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Förord 
Svenska Collieklubben ansöker härmed om ändring i särbestämmelserna för Certifikat på utställning 
gällande lång och korthårig Collie. 

Idag har collie inga krav på provmerit för att få erhålla Certifikat utan kraven kommer för att få titeln 
Svensk Utställningschampion. Certifikat delas ut i bästa hane- respektive tikklass. 

Brukshundarna har idag många olika regler både för att erhålla Certifikat samt för att få titeln Svensk 
Utställningschampion. Till exempel Kelpie har särkrav för Svensk Utställnings Champion där 
vallhundsprovet gäller som arbetsmerit dock krävs även att skotten på MH är i ruta 1, 2 eller 3.  

 

Gällande de båda skrivelser (från Dansk Collieklubb och från medlemmar och icke medlemmar i 
Svenska Collieklubben) som har skickats till SBK och SKK angående denna ansökan. Kommer 
Svenska Collieklubben att återkomma med svar på dessa skrivelser. 
 

 

 

Styrelsen i Svenska Collieklubben 
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Ansökan om särbestämmelser för Certifikat på utställning 
Svenska Collieklubben ansöker om ändring i särbestämmelserna för Certifikat på utställning gällande 
lång och korthårig Collie. 

Förslag 

För att få möjlighet att tilldelas Certifikat på utställning ska hunden uppnå något av följande tre 
alternativ: 

1. Att hunden är MH beskriven med Skott markerat i ruta 1,2 eller 3 

eller 

2. Att hunden har ett MT resultat med Skott markerade i ruta 3, 4 eller 5 

eller 

3. Att hunden har uppnått resultat för att få delta i bruksklass enl. gällande championats- och 
utställningsbestämmelser (godkänd lägre klass vid SBK:s bruksprov eller godkänt 
vallhundsprov eller godkänd som draghund (DRHII) eller BSL 2 eller tjänstehundscertifikat 
eller IPO I/BHP I eller SHH I/VPG ). 

 

Bakgrund och historik till förslaget 
Tittar vi bakåt i tiden så har Collie tidigare haft krav för att få tilldelas Certifikat. När karaktärsprovet 
fanns och användes som provform, var kravet godkänt karaktärsprov för att kunna tilldelas Certifikat. 
Svenska Collieklubben ser det som naturligt att Collie liksom flertalet av de övriga bruksraserna har 
krav för att kunna tilldelas Certifikat på utställning. Återinförandet av krav på Certifikat är en av 
delprocesserna till att minska rädslor inom våra raser samt att arbeta efter de fastställda målen i 
klubbens RAS-dokument. Med andra ord ska vi arbeta för orädda, glada, positiva samt sunda allsidigt 
arbetande hundar.   

Karaktärsprovet försvann som provform år 1997 och sedan dess har inga krav funnits för utdelande av 
Certifikat. År 2001 infördes krav på Känd Mental Status för att få registrera valpar av bruksras. 

Det innebar att samtliga avelsdjur var tvungna att delta på MH och fler hundar kom till beskrivning. 
Det som då visade sig var en markant ökning av skotträdsla. För långhårig Collie är det en markant 
skillnad mellan årskullarna 2000 och 2001: 

• Antalet hundar med skott markerat i ruta 4 eller 5 på MH  
steg med 17 % från 30 % (2000) till 47 % (2001)  

• Antalet brutna hundar steg med 4 % från 8 % till 12 % 

Antalet deltagande hundar var 2000 247 st. och 2001 221 st., se tabell på nästa sida. 
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Tabell med skott för några av bruksraserna. 

 

 
Dessa siffror är något som Collieklubben noggrant har följt under de senaste 10 åren, i och med arbetet 
med klubbens RAS-dokument. Genom den regelbundna uppföljningen och utvärderingen av de 
fastställda målen i RAS-dokumentet har klubben kunnat konstatera att en viss förbättring av 
skottstatistiken har skett (För långhårig Collie årskull 2008 har på MH 35 % skotträdda, 10 % brutna, 
och 18% kvarstående rädsla. Dock är hittills endast 37 % av årskullen MH-beskrivna). 



2011-02-02 
 

Svenska Collieklubben 
 

Sid 3 

 

Collie har dock fortfarande en oacceptabelt hög nivå av skotträdda hundar i rasen. Som bäst har vissa 
årskullar av långhårig Collie haft 49 % MH-beskrivna individer, för korthårig collie är det ngt bättre 
deltagande med över 50 % MH-beskrivna årskullar mellan 2003 och 2007. Men vi har trots det ett 
stort mörkertal vad gäller information om rasens mentalitet. 

 

 

Exteriöra mål  

Statistiken visar att för långhårig Collie så har i varje årskull 40-44 % deltagit på utställning vid minst 
ett tillfälle. För korthårig Collie har motsvarande siffra för vissa år varit över 60 %. Två av målen i 
klubbens fastställda RAS-dokument handlar om att öka andelen utställda och/eller exteriörbeskrivna 
hundar. 

 

Statistik över hundar som tilldelats certifikat på utställning 

Antalet Certifikat som de senaste 10 åren är utdelade till långhårig Collie är 1299 stycken fördelade på 
591 individer. Av dessa har: 

• 24 % har ej genomfört MH, ej godkänt karaktärsprov eller har ett brutet MH (143 individer) 

• 20 % har MH med skott markerade i ruta 4 eller 5 (117 individer) 

• 56 % (resterande hundar) har MH med skott markerade i ruta 1, 2 eller 3, godkänt skott på MT 
eller godkänt lägre klass (331 individer) 

 
Ett skrämmande stort antal (44 %) av på utställning meriterade långhåriga collies har ingen känd status 
gällande skott eller har visat skotträdsla på MH-beskrivning. 

Motsvarande statistik för korthårig Collie visar att det under de senaste 10 åren har delats ut 544 
Certifikat fördelade på 183 individer. Av dessa har: 
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• 15 % har ej genomfört MH, har ett brutet MH eller ej godkänt karaktärsprov (27 individer) 

• 13 % har MH med skott markerade i ruta 4 eller 5 (24 individer) 

• 72 % (resterande hundar) har MH med skott markerade i ruta 1, 2 eller 3, godkänt skott på 
MT eller godkänt lägre klass (132 individer) 

 
Hundutställningars främsta syfte är att få en avkommebedömning av de djur som använts i avel, 
uppfödarna får en uppfattning om föräldradjurens avelsvärde och deras förmåga att nedärva sina anlag. 

Dessa anlag utgör både den exteriöra delen samt den mentala delen. Alla raser har en standard som 
beskriver rasens exteriöra och mentala egenskaper, genom ett antal officiellt bedömda hundar 
alternativt exteriörbeskrivna så får vi förhoppningsvis en bredare avelsbas och sundare hundavel. 

Att raserna finns med på SRD-listan är ett observandum både när det gäller exteriör och mentalitet. 
Efter SKK:s revidering av SRD-listan (hösten 2010) står följande om rasen; 

 I rasen förekommer: 

• Smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen, ”Underkäken skall 
vara stark och väl markerad”  

• För små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) 
mandelformade”  

• Ängslighet och otillgänglighet  
 
Särskild uppmärksamhet skall ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet. 
 

Arbetsgång 
Collieklubbens styrelse har varit mån om att samtliga medlemmar ska ha haft möjlighet att ta del av 
förslaget och ha haft möjlighet att yttra sig. Därför har arbetet skett i tre steg. 

Steg 1: Arbetet inleddes med att styrelsen efter genomgång av statistik och diskussioner under flera 
styrelsemöten utformade ett grundförslag.  
Steg 2: Förslaget skickades ut till samtliga lokalområden för diskussioner där. Lokalområdena 
skickade in en sammanställning på synpunkter. Dessa samlade synpunkter från alla lokalområden 
skickades tillbaka ut till lokalområdena så att alla kunde ta del av övrigas synpunkter och funderingar 
kring styrelsens förslag. Därefter genomfördes ett telefonmöte med kontaktperson från varje 
lokalområde och representanter från styrelsen. Efter diskussioner vid det mötet reviderades förslaget. 
Steg 3: Det slutgiltiga förslaget publicerades därefter på Collieklubbens hemsida (11/1 t.o.m. 24/1) 
med en uppmaning till medlemmarna att ta del av och komma med synpunkter för eller emot förslaget. 

Totalt 19 % (179 medlemmar och 11 ej medlemmar) av klubbens medlemmar har inkommit med svar 
varav 56 % av svaren stödjer förslaget tillsammans med våra lokalområden. En del av synpunkterna 
har inkommit från icke medlemmar. 
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Synpunkter på förslaget 

Synpunkter har även inkommit genom skrivelse från Dansk Collieklubb samt en gemensam skrivelse 
från både medlemmar och icke medlemmar i Svenska Collieklubben. Många av dessa synpunkter eller 
farhågor är inte faktabaserade utan bara antaganden till exempel: 
 
- Att Svenska Collieklubben inte arbetar aktivt med exteriöra frågor. 
Kommentar: 
Klubben arbetar aktivt med exteriöra frågor dels genom att arrangera exteriörbeskrivningar vilket ger 
ett stort antal exteriörbeskrivna hundar vars resultat bearbetats i programmet Lathunden och dels 
genom att arrangera mellan 6 till 8 officiella utställningar varje år runt om i landet. Dessutom 
tillkommer alla SBK/SKK och Nordiska utställningar m.m. som collieägare har möjlighet att delta på. 
 
- Att införandet av krav för tilldelande av Certifikat skulle påverka avelsbasen.  
Kommentar:  
Synpunkter som inte är faktabaserad utan antaganden. Vi kan tydligt påvisa att det inte föreligger 
någon hotbild mot stammen, se tabeller nedan. Här kan man tydligt se att våra uppfödare har tagit till 
sig att sträva efter en låg inavelsgrad.  
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- Att vi skulle ta bort en ”morot” för ”den vanlige hundägaren” om man begränsade möjligheten att 
erövra Certifikat.  
Kommentar: 
Om krav skulle återinföras betyder inte att övriga som inte uppfyller förslaget kommer att bli utan 
kvalitetspriser. Certifikatkvalitet (CK) kommer fortsättningsvis att tilldelas så många hundar som 
domaren anser vara av Certifikatkvalitet och därmed också kunna tävla både om BIR/BIM etc.  

Att hävda att ekonomiska aspekter kommer att drabba Svenska Collieklubben p.g.a. minskade 
anmälningsavgifter kan aldrig gå före det kynologiska värdet och ansvaret vi har för våra hundars 
välfärd. 

 

Slutsats 

Svenska Collieklubbens styrelse anser att förslaget är väl förankrat i klubben då medlemmarna har haft 
möjlighet att dels genom lokalområden och dels individuellt via mail, kunnat ta del av samt ha 
synpunkter på förslaget.   

 

 

Styrelsen för Svenska Collieklubben 

 

Gn Kirsten Wretstrand 

Sekreterare 

 


