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Svenska Collieklubbens svar på Remiss Mentaltest 
Svenska Collieklubben (SCK) har tagit del av revideringsgruppens MT-remiss och de 
föreslagna ändringarna. Det är två delar som SCK har synpunkter på. Dels när det gäller 
poängberäkning för godkänd MT och dels gällande HD-status för titeln Korad. 

 
Poängberäkning för godkänd MT 
Förslaget angående krav på lägsta poäng i del 1 och del 2 anser vi inte ska genomföras. 
SCK är av den uppfattningen att färre hundar kommer att delta på MT om den föreslagna 
uppdelningen av resultatet mellan del 1 och del 2 genomförs. All information från 
genomförda MT är viktiga för att öka kunskapen om våra hundar och i förlängningen 
eventuella avelsdjur.  

Med den nya uppdelningen mellan del 1 och del 2 skulle antalet godkända Collies på MT 
minska drastiskt. Redan idag är det svårt att få flera individer ur samma kull att delta på 
MT. Denna förändring skulle försvåra detta arbete ännu mer. Att öka deltagandet på MT är 
ett viktigt mål i collieklubbens RAS och följs noggrant upp.   

MT ska med behållning kunna användas av samtliga av SBK:s 17 raser, trots att raserna är 
framavlade för vitt skilda arbetsuppgifter. Gränser och riktlinjer för MT ska inte enbart 
gynna ett fåtal av SBK:s raser med många testade individer. 
SCK anser att det har gått för kort tid (för litet underlag per ras) sedan den senaste 
revideringen av MT genomfördes för att det ska kunna ske större förändringar till 
kommande låsningsperiod. SCK anser att det är bättre att MT är oförändrat fram till 
låsningsperioden 2017 då det finns ett större material att utvärdera och använda som grund 
för eventuella revideringar gällande gränser för godkännande. 

Åsikter finns att första delen på MT är viktig för ett bra bruksarbete. För att möjliggöra för 
de raser som vill tydliggöra del 1 på MT kan man införa olika nivåer av godkänd: 
 - Godkänd (GK) gäller som idag 
 - Väl Godkänd (VG) blir de som får 360p samt 68p del 1/215p del 2  
 - Mycket Väl Godkänd (MVG) blir de som får 480p samt 68p del 1/215p del 2 

 



 
 
Exteriörbeskrivning 
Om de föreslagna förändringarna genomförs så kommer det inte bara att bli färre collies 
som deltar på MT utan det kommer även att bli färre Collies som kommer att delta på 
exteriörbeskrivning. SCK förlorar då inte enbart information om individernas mentala 
status utan även kunskap om deras exteriör. Fler hundar till exteriörbeskrivning är en viktig 
del i utvärderingen av rasens exteriöra status. Det är dessutom särskilt viktigt med tanke på 
att rasen finns med på SKK:s SRD lista. 
 
HD-status 
Vi anser att kravet på resultat A eller B skall kvarstå för titeln Korad. 

Som skäl till att HD-kravet ska tas bort anger revideringsgruppen i svar till Svenska 
Hovawartklubben dels att SKK redan har tagit bort krav på HD-status gällande andra titlar 
t.ex. SE UCH samt dels införandet av HD-index.  

Att SKK har valt att ta bort krav på fria höfter gällande andra titlar är inte skäl för att SBK 
urholkar titeln Korad. Gällande HD-index så är det fortfarande långt kvar innan vi har ett 
fungerande index för samtliga SBK:s raser. 

 
Sammanfattning 
Låt titeln KORAD fortsätta att stå för de hundar som uppfyller mentala, exteriöra och 
hälsomässiga krav. 

SCK säger NEJ till förändring av ändrade krav på lägsta poäng i del 1 och del 2. 

SCK säger NEJ till borttagandet av HD-krav för titeln Korad. 
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