lydnad är inget för mig för jag tyck-
er det har blivit så petigt och tråkigt. 
Momenten har förändrats till (enligt 
mig) cirkuskonster där man tagit bort 
glädjen. Men, i hösten 2010 fick jag 
för mig att jag skulle testa det som jag  
tyckte hade blivit så tokigt i lydnadsklass 
1 för att se om jag tyckte likadant efter 
att själv ha provat på.
Tootsie var redan uppflyttad till högre 
klass i bruks så vi behövde inte börja 
helt från början utan mest ändra och 
fixa i några moment och lära in en del 
nya.

Efter lite träning så tyckte jag att vi 
kunde prova att tävla och jag anmälde 
mig till tre tävlingar och hoppades på ett 
LPI.
På den första tävlingen var jag tvungen 
att påtala för domaren att han gjorde fel 
i sin betygsättning. Han gick och prata-
de med en äldre domare som sa att jag 
hade rätt och vi fick en 6,5 istället för 
0. Sen var vi inga favoriter i resten av 
momenten men vi fick ett 1:a pris. I vår 

andra tävling på en klubb långt bort fick 
vi samma domare och efter strul med 
platsliggningen var det bara Tootsie och 
en annan hund kvar för omliggning. Vi 
fick båda samma slutpoäng, så vi delade 
förstaplatsen och vi hade vårt andra 1:a 
pris. Den tredje tävlingen gick jättebra 
så Tootsie fick sitt LPI. 
Efter att provat på kan jag konstatera att 
jag fortfarande tycker lika illa om de nya 
reglerna och momenten.

VARJE FICKA HAR TRE FICKFUNKTIONER:
EN ENKEL FRONTFICKA MED COVERLAP.
EN FICKA MED DRAGKEDJA SAMT
EN INNERFICKA INUTI DEN ANDRA MED
KARDBORREFÄSTE VILKET GÖR DENNA
FICKA URTAGBAR OCH TVÄTTBAR.

DOLD MOBILTELEFONFICKA.
FYRA BRÖSTFICKOR, 2 MED
DRAGKEDJA OCH 2 MED FICKPÅSE
I MICROFLEECE FÖR SKÖNT
VILOLÄGE FÖR HÄNDERNA.
TVÅ RYMLIGA UTANPÅLIGGANDE 
BÄLGANDE  FRONTFICKORBÄLGANDE  FRONTFICKOR
DEN ENA 3 I 1.

DUBBEL FRONTPLACKET
TÄCKER DRAGKEDJAN SAMT
SYDD AVRINNINGSKANAL PÅ
INSIDAN.
EXTRA DRAGKEDJEÖPPNING
VID ARMHÅLA FÖR BÄSTA
VENTILATION. ELASTISKVENTILATION. ELASTISK
STRING I BÅDE MIDJA OCH 
NEDERKANT AV JACKAN.

UPP- OCH NERVIKBARA ÄRMREFLEXER.
3M REFLEXER FRAMFRONT SAMT PÅ 
ÄRMENS KARDBORRESTÄNGNING. 
ÄRMFICKA MED DRAGKJEDJA.
KARDBORRE FÖR FLEXIBEL
ÄRMSTRÄCKNING

RYGGPARTIET HAR EXTRA RYGGOK SOM
ÄR ÖPPNINGSBART I NEDERKANT
SAMT RYGGREFLEX.

DOLD REGNTÄT HUVA I KRAGEN, MED SKÄRM.
EXTRA STOR OCH HÖG KRAGE MED INSIDA I
MICROFLEECE. 

www.arrakoutdoor.com
Tel: 0346-804 31

Arraks Original Jacka
Designad tillsammans med brukshundfolk

Ger utövaren den bästa förutsättningen för att hålla sig varm och torr
Men även för att bekvämt utöva hundsport och andra utomhusaktiviteter

Tootsie gjorde illa sig i början av decem-
ber, så tidigast i april blir det träning på 
riktigt igen. Om Tootsie blir bra plan-
erar vi att under 2011 delta på utställnin-
gar i Norden och passar på att träffa fler 
trevliga människor och hundar. 
Vi vill också delta på Collie-SM både 
i utställningsringen och i sök, som i år 
går på Örebro Bk. Det blir till att snabbt 
träna in högre momenten i vår och kan-
ske, kanske blir det någon lydnads 2:a 
till hösten.
  
  *
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Allt började en dag för länge sedan, 
närmare bestämt en dag i juni 

2009. Jag var på väg till en träningsgrupp 
som jag tränar lydnad med. Då kom jag 
körande i mitt villaområde och kom rätt 
upp i en bas med militärer och poliser. 
Jag hade tidigare under dagen hört på 
radio att de letade efter en försvunnen 
äldre man. Jag förstod då att militärerna 
och poliserna fortfarande letade efter 
den försvunne.
Plötsligt kändes det lite futtigt att bara 
åka iväg och inte hjälpa till. Jag vände 
bilen och gick helt enkelt dit och frågade 
om de behövde hjälp av frivilliga. Det 
var ett mycket positivt mottagande av 
mitt erbjudande. Jag talade först med 
en polishundförare som slussade mig 
vidare till Hemvärnet. Killen från Hem-
värnet berättade att jag skulle få gå med 
i en av deras skallgångskedjor. Jag frå-
gade om jag kunde ta med Tilly efter-
som hon skulle se mer än jag gjorde. 
Hemvärnskillen såg inget hinder med 
det, han skulle bara kolla med Hemvär-
nets hundförare först.
När deras hundförare kom var det in-
get snack om saken, jag och Tilly skulle 
gå först i skallgångskedjan tillsammans 
med de andra hundförarna.

Senare under kvällen blåstes letandet av, 
mannen hade hittats avliden av polis-
en som sökte av området bredvid oss. 
Naturligtvis tyckte Hemvärnsgubbarna 
att jag skulle utbilda min hund till Tjän-
stehund i Hemvärnet.  

Jag kollade senare upp lite vad som 
krävdes för detta och förstod att jag i 
så fall skulle bli tvungen att gå en mil-
itär grundutbildning och lära mig skjuta 
med mera. Detta har ju aldrig lockat mig 
något speciellt så planerna lades på is.
Funderingarna hade trots allt startats 
och från och till funderade jag på om 
jag ändå skulle försöka certa Tilly i Förs-
varsmakten. I början av 2010 hade fun-
deringarna blivit lite allvarligare och jag 
började ringa runt och prata med per-
soner jag kände som hade hållit på med 

Tjänstehundar.
Det visade sig att ”planeterna stod 
rätt” för att vi skulle få chansen att 
testa in Tilly till en utbildning.  Alla 
SBK-klubbar här omkring är inte så 
aktiva på Tjänstehundssidan. Av en 
lycklig slump var det precis på gång en 
utbildning i Vänersborg där jag bor.

I februari 2010 klarade Tilly intest-
ningen för tjänstehundsutbildningen. 
Några veckor senare drog utbildnin-
gen igång. 
Eftersom Tilly var uppflyttad till Hö-
gre klass spår var ju hennes lydnad klar. 
Lägrelydnad krävs förutom kryp och 
apportering. Tillys spår var ju också så 
gott som klart. Så jag trodde nog att 
detta skulle gå väldigt smidigt. Det var 
ju på patrullstig med vind- och ljud-
figurant och på den fasta bevakningen 
som vi skulle lägga vårt fokus.
Tilly bara älskade patrullstigarna, att 
jobba med hög näsa var livet.  Hon 
blev genast patrullstigarnas stjärna. 
Det visade sig då att matte klart un-
derskattat svårigheten att från patrull-
stigen, gå på patrull och ta upp spår. 
Vi fick träna en hel del på patrull med 
spårupptag för att alla bitarna skulle 
falla på plats.
Det var träning varje söndag med 
Hemvärnet. Vi träffades 09.00 och var 
ej klara före 16-17-tiden på eftermidd-
agen. Vi hade några veckors sommar-

uppehåll sedan var det dags igen.

Certningen skulle ha varit i September 
men sköts upp så att den  blev av först 
i November pga att inte alla i gruppen 
hade blivit klar med sin lydnad. Lyd-
naden ska vara godkänd innan certnin-
gen. 
I augusti fick vi göra en testhelg med  
övernattning för hundarna i basen för 
att se att de orkar jobba dagen efter öv-
ernattningen.
Jo, så kom då helgen med Certprovet. 
Det började redan på fredagen då vi 
skulle bygga upp basen för hundarna. 
Eftersom det var flera minusgrader fick 
vi lägga lite omsorg på detta. Jag hade 
lånat en utställningsbur som jag rullade 
in i liggunderlag innan jag drog på en 
presenning utanpå.
Själva provet började 08.00 dagen därpå. 
Först gick vi igenom helgens schema 
därefter började invisitationen. Hunden 
gås igenom för att se att den är frisk. En 
främmande testledare ska kunna gå iväg 
med hunden. Hunden ska också kunna 
hoppa in i en främmande bil. Därefter 
var det bara att sätta på täcket på Tilly 
och gå iväg med henne till basen där 
baspersonal fanns på plats för att ta 
hand om hundarna. Efter denna inlämn-
ing fick vi endast ut hundarna för att 
göra prov. Det var baspersonalen som 

TILLY - NYBLIVEN TJÄNSTEHUND!
av Eva Hogmalm - ägare och förare
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rastade och utfodrade hundarna. Detta 
är ett jobbigt moment för mig då det har 
liksom växt ut en navelsträng emellan 
mig och Tilly :-)
På förmiddagen gick vi patrullstigen 
som är på 1 000 m. Det var inga prob-
lem för Tilly och hon markerade både 
vind- och ljudfiguranten galant. Vän-
tan, väntan…och först efter mörkrets 
inbrott blev det fast bevakning i en 
timme. Tilly var jätteduktig och det blev 
godkänt även här.

Vi hundförare fick middag och över-
nattning i en barack. Det kändes riktigt 
orättvist när man visste att hundarna 
fick övernatta utomhus. I vanliga fall 
sover Tilly i mattes säng. På morgonen 
fick vi reda på att det varit en del oro-
ligheter under natten. Det hade blåst 
ordenligt och mindre grenar hade rasat 
ned på burarna. Det var också en del 
ungdomsaktiviteter på gång samtidigt 
som vår certning. Ungdomarna hade 
övat med lysraketer vilket hade skapat 
en del av oroligheterna.
Nu var nerverna ordentligt pressade. 
Hur skulle det gå? Det var ju bara 
spåret kvar. Skulle hundarna fungera 
efter övernattningen? Vi blev indelade 
i två grupper med fyra ekipage i varje. 
Naturligtvis skull jag och Tilly vara i den 
senare gruppen. Lång väntan och oj, 
vad nervöst. I vilken form skulle Tilly 
vara? Skulle hon orka det 1500 meter 
långa spåret?
Så var det äntligen vår tur. Jag fick ut 
Tilly ur basen, rastade och satte in henne 
i bilen och så bar det av till spårupptaget.
Vi blev anvisade en plats för att starta 
patrulleringen. Jodå, Tilly hittar ett spår 

och tar upp det. Vi går ca 15 m, där 
stannar vi och gör halt. Fem minuters 
väntan i låg ställning och därefter fick 
vi order om att sela på. Efter klartecken 
bar det av uti spåret. Tilly kändes pigg 
och spårade kanonfint. Vi kom till slutet 
med alla apporter. Apporterna bestod 
av ett litet metallrör, en festis, en liten 
träbit och slutet av en ihoprullad fleece-
filt.
Yes! även spåret var klart och godkänt! 
Tillbaks med Tilly till basen. Nu var det 
lunch för hundförarna. Sedan fick vi 
hämta ut hundarna ur basen igen och 
det var samling för att höra om resulta-
tet. Vi var godkända!! Härligt efter en 
lång helg!!

Det här var historien om hur Kennel 
Gemdales fick sin 15:e Tjänstehund 
inom bevakningen.
Tilly är en toppenhund som under året 
blivit Svensk Utställningschampion och 
debuterat i Högre klass spår med god-
känt resultat från de bägge tävlingarna 
hon startat i. 
Vi fick dispens för att göra certprovet 
utan att jag hade gjort den militära grun-
dutbildningen.  Jag hade anmält mig till 
en utbildning i juli innan certprovet men 
försvarsmakten slarvade bort min anmä-
lan. Så i skrivandets stund håller jag på 
att ladda upp för en 2-veckors grundut-
bildning (GUF) i mars på F7(Såtenäs). 
Därefter kommer jag och Tilly att skriva 
kontrakt med Hemvärnet.

RASKOMPENIUM

Beställ den genom att betala in 224 sek (inluderar porto)
på PG 716745-5 (Svenska Collieklubben).
På betalningen anger du: följande: “komp”, ditt namn och adress 
samt hur många exemplar du vill köpa.

När vi har registrerat din betalning skickas beställningen.

Välkommen att beställa!
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När hunden kan alla dina signaler väl och kan utföra 
kombinationer bra kan vi börja träna banor. 

En bana består av 15-20 hinderpassager och den kan vara 
mellan 100-200 m lång.  

Det är mycket att komma ihåg och det är inte alltid så lätt, 
speciellt om det är lite nervositet med i bilden. Det viktiga är 
att man skapar sig en rutin hur man ska komma ihåg på bästa 
sätt. 

Innan vi går närmare in på banor & banvandring så vill jag 
berätta lite om mina tankar om linjer. 

För att lyckas med agility måste hunden veta var den ska och 
det signalerar du med din kropp & röst. Det gäller att stå på 
rätt plats och signalera i tid, på så sätt påverkar vi hundens 
linje. En linje talar om för hunden vilket nästa hinder är och 
snabbaste vägen dit. Agility går som sagt på tid så man vill ha 
så rak linje till nästa hinder så man undviker stora svängar, 
som tar tid och i värsta fall kan leda till fel hinder. 

Hur hittar man då denna linje? Det gäller att tänka flera 
hinder i rad, jag brukar tänka tre i taget. 

Ta en titt på banan här nere. Starta med att titta efter en linje 
från hinder 1 till hinder 3, tänk dig då en linje som är effektiv 
och inte som det ”brukar bli”. 

När ni är klara med 1-3 går vi vidare och kollar på linjen mel-
lan 2-4, sedan 3-5, 4-6 och så vidare, på detta sätt täcker man 
in hela banan.   

Det viktiga är att tänka hur linjen är nu och hur påverkar den 
resten utav banan. 

Åter till banor och banvandringar. Jag tycker det är viktigt att 
man skapar sig en rutin hur man attackerar en bana. När jag 
ska gå banvandring så har jag delat upp den i tre steg. Första 
varven börjar jag lära mig hur banan går. Är det så att någon 
annan storleksklass har kört innan så brukar ja lära mig så 
mycket som möjligt vid sidan av banan, men det är viktigt 
att gå runt banan (om det finns möjlighet) för att se den från 
olika vinklar. Jag börjar i vilket fall med att lära känna banan. 
Nästa steg är att bedöma var jag vill ha hundens linje. Lev dig 
gärna in i hunden, sätt dig på huk och kolla vad hunden ser. 
Sista steget är att komma på en strategi för att forma till hun-
dens linje, alltså komma på hur man ska handla. Detta sätt har 
hjälpt mig att få en kvalitativ banvandring.

Agility - Linjer & banor
av Angelica Eklund
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Jag kommer att starta i jämn höjd med tvåan och köra en 
innersväng till fyran. Sedan byter jag sida med ett blindbyte 
och gör en innersväng sex till sju. Mellan sju & åtta gör jag ett 
framförbyte man kan också göra ett bakombyte men det gör 
att man hamnar lite på efterkälken till tio & elva. Från åttan 
är det viktigt att poängtera att det är rakt fram som gäller. 
Här gäller det att springa på och göra ett blindbyte mellan 
nian och tian. Sedan kör vi en innersväng fram till tretton. Jag 
skickar in hunden i tunnel och gör sedan ett bakombyte och 
genar över till däcket & hinder sexton. Innan sjutton är det 
viktigt att räta upp hunden annars är risken att hamna på nit-
ton. Efter tunneln hämtar upp hunden vid hinder nitton och 
sen springer vi in i mål.  

En sak att ta i beaktning är att denna bana kan se lite annor-
lunda ut i verkligheten beroende på hindrens & tävlingsom-
rådets utseende och sen förekommer det lite justeringar från 
domarens sida. Detta är en bana som Nalle Jansson har ritat 
till tävlingen i Kistamässan 2010.

Snabb ordförklaring:
• Handla – styra hunden med kropp & röst på agilitybanan
• Innersväng – man är på insidan av en kurva
• Framförbyte – man byter sida framför hunden
• Blindbyte – man byter sida framför hunden utan att titta 

på hunden
• Bakombyte – man byter sida bakom hunden  

   
        *
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www.biodistra.se

– Motverkar tandsten, 
ger bättre andedräkt och 

ett friskt tandkött!
Anna-Lena Sörenson, 

Djursjukvårdare.

R a b at t k u p o n g

10 kr rabatt vid köp av 
plaqueoff® animal

n a m n

Till återförsäljare:
 Inlöses av Biodistra AB, Box 284, 30107 Halmstad. 

Telefon 020-21 25 25. info@biodistra.se  
(vänligen uppge butikens B.g. eller P.g.)

Erbjudandet gäller t.o.m. 
2011-12-31 och en gång per kund.

Värd
e

10:-
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Jag var på föreläsning i höstas på min lokala brukshundklubb 
om hur vi hundägare kan berika våra hundars vardag.

Man får inte blanda ihop begreppen berika och aktivera. 
Att berika är att se till hundens ursprungliga beteenden och att 
man låter hunden utföra berikningen utan krav från sin förare. 
Många hundar som inte får utföra sina naturliga beteenden kan 
lätt utveckla problem- och stressbeteenden.
En vallhund som t.ex. inte får valla får kan istället börja valla 
bilar.
När man funderar på vilka berikningar som kan vara rätt för 
just din hund är det viktigt att man ser över några detaljer. Vad 
är det för ras? Hur gammal är hunden? Vad har hunden för 
personlighet?
Vilka naturliga beteenden får den minst utlopp för och hur kan 
vi skapa rätt berikning?

Jaktbeteendet 
är ett beteende som finns kvar hos alla hundraser. 
Exempel på bra berikningar kan vara blodspår, vallning och 
uppletande av föremål.

Ätbeteendet 
berikar man lättast genom att slänga ut lite godis på gräsmattan 
eller i skogen, så att hunden sedan får leta upp dessa godbitar.  

Bobeteende
är något som man ofta kan se hos våran egen ras. De gräver 
ofta innan de med ro kan lägga sig ner. Att då se till att det 
finns lite extra material i bädden att gräva i är bra.
Man kan lägga i några gamla handdukar och någon gammal 
t-shirt.

Revirbeteendet 
är ett beteende hanhundar ger utlopp för varje promenad. De 
kissar var och varannan meter. 

Sociala samspelet
Den mysigaste berikningen är nog trots allt det sociala samspe-
let. Att tillåta sin hund att leka och umgås med andra hundar gör 
att den utvecklas. Det är viktigt att hunden inte blir utfryst från 
sin flock. Mys och kel är en viktigt i denna del av berikningen.  
Det finns även en paragraf  i Djurskyddslagen (1988:534) där 
följande står:

“4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant 
sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig 
naturligt.”

Aktivera din hund men glöm inte att berika hundens vardag.!

Berika hundens vardag!
av Jenny Jonsson
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Öppet nästan jämt.

August Barks gata 8, Västra Frölunda Tel 031-45 07 00  
www.vastradjursjukhuset.se Vardag 07.00 –21.00 Helg 08.00 –20.00

Returadress:
Svenska Collieklubben
Margaretha Carlsson
Åsen 138
860 41 Liden

B
FÖRENINGSBREV


