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ORDFÖRANDENS RADER

Sommaren är här med allt vad det in-
nebär av grillning, hundaktiviteter av 
alla de slag, härliga skogspromenader 
och mygg & knott.
Måste bara kommentera lite från rap-
porten från avelspolicyn som finns att 
läsa om i detta nummer:
Under arbetets gång med Projekt mental 
sund collie så har det under många dis-
kussioner/tillfällen tittats på olika egen-
skaper för collien, däribland tillgängli-
ghet/kontakt.  Undersökningar  har inte 
på något sätt kunnat uppmärksamma att 
långhårscollien har problem med detta. 
Visst finns alltid enskilda undantag men 
det är på inga sätt alarmerande. 
I rasstandarden står det att Collien skall 
vara vänlig till sinnelaget, i vårt eminenta 
kompendium skrivet av Charlotte Höier 
så skriver hon att man ofta möter den 
felaktiga uppfattningen att colliens skall 
vara reserverad mot främlingar, hon vill 
gärna slå fast att att det aldrig har stått i 
någon tidigare utgåva av standarden. 

Det som precis har hänt nu är att helt 
plötsligt så har avelsdjur med egenska-
pssiffror som är nere på 1 i MH-pro-
tokollet (gällande kontaktbitarna), bör-
jat användas. Detta är helt oacceptabelt! 
Dessa individer har inget att tillföra vår 
ras utan deras avkommor kommer för-
modligen att skapa ett stort problem 

för valpköparna, vilket  uppfödarna har 
ansvar för!  
Varje enskild valp har en rättighet att fö-
das med de bästa förutsättningarna för 
att få ett så bra liv som möjligt och vara 
till glädje för sina ägare.
Det finns en sak till som rör uppfödare: 
Det har kommit till min kännedom att 
uppfödare som både är och inte är med-
lemmar, har startat ett eget nätverk som 
står utanför Svenska Collieklubben. 
Nätverk av olika slag har jag inget emot. 
Tvärtom, allt som går att informera om 
gynnar bara våra raser. Men, om föl-
jande stämmer, så är det inte lika un-
derbart. För att få vara med på denna 
hemsida så får man (enligt uppgift) inte 
stödja Projekt mentalt sund collie och 
inte finnas med i SCK:s kennelregister 
som finns på hemsidan. 
Hur kan det vara möjligt att det 
överhuvudtaget finns någon som 
inte vill förbättra rasens mentalitet 
och stödja det arbete som bedrivs 
tillsammans med både SKK/SBK 
och SLU?
Är detta sant, vilket jag verkligen 
hoppas det inte är, ja då måste klub-
ben arbeta ytterligare för att in-
formera våra kommande valpköpare. 
Alla måste förstå vikten av att noga 
kolla upp att uppfödarna arbetar för 
rasens bästa!!

Att man inte alltid delar de  majoritets-
beslut som fattas inom klubben det har 
jag full förståelse för, men att aktivt ar-
beta för att inte stödja ett pilotprojekt 
som tillkommit för att gynna rasen och 
som andra klubbar står i kö för att kom-
ma med på, det är ofattbart! 
Här har Collieklubben möjlighet att 
utveckla ett unikt verktyg för framtida 
avelsarbete. Det är dags för samtliga 
uppfödare att ta en titt på SCK:s RAS-
dokument som blev fastställt redan på 
årsmötet 2004 och som nyligen har bliv-
it fastställt för ytterligare sju år.

När ni läser detta är årets colliehögtid 
Collie-SM avslutat för i år. Jag hoppas 
att vi är många som träffas i Örebro för 
några dagar fulla med aktiva collies. Det 
är även första gången som Rallylydnad 
står på programmet. Skall bli spännande 
att se ”live” för det har jag ännu inte 
hunnit med.
Har fått lite förhandsinformation gäl-
lande antalet starter och det bara måste 
vara rekord att så många korthår samlas 
på en och samma dag !

Ha en fortsatt skön sommar!

Meta Carlsson

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	
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Domarkonferens 2011
I oktober arrangerar SBK Exteriör-
domarkonferens där collie lång- och 
korthårig är två av raserna som ska 
presenteras. SCK har tillfrågat Ulla 
Bergh-Persson och Charlotte Høier som 
kommer att presentera Collie-raserna. 

Collieägarutbildning under 2011
Utbildning kommer att genomföras 
som cirklar via Studiefrämjandet ute i 
lokalområdena. Är du intresserad, kon-
takta ditt lokalområde för intressean-
mälan. 
Varje lokalområde har nu fått en kom-
plett uppsättning av all litteratur och 
övrigt material som behövs.  

RESULTATREDOVISNING av 
utställning och lydnadsresultat
Skicka in original + kopia till: 
Margaretha Carlsson
Åsen 138, 806 41 Liden

Intresseanmälan av Colliealma-
nacka 2012
kan ni göra till sekreteraren snarast. Se 
mailadress till höger.

Nya Colliebilder efterlyses!
Till ovan nämnda almanacka samt även 
till Colliebladet och hemsidan. Skicka 
till colliebladets mail.

RAS-dokumentet för lång- och 
korthårig collie
har av SKK blivit fastställt för ytterlig-
are 7 år – 2011-2018.

Finns att ladda ner på hemsidan via 
snabblänken Avelspolicy-RAS. 
Så småningom kommer även en en-
gelsk version.

Nästa Collieblad - Handboken
Kom ihåg BOKA annons till 15 okt.  
Tänk på att allt i år blir i färg så det är 
nya priser som gäller. (se s 2) Vi vill ha 
er annons senast 20 november. 
Anmäl även er korade hund/champi-
on /tjänstehund m.m. via blankett på 
hemsidan senast 1 november. Blanket-
ter finns via snabblänken Colliebladet 
på startsidan.  
Allmänt manusstopp är den 1 nov. 
Allt skickas till: 
colliebladet@svenskacollieklub-
ben.se
Vi tar gärna emot berättelser om er  
och era collies. Helst med bild!

Kom ihåg att ni skall få ett svars-
mail så att vi säkert har fått ert 
material.

Motioner till årsmötet 2012
kan inlämnas av medlem i SCK till 
sekreteraren senast 15 oktober.

Köpahund.se
Är namnet på SKK:s nya satsning för valpköpare. En sida med my-
cket information om själva valpköpet och att äga hund. 

Följande krävs för att registrera en kull och vara med på Köpa-
hund.se:
Utöver den generella texten i registreringsbestämmelserna som gäller 
samtliga raser så gäller för collie lång och korthårig:
• HD resultat som är känt före parningen, endast avelsdjur med 

fria höfterfår registrera avkomma.
• Känd mental status
” Med känd mental status menas att hunden genomgått en fullständig Men-
talbeskrivning Hund (MH). Om föraren avbryter provet anses hunden ej ha 
känd mental status. Avbryter beskrivaren provet eller om föraren avstår skott, 
ska hunden ändå anses ha känd mental status.”  
SKK:s registreringsbestämmelser sid 19.

!
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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	Johnsson,		
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. 

Följande krävs för att få 
SCK:s valphänvisning:
För att få valphänvisning via SCK krävs 
följande gällande föräldradjuren: 

HÄLSA
• Officiellt höftledsröntgade u.a. alt. A  
 eller B (samma som SKK:s krav)
• För att erhålla valphänvisning får hund  
 som är armbågsröntgad ej vara be 
 häftad med armbågsdysplasi (ED)
• Ögonspeglade både som valpar & efter  
 1 års ålder med u.a alt. crd

EXTERIÖR
• Utställda med lägst 2:a pris i officiell  
 klass och/eller very good och/eller  
 godkänd exteriörbeskrivning

MENTALITET
• Genomgången mentalbeskrivning (MH) med kryss i  
 ruta 2,3,4 eller 5 avseende moment 1a,1b,1c   
 (kontakt), kryss i ruta 1,2,3,eller 4 avseende   
 moment 6d och 7c (kvarstående rädsla) samt   
 kryss i ruta 1,2 eller 3 avseende moment 10   
 (skottprov) (eller godkänt karaktärsprov) alter-  
 nativt vara godkänd vid korning. 
• För att erhålla valphänvisning får blue merle-  
 färgad collie endast användas tillsammans med   
 trefärgad.

GRUNDREGLER
• Valphänvisning erhålles ej i de fall kombinatio-  
 nen bryter mot SKK:s grundregler.

!
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AKTIVITETER i lokalområden

Norrbotten

Mellersta Norra

Norra Svealand

Södra Svealand

11/8 MH på Timrå BK

Bilder från utställningen den 7 augusti kommer i 
handboken.

10 september	
Utställning,		Alunda	BK
Domare:	Ulla	Bergh-Persson
Sista	anmälningsdatum	15	aug.

Sista collieträffen innan sommaruppehållet 

TEMA: WEIGHTPULLING 
onsdagen	den	22	juni

Bilder från utställningen17 juli kommer i hand-
boken

Till	att	börja	med	fick	vi	en	genomgång	om	vad	
weightpulling	är.	Instruktören	berättade	lite	om	
sportens	historia	och	hur	verksamheten	ser	ut	idag	och	
hur	man	tränar	och	tävlar.	Efter	utprovning	av	selar	till	
alla	hundar	så	gick	vi	sedan	en	liten	promenad	med	ked-
jor	som	tyngd.	Alla	hade	olika	vikt	på	kedjorna	anpassat	
efter	hundarnas	storlek,	ålder	och	erfarenhet.	

På	en	paus	under	promenaden	fick	vi	pröva	lite	te-
knikövningar	och	sedan	gick	vi	vidare	tillbaks	till	klub-
ben	för	att	där	få	pröva	på	att	dra	vagn.	Alla	collies	som	
prövade	drog	75	kg	utan	problem	och	jobbade	jättebra!	
Som	avslutning	gick	vi	“av”	hundarna	lite	och	sedan	fick	
sedan	en	genomgång	i	strecthing.	
En	mycket	givande	och	rolig	kväll	på	Örebro	Weight-
pull!		
Innan	vi	stoppade	in	hundarna	i	våra	bilar	lät	vi	dem	
busa	en	stund	i	en	stor	rastgård...	för	vad	är	
en	collieträff	utan	lite	bus	och	race	;-)!??

Läs	mer	om	weightpulling	och	andra	aktiviteter	i	loka-
lområdet	på	Södra	Svealands	hemsida.
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UTSTÄLLNING I KRISTINEHAMN
21 maj
Domare: Piia Enlund, Finland

RESULTAT: 

Överst höger:
BIR lh Sunwind´s Hat trick 
BIM lh Blomelane´s Blue Beauty
 
BIS veteran Folias Sour Cream

Vänster sida:
BIS-1 Clingstone´s No Doubt (kh)
BIS-2 Sunwind´s Hat trick
BIS-1 valp Seabound´s Star Dancer (lh)
BIS-2 valp Törnskogen Noa Noa (kh)
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Västra

7-18 sep
Lydnadsläger,	Tånga	Hed

20 november  
Årsmöte	på	Kungsbacka	BK

Östra

17 september 
Prova	på	vallning	på	Mårtensby	gård
	

UTSTÄLLNING MÄLARÖ BK
4	juni,	Domare:	Beata	Petkewic,	Lettland.

Sydöstra

4 september  
Bruksträning	i	Lessebo,	anmäl	en	vecka	innan	till	
Lena	Hjärtfors.
 
1oktober  
MH	på	Njudungs	BK	

20 november	
Årsmöte	på	Lessebo	BK

SMÅLANDSLÄGRET 
30	juni-3	juli	på	Kosta	skjutfält:

RESULTAT: 
BIS-1 Black Gary Grandee Annee (lh)
BIS-2 Clingstone´s No Doubt (kh)
 
BIS-1 valp  
French Kisses vom Adlerwappen (lh)
BIS-s valp Törnskogen Betty Barclay (kh)
 
BIS-1 veteran INT, Nord, Balt, NI, Be, GB, IE, FinUCh 
Sandcastle’s Storm In A Teacup (kh)  
BIS-2 veteran Folias Zour Cream
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För en sund och aktiv Collie

 

Valpar planeras hösten/vintern 2011
efter

Washoe A Native American (Yumi) 
och

Dantos Lagonda (Lagonda) 

Mer information finns på min hemsida www.dantos.se
Det går givetvis bra att ringa 0491-92199, 070-5114299

eller maila w.forsberg@telia.com

Wanda Forsberg, Kolarevägen 2. 380 53 Fliseryd

Kenneln följer Svenska Collieklubbens avelspolicy.

Södra

13/8 
Officiell	rallylydnadstävling	på	Osby	BK

Följande	planeras	för	hösten	men	har	inte	fått	
fastställt	datum	ännu:
-	Ett	besök	på	Storegård	hundpark	
-	Grooming	med	Kent	Söderberg	
-	Freestylesdag	
-	Agilitydag

För	mer	info	om	aktiviteter:		
www.svenskacollieklubben.se	
Välj	Aktivitetskalender	där	du	hittar	aktuella	
länkar.
Titta	också	på	ditt	eget	lokalområdes	sida.

Jeanette Hansson och Ikkatorpets Cajza vann
Södras VP: Bästa lydnadsekipage

Anita Ahlqvist och Ikkatorpets Collin  som vann
Rallylydnad fortsättningsklass

Kompletta	resultat	från	tävlingarna	finns	på	
Södra	LO:s	hemsida.

OFFICIELLT LYDNADSPROV & 
INOFFICIELLT RALLYLYDNAD-
SPROV
OSBY	BK	8	maj
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Mentalt Sund Collie-projektet syftar till att skapa ett 
avelsindex för mentalitet. Men vad är ett avelsindex 
egentligen, och vad har uppfödare för nytta av att använ-
da ett sådant index i sitt avelsurval? Här kommer svaren 
på några frågor kring avelsvärdering och index. 

BLUP och avelsindex – vad är det?
Avelsvärdering för komplexa egenskaper med moderna me-
toder är nytt i hundaveln i Sverige. SKK ligger nu i start-
groparna för att börja publicera så kallade BLUP-avelsvärden 
för höft- och armbågsledsdysplasi för ett antal raser. Metoden 
har dock tillämpats sedan länge på lantbrukets husdjur och 
inom hästavel. Internationellt används metoden också i hun-
dpopulationer, som grund för avelsvärdering för till exempel 
höftledsdysplasi och olika jaktliga egenskaper. 

BLUP står för ”Best Linear Unbiased Prediction”. Det bety-
der att metoden ger ”bästa möjliga skatt-ning” av en individs 
värde som avelsdjur för den aktuella egenskapen. Genom att 
ta hänsyn till effek-ter av miljö, ålder och kön, samtidigt som 
man tar in information om alla släktingar till en individ, får 
man ett mer renodlat mått på en hunds faktiska nedärvnings-
förmåga. 

Som grund för BLUP-avelsvärdering använder man all infor-
mation om den aktuella egenskapen som finns tillgänglig i 
populationen. När det gäller Mentalt Sund Collie-projektet är 
det i dagsläget MH som kommer ligga till grund för BLUP-
avelsvärden för mentalitet. Det är stora mängder informa-
tion som ska hanteras, men med dagens datorkapacitet utgör 
det inte någon begränsning. Ju mer information man har om 
hundarna i en ras desto säkrare blir skattningarna av hunda-
rnas avelsvärden. Därför är det viktigt att så många hundar 
som möjligt MH-beskrivs. 

Funkar det här verkligen – hundar är ju inte 
kor!
Det finns både likheter och viktiga skillnader mellan lant-
brukets husdjur och hundaveln. Aveln för till exempel mjölk-
kor drivs som regel av ekonomiska krafter där man lägger vikt 
på det som genererar mer betalning för produkten. Hundavel 
är mer subjektiv och värden läggs på faktorer som är svårare 
att registrera på ett objektivt sätt. Det finns sannolikt också en 
större variation mellan uppfödare om vad man värderar i sin 
uppfödning. Rent tekniskt är det dock ingen skillnad i tillvä-
gagångssättet när man skattar avelsvärden, och vi har i första 
delen av Mentalt Sund Collie visat att MH fungerar bra som 
underlag för en avelsvärdering. 

De BLUP-avelsvärden för hund som diskuteras i dagsläget – 
mentalitet och HD/ED – representerar ju bara en del av de 
egenskaper som är viktiga för en uppfödare att ta hänsyn till. 

Dessa index kan inte motsvara det totalindex som presenteras 
för till exempel tjurar, där alla ekonomiskt viktiga egenskaper 
omfattas. Men, för just mentalitet och HD/ED kommer in-
dexen att vara bästa möjliga indikation på vilka hundar som 
nedärver önskade egenskaper. Så istället för att uppfödare tit-
tar på röntgenresultat och enskilda hundars MH-spindlar kan 
man få överlägset bättre information om en individs nedärvn-
ingsförmåga via BLUP-avelsvärden. Sen får man, på samma 
sätt som idag, utöver detta ta hänsyn till exteriör, ögonstatus 
och andra faktorer som man värderar högt i sin uppfödning. 

Hur ska man tolka ett avelsvärde? 
Ett avelsvärde uttrycks som en avvikelse från rasens 
medelvärde. Ofta sätter man rasens medel till 100. En hund 
som har ett avelsvärde över 100 kommer då att nedärva 
”mer” av egenskapen, medan en hund med ett avelsvärde un-
der 100 kommer att nedärva ”mindre” än rasen som genom-
snitt. Avelsvärdet i sig talar inte om vad som är önskvärt, det 
är fortfarande upp till uppfödaren att bedöma. Är man nöjd 
med rasens situation är det ok att prioritera hundar med av-
elsvärden omkring 100, men vill man driva populationen i en 
riktning – förändra till exempel temperamentet – är det viktigt 
att prioritera hundar med ett avelsvärde som avviker från 100. 

Hur går vi vidare?
I den planerade fortsättningen av Mentalt Sund Collie kom-
mer vi att undersöka närmare vilka delar av MH som är mest 
relevanta att använda i en avelsvärdering för just långhårig 
collie, och målet är att sätta samman ett så effektivt avelsverk-
tyg för mentalitet som möjligt. 

Har du frågor om index eller avelsvärdering? 
Välkomna att höra av er till:  
projektet@svenskacollieklubben.se 
så återkommer vi gärna med fler artiklar i ämnet! 

Avelsindex som ett hjälpmedel i hundaveln
           Av Katja Grandinson, Institutionen för husdjursgenetik SLU
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Uppföljning av Avelspolicyn
Maj	2011
av Anita Braxenholm 

Under årets första fem månader har fyra långhårskullar reg-
istrerats där mor eller far har kryss i ruta 1 i någon av kontakt-
bitarna på MH (Mentalbeskrivning Hund).

Socialitet är lyckligtvis inget bekymmer i rasen då endast 2 % 
av de sammanlagt 2 954 hundarna som deltagit på MH fått 
kryss i ruta 1. Dessa individer har uppfödarna också i hög 
grad avstått från att avla på. Med oro ser vi nu att denna 
trend är på väg att förändras. Stora tillgänglighetsbrister är 
inte acceptabel avel enligt vårt RAS.

Den första årskullen med minst 50 % MH-beskrivna långhår 
har uppnåtts. Det var årgång 2006 som blev först med denna 
milstolpe. Den berömda ketchupeffekten fick vi se ett tydligt 
exempel på då även 2007 års registreringar kort därefter up-
pnådde målet med lägst 50 % beskrivna. Modell 2009 var 
snabba med att uppnå 50 % höftledsröntgade. 
Ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!

För närvarande har 40 % av de registrerade långhårskullarna 
valphänvisning. Denna siffra är alldeles för låg i förhållande 
till klubbens valphänvisningskrav. 
Av de första 31 kullarna där uppfödarna valt att inte använda 
avelsdjur som följer klubbens RAS-dokument fördelar sig or-
sakerna till detta så här:
Mentalitet 68 % (oftast en förälder med 4 eller 5 på skotten 
och/eller kvarstående rädsla)
Hälsa 77 % (oftast inte omlyst)
Exteriör 13 % (inte utställd eller exteriörbeskriven)
Andelen dysplasi hos de höftledsröntgade hundarna hittills i 
år ligger på smått fantastiska 10 %! 
Siffran för hela förra året slutade på 19 %. Hoppas vi kan 
fortsätta att hålla denna siffra på en låg nivå.
28 fler individer är röntgade jämfört med samma tid i fjol (1 
juni).
90 långhår är omlysta så här långt, siffran för hela förra året 
låg på 167.

Hos korthåren har ingen dysplasi dykt upp ännu, andelen 
höftledsröntgade har minskat med 11 hundar jämfört med 
samma tid i fjol.
1 korthårig collie har tävlat i elitklass bruks under våren. Re-
sultatet så här långt… certpoäng!! Grattis, så roligt! Sen vet vi 
att fler varit ute och tävlat, men deras resultat är inte registre-
rade ännu…

Halvårsredovisningen samt måluppfyllelsen för båda hårlagen 
finns ute på hemsidan sedan mitten av juli.
Länk till uppföljningen av avelspolicyn heter Statistik och den 
hittar du under snabblänkarna på startsidan. Klicka på den 
och sen är det bara att surfa runt! Det finns både info om alla 
kullar som hitintills registrerats, den kort- och den långsiktiga 
uppföljningen samt även en hel del annan info att välja bland. 
Totalt finns det 5 flikar med statistik.  

Hela kullar som är HD-röntgade och/
eller MH-beskrivna 

SCK önskar gratulera de uppfödare som arbetar för att col-
lies till så stor del som möjligt skall bli både höftledsröntgade 
samt mentalbeskrivna.  
I Colliebladet redovisas därför de uppfödare vars kull har 
uppfyllt detta. I de listor som har presenterats innan har inte 
små kullar med 1-3 valpar funnits med i redovisningen, varför 
vi nu vill komplettera med dessa kullar. 
Kullarna hämtas ifrån programmet Lathunden och om din 
kull inte finns med denna gång kommer den med nästa gång. 
I Handboken till jul kommer listor med de senaste röntgade 
och/eller MH-beskrivna kullarna.

RÖNTGADE KULLAR

Kennel Cordylines, kull född 040216
e: Bermarks Guy Fawkes
u: Cordylines Independent Girl
Gunilla och Henrik Nyberg, Hortlax

Kennel Angeleye’s, 040405
e: SEUCH Seamist Spitfire
u: Angelye’s Opposite Attraction
Christina Johansson, Färjestaden

Kennel Craving’s, 040407 
e: Craving’s Promise To Keep
u: Craving’s Passion Dream
Tulli och Madeleine Linder, Norrköping

Kennel Madcap’s, 040408
e: FIUCH NOUCH SEUCH RUCH INTUCH VWW-10
Wicani Wren-Noir  u: Madcap’s Breaders Bon-Bon
Margareta Forsman, Bureå

Kennel Mosshills, 040411
e: DKUCH NOUCH INTUCH Mosshills Knight Marshal  
u: Mosshills Scot’s Precious Pearl
Lili von Schrowe-Hoverman, Vallåkra

Kennel Callahorns, 040503
e: Zugar Daddy of  Slatestone
u: Mild-Kachina’s Amazing-Samira
Tarja Larsson, Stallarholmen 

Kennel Fancymore, 040706
e: Bermarks Henchman
u: Cordylines Miracle In Gold
Margaretha Carlsson, Liden 

Kennel Oneway’s, 050115
e: Korad NORDUCH DKUCH Oneway’s Pokémon
u: Korad SEUCH NOUCH Oneway’s Back On Line
Jeanette Sävlund, Kumla
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Kennel Early Mornings, 050204
e: Agileenas Apache
u: Early Mornings Isprinsessa
S.Larsson och L.Johansson, Kvillsfors

Kennel Sable Shade’s, 050212
e: Seabound’s Step Right On
u: Sable Shade’s Sixteen Candles
Karin Näslund, Arbåga

Kennel Gemdales, 050220
e: Korad SEUCH  Folias Zkuggan
u: Gemdales First-Class Felicia
Yvonne Andersson, Getinge

Kennel Carminelle, 050320
e: Korad  Rickmix Tellus Clown
u. Cutlass Cous-Cous
Gunilla Thelin, Mölndal

Kennel Oneway’s, 050612
e: Korad NORDV-99 NORDUCH IN-
TUCH SV-00 SEV-05 Oneway’s Errol 
Flynn
u: NORDV-06 INTUCH SEUCH 
NOUCH EECH Oneway’s Praline
Jeanette Sävlund, Kumla

Kennel Rudängens, 050621
e: Amalie Justin Time
u: VWW-08 Bermarks Zavannah
Malena och Peter Nilsson, Sunne

Kennel Lilla Bjers, 050907
e: Moonhill’s King o’ The Valley
u: Kelly
Ann-Katrin  Sjöblom, Tingstäde

Kennel Kendrakes, 051027
e: Zugar Daddy of  Slatestone
u: NOUCH Kendrakes Helpyouselfish
Söderberg & Kullander, Götene

Kennel Craving’s, 060412
e: Vonny-Hills Black Thunderstorm
u: Craving’s Show Me Heaven
T. & M. Linder, Norrköping

Kennel Glenhaven, 060831
e: Glenhaven Black Enticer
u: Glenhaven Princess Shakira
Göran Renzhog, Strömstad

Kennel Craving’s, 070127
e: Country’s Dream Kinf  of  Magic
u: Craving’s Show Me Heaven
Tullioch Madeleine Linder, Norrköping

Kennel Steadwyn, 070308
e: Number-One
u: Steadwyn Magic Mirror
Anja Ejerstad, Arbrå

Kennel Lorendale, 070516
e: Riding’s A Heart of  Gold To France
u: Lorendale Alicia In Candy Floss
Helen Lorentsson, Ulricehamn 

Kennel Ullsåsas, 070531
e:Korad SEUCH  Angeleyes Noble 
Victory 
u: Rickmix Last Spicy Female
Ulrika Malmkvist, Tomelilla

Kennel Mironik’s, 070908
e: LP II Gemdales Harmless Harry
u: Mironik’s Mitra
Monica Johansson, Alunda 

Kennel Gemdales, 071005
e: TJH Korad SEUCH Watchman-Izor
u: LP I Gemdales Obedient Odette
Yvonne Andersson, Getinge

Kennel Cordylines, 080210
e: Korad SEUCH Danfrebek Design 
De Luxe
u: Cordylines Queen Cake
Gunilla och Henrik Nyberg, Hortlax

Kennel Crumb’s, 080228
e: NOUCH Rudängens Cameron
u: Lundecock’s Moondust
Anette Palm, Götene 

MH-BESKRIVNA KULLAR

Kull född 2004-05-03
e: Zugar Daddy of  Slatestone
u: Mild-Kachina’s Amazing-Samira
Kennel Callahorns

Kull född 2004-07-04
e: Ässtorps Oskar
u: Bermarks Design In Blue
Kennel Bermarks

Kull född 2004-07-06
e: Bermarks Henchman
u: Cordylines Miracle In Gold
Kennel Fancymore

Kull född 2004-11-25
e: Rhys
u: Lawless Us Lady of  Fire
Kennel Tywood’s

Kull född 2003-12-10
e: Mirabackens how Off
u: Dantos Eurydike
Kennel Springmist’s

Kull född 2004-06-20
e: Oneway’s Pokémon
u: Oneway’s Ronja Rövardotter
Kennel Oneway’s

Kull född 2005-01-15
e: Oneway’s Pokémon
u: Oneway’s Back On Line
Kennel Oneway’s

Kull född 2005-02-04
e: Agileenas Apache
u: Early Mornings Isprinsessa
Kennel Early Mornings

Kull född 2005-06-12
e: Oneway’s Errol Flynn
u: Oneway’s Praline
Kennel Oneway’s

Kull född 2005-09-20
e: Oneway’s MaLaren
u: Gemdales Invincible Isabell
Kennel Gemdales

Kull född 2004-02-05
e: Walk on Top’s Atlas
u. Eurotop The Wild Rose
Kennel Eurotop
 
Kull född 2004-02-16
e: Bermarks Guy Fawkes
u: Cordylines Independent Girl

Kennel Cordylines
Kull född 2004-02-27
e: Caerminell’e Hale Bopp
u: Nightairy’s Killer Queen
Kennel Prospeckt Hills

Kull född 2004-04-02
e: Echuca Big Bang
u: Mironik’s I’m Sifah Petch
Kennel Mironik’s

Kull född 2004-04-05
e: Seamist Spitfire
u: Angeleye’s Opposite Attraction
Kennel Angeleyes

Kull född 2004-04-08
e: Wicani Wren-Noir
u: Madcap’s Breaders Bon-Bon
Kennel Madcap’s
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Kull född 2005-03-20
e: Rickmix Tellus Clown
u: Cutlass Cous-Cous
Kennel Carminelle

Kull född 2005-06-06
e: Amalie Ain’t No Doubt
u: Reedham Ribbon’n Lace
Kennel Reedham

Kull född 2005-08-09
e: Damaianus Griffin Jr
u: Springmist’s Autumn Breeze

Kennel Dantos
Kull född 2005-08-27
e: Glenhaven Frosty Diamond
u: GlenhaveTouched By Joy
Kennel Glenhaven

Kull född 2005-10-27
e: Zugar Daddy of  Slatestone
u: Kendrakes Helpyouselfish
Kennel Kendrakes

Kull född 2006-03-04
e: Carminell’e Hale Bopp
u: Rovaleco’s Great Gurli
Kennel Bronze Leaf

Kull född 2006-04-12
e: Vonny-Hills Black Thunderstorm
u: Craving’s Show Me Heaven
Kennel Craving’s

Kull född 2007-09-08
e: Gemdales Harmless Harry
u: Mironik’s Mitra
Kennel Mironik’s

Kull född 2007-10-05
e: Watchman-Izor
u: Gemdales Obedient Odette
Kennel Gemdales

Kull född 2007-01-27
e: Country’s Dream Kind of  Magic
Craving’s Show Me Heaven
Kennel Craving’s

Kull född 2007-04-15
e: Amalie Ain’t NoDoubt
u: Riding’s Bristol Cream
Kennel Modest Madonna’s

Kull född 2007-05-16
e: Riding’s A Heart of  Gold To France
u: Lorendale Alicia In Candy Floss

Kennel Lorendale
Kull född 2007-07-05
e: Chaireins Macavity
u: Dantos Good Luck Heike To 
Echuca
Kennel Echuca

Kull född 2008-02-10
e: Danfrebek Design de Luxe
u: Cordylines  Queen Cake
Kennel Cordylines

Kull född 2008-05-30
e: Danfrebek Dazed With Lust
u: Fancymore Sparkling Sunshine
Kennel Fancymore

Kull född 2006-08-31
e: Glenhaven Black Enticer
u: Glenhaven Princess Shakira
Kennel Glenhaven

Kull född 2006-09-20
e: Wingmoor’s Careless And Free 
u: Top-Fashion’s Heart’n’soul
Kennel Top-Fashion’s

 

Här kommer ett kort på min goe duktiga colliekille 
Jackie.
Jackie är en kille på snart två år som bor i en flock 
med två pomeranian tjejer och en golden hane. 
Han är väldigt mån om sina tjejer. Som här t.ex. när 
de inte ville gå så fick de åka med i skrindan som 
han drog. Han tycker det är så kul att dra och är så 
duktig.
Han älskar också att busa o leka “jaga mig” med 
storebror, goldenhanen. De är sååå tajta och gör 
nästan allt tillsammans.
Han är också en väldigt bra “hälsa på den stora 
farbrorn” för valpar. Han bara älskar dem.
 
Ja, detta var lite om min Jackie.
Kramar från Jackie och matte Cinna

Jack ie
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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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Livmoderinflammation hos tik
           av Marie Baaz, leg. vet. och medlem i SCK:s avels- och uppfödarekommitté

Livmoderinflammation är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar tikar. Flera vetenskapliga under-sökningar och grans-
kningar av försäkringsbolagens skadestatistik visar att collie-tikar, oftare än andra raser, drabbas av denna sjukdom.
Men vad är då livmoderinflammation? Vad orsakas den av? Kan sjukdomen förebyggas? Hur behandlar man?
Innan man börjar fundera på vad en livmoderinflammation är, kan det vara bra att få en uppfattning om hur en normal liv-
moder ser ut och fungerar! 

Anatomi & fysiologi
Äggstockarna är ungefär 1,5 x 1 cm stora och något till-
plattade i formen. De sitter fast i ett ligament som börjar 
strax bakom njurarna och som i sin förlängning även håller 
livmodern på plats. Livmodern är för det mesta lokaliserad 
dorsalt om tunntarmen, dvs upp mot ryggen i förhållande till 
tunntarmarna. Den består av en kort kropp, ca 2-3 cm lång, 
och två långa smala horn, ca 12 x 1 cm. Livmodermunnen 
är ungefär en cm lång och ligger i bäckenhålan. Vaginan är 
ganska lång, ca 12 cm, och går först horisontellt utefter bäck-
enkanten, för att sedan böja av ner mot vulvaöppningen. Vid 
övergången mellan vagina och vulva, mynnar urinröret.

Om man tittar på livmodern i tvärsnitt, utgörs den i stora drag av tre lager. Det 
yttersta kallas för perimetriet, och består av hinnor och bindväv som bland 
annat håller livmodern på plats i bukhålan. Nästa lager är myometriet, som be-
står av två muskellager. Det yttre muskellagret utgörs av längsgående muskler, 
och det inre av cirkulära muskler runt livmoderhornen. Musklerna i det inre 
muskellagret är starkare än musklerna i det yttre. Livmoderns innersta lager är 
livmoderväggen, endometriet, en tjock slemhinna som ska kunna bilda en god 
miljö för fosterblåsor vid dräktighet.
Livmodern påverkas av flera hormoner. De viktigaste är östrogen och proges-
teron. Östrogen gör att livmoderns slemhinna växer till, blir ödemfylld och 
blodfylld. Vulvan svullnar och tiken får ändrat beteende. Tiken får blodiga fly-
tningar och hanhunds-intresset ökar. Tiken löper! Den ökande östrogennivån 

i kroppen stimulerar även att ett annat hormon frisätts, det sk luteiniseringshor-
monet, LH. LH frisätts från hypofysen och ser till att ägglossningen sker. Progesteron produceras i äggstockarna. Denna 
produktion har påbörjats redan innan ägglossningen, men först då ägglossningen har skett ökar progesteronnivån markant i 
blodet. Progesteron stimulerar de körtlar som finns i livmoderslemhinnan, vilket gör att denna kraftigt förtjockas. Progesteron 
minskar även livmoderns sammandragande förmåga, och stänger till livmodermunnen. Allt detta är naturligtvis bra för att 
förbereda livmodern för en dräktighet, men kan också göra en trivsam miljö för eventuella invaderande bakterier.

 
Livmoderinflammation utvecklas…
För att en livmoderinflammation ska utvecklas, måste flera faktorer samverka. Hormonspelet i kroppen och dess påverkan 
på livmodern har betydelse, liksom de invaderande bakteriernas virulens, eller farlighet. Även tikens förmåga att hantera in-
fektioner, hennes eget immunförsvar, har betydelse. Hur en livmoder-inflammation uppstår och hur den utvecklas är därför 
varierande från fall till fall.
När man säger livmoderinflammation menar man som regel pyometra, vilket innebär en varfylld livmoder. En livmoderinflam-
mation kan också utgöras av en mucometra, eller så talar man om endometrie-hyperplasi. En endometriehyperplasi är när den 
ordinarie förberedelsen av livmodern inför dräktighet går lite överstyr, det blir en sjuklig förtjockning av livmoderslemhinnan 
(endometriet). Hyperplasi betyder just överdriven tillväxt. Om då de körtlar som finns i slemhinnan också överstimuleras, kan 
de bilda för mycket slem och sekret, och man får ett muköst flöde i livmodern – mucometra. När det sedan blir en bakterietil-
lväxt i detta, bildas det var. Var kallas för pus, och en varfylld livmoder blir då pyometra, eller pyo, kort och gott.
Hormoner påverkar alltså risken för att utveckla en livmoderinflammation. Progesteron var länge ansedd att vara boven i 
dramat, och det är till viss del sant. Östrogen i sig är inte sjukdomsframkallande, men östrogen förstärker effekten av pro-
gesteron och kan på så vis öka risken för livmoderinflammation. Ofta är dock hormonnivåerna helt normala hos tikar med 

1:	njure
2:	urinledare
3:	urinblåsa
4.	äggstock
5:	äggledare
6:	livmoderhorn
7:	livmodermun
8:	vagina
9:	urinrör
10:	vulva
11:	clitoris
12:	vulvaöppning
14:	ändtarm
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pen, dvs tiken har illaluktande flytningar, så att livmodern 
kan tömmas ordentligt. Fördelen med denna typ av behan-
dling är att avelsvärdet på tiken kan räddas. Nackdelen är att 
tiken nästan alltid får återfall, om inte i följande löp så i löpet 
därefter. 
En tredje ”behandling” är att helt enkelt låta tiken somna in. 

Att förebygga livmoderinflammation
Går det då att förebygga en livmoderinflammation? Jodå, det 
går. Man kan t ex kastrera sin tik. Då kommer hon inte att 
utveckla en livmoderinflam-mation. Hon kan heller aldrig få 
valpar. Risken finns att hon utvecklar inkontinens och får en 
annorlunda pälskvalitet, men livmoderinflammation får hon 
inte!
I flera olika studier och sammanställningar under många års 
tid, har gett liknande resultat avseende collie och livmoderin-
flammation. Collietikar drabbas i högre grad än tikar av mån-
ga andra raser av livmoderinflam-mation. Det verkar som om 
de som drabbas i allmän-het är medelålders till äldre tikar. 
Vad kan det bero på? Har collies en högre genetisk benägen-
het att utveckla livmoderinflammation än andra raser? Det 
kan vi inte säkert säga. Att förekomsten av livmoderinflam-
mation inom olika raser varierar, kan bero på en genetisk var-
iation, eller så kanske det bara beror på att livsläng-den inom 
olika raser varierar. Lever man tillräckligt länge, ökar risken 
för att utveckla livmoderinflamma-tion. Och collies blir ofta 
förhållandevis gamla. OM det är en genetisk variation som 
gör att collietikar utvecklar livmoderinflammation, kan man 
med olika avelsåtgärder i förlängningen minska förekomsten 
av livmoderinflammation.
Är då detta med livmoderinflammation ett stort problem? 
För den enskilda hunden är det definitivt ett allvarligt prob-
lem! Livmoderinflammation är en potentiellt livsfarlig sjuk-
dom, som mycket väl kan förkorta hundens liv och definitivt 
påverkar dess välbefinnande. 
Som tikägare måste man vara observant på sjukdomen och 
snabbt ta hunden till veterinär för behandling, om man mis-
stänker att den drabbats av livmoderinflam-mation. Som 
uppfödare, bör man följa upp inte bara sina avelstikar, utan 
även systrarna till avelstikarna, för att se om de drabbas av 
livmoderinflammation. Om linjen är hårt drabbad av liv-
moderinflammation, bör man överväga huruvida man ska 
fortsätta på den inslagna linjen eller ej. Drabbas avelstiken 
av livmoder-inflammation, kanske i löpet före den planerade 
parningen, bör man mycket noga överväga nyttan med en 
medicinsk behandling för att kunna para tiken i nästa löp. 
Det bästa vore kanske att avstå?

en pågående eller begynnande livmoderinflammation. Vid en 
varig livmoderinflammation måste det till en bakteriell infek-
tion. Den vanligaste förekommande bakterien är E. coli, en 
vanlig tarmbakterie som även kan finnas i den normala bak-
teriefloran i vagina. Flera undersökningar har visat, att den E. 
coli man hittar vid en livmoderinflammation ofta har samma 
ursprung som de bakterier man kan hitta i tikens urinvägar. 
Nu är det inte normalt att ha bakterier i urinvägarna, tiken 
har alltså ofta en samtidigt pågående urinvägsinflammation. 
Denna urinvägsinfektion kan vara subklinisk, dvs pågå utan 
att man märker av några symtom. Andra bakterier som kan 
förekomma är streptokocker, stafylokocker och enterokock-
er, som alla tillhör normalflora i vagina.

…och ger symtom
En tik som har livmoderinflammation kan vara allt från jättes-
juk, med kraftigt påverkat allmäntillstånd, till i det närmaste 
symtomfri. En livmoderinflammation kommer oftast inom 
en till två månader efter löp, och brukar karaktäriseras av 
ökad törst, ökad urinavgång och ibland flytningar, oftast var-
iga, från vulvan. Hon kan bli öm och spänd i buken, få feber 
och bli allmänt hängig. En obehandlad livmoderinflammation 
utvecklas så småningom ett livshotande tillstånd.
Bilden nedan visar en varfylld livmoder, så som det kan se ut 
vid en operation. En normal livmoder är inte tjockare än en 
människas finger.

Behandling
Man kan behandla livmoderinflammation antingen kirurgiskt 
eller medicinskt. Båda har fördelar och nackdelar. Med kiru-
rgisk behandling menas att den förändrade livmodern och 
äggstockarna opereras bort. En operation är aldrig helt risk-
fri, och en tik som är riktigt dålig på grund av sin livmoderin-
flammation kan dö under operationen, men å andra sidan dör 
hon sannolikt om man inte opererar. Fördelen med opera-
tion är att problemet försvinner helt för att inte återkomma. 
Nackdelarna är, förutom då att tiken kanske inte överlever en 
operation, att hon kan utveckla inkontinens, kan få ändrad 
pälsstruktur och kan få ändrat beteende. Tikens eventuella 
avelsvärde blir också obefintligt. Hon kan inte få valpar efter 
en operation.
Vid en medicinsk behandlig ges antibiotika i kombination 
med ett livmodersammandragande läkemedel. Det är en be-
handling som kan vara lite obehaglig för hunden, och man 
vill gärna ha dem inlagda för övervakning. För att kunna ge 
en medicinsk behandling måste livmodermunnen vara öp-
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HÄLSOENKÄT  
T I L L  C O L L I E T I K Ä G A R E

Svenska	collieklubben	är	medveten	om	att	rasen	drabbas	relativt	sett	
hårdare	än	många	andra	raser	av	livmoderinflammation.	
För	att	få	in	mer	information	om	när	våra	tikar	insjuknar,	vid	vilken	ålder	
och	när	i	förhållande	till	löp,	genomför	klubben	en	enkätundersökning	
bland	våra	collietikägare,	för	att	kunna	se	samband	i	sjukdomsförloppet.	
Vi	hoppas	naturligtvis	på	stort	stöd	från	såväl	uppfödare	som	collieägare!

HÄR HITTAR DU ENKÄTEN
Under	sommaren	och	hösten	2011	finns	direktlänkt	till	enkäten	på	startsidan	av	SCK:s	hem-
sida.	
Enkäten	är	mycket	kort	med	bara	4	frågor.
Svaren	behandlas	av	avels-	och	uppfödarkommittén	och	en	sammanställning	med	statistik	kom-
mer	att	redovisas	i	Colliebladet.
	

Avels- och uppfödarkommittéen

Valpar planeras!

LPI Springmist's Spooky Wild Thing kommer att paras i september. 
Hon är upp�yttad till lägre klass spår med 291,5p. Hon är skottfast 
och har en härlig arbetsvilja.

Hane blir den �nske FI, NO UCH Roxier's Blue Matrix. Han är 
godkänd på den �nska korningen med 159p och skottfast samt är 
lydnadstränad i yngre dagar men dock aldrig tävlad.

Puckolinas kennel
Åsa & Kent

0250 – 143 78
070 – 289 83 06

www.puckolinas.se

FI, NO UCH Roxier’s Blue Matrix

LPI Springmist's Spooky Wild Thing



18

GODKÄNT BH-PROV
av Marianne Hellsing

En tidig morgon i slutet av april begav sig Leroy (OneWay’s 
Samuel L Jackson) och jag till Schäfer-Klubben Vårgårda för 
att delta i deras Behörighetsprov, s. k. BH-prov. Flera av våra 
träningskamrater är blivande eller aktiva IPO-tävlande, och 
när ett par av dem skulle delta i det då obligatoriska BH-
provet beslutade jag att hänga med för att se och lära. 
Livligt påhejade av mina kamrater beslutade jag att ta med 
mig Leroy! Anmälda var åtta ekipage, sex av dem schäfrar. 
BH-provet, som alltså måste vara godkänt för att man ska få 
tävla någon av flera IPO-grenar, består av tre delar. 

DEL 1:
För att över huvud taget få genomföra testet krävs att tillgäng-
ligheten hos hunden är god. Domaren hälsar på ekipaget, 
klappar om hunden och scannar av ID-chipet. Detta var inga 
problem med Leroy, och domaren tyckte att han var en my-
cket stabil och trevlig collie, och vi blev godkända för vidare 
test! 

DEL 2:
Nästa del är ett lydnadsprov. Lite speciellt för oss som är 
vana vid de svenska reglerna. Man genomför ett inlärt pro-
gram där vissa bestämda moment ingår. Någon tävlingsledare 
finns alltså inte, utan det är domaren som ger klartecken för 
påbörjande av momenten. Något som också är speciellt är att 
man är två ekipage på planen. Medan det ena hunden genom-

för lydnaden ligger den andra plats i kanten av banan. Dess 
förare får lämna hunden en bra bit och stå med ryggen vänd 
mot den under hela tiden som lydnaden pågår. Momenten 
betygssätts, men domaren visar inte poängen. För att få delta 
i den sista delen av provet måste dock 70 % av totala poäng-
summan uppnås. Det enda resultat som visas är godkänd eller 
icke godkänd.
Det första momentet är linförighet, kopplet ska hållas i vän-
ster hand (nog så knepigt om man inte är van). Halter, vändn-
ingar, sakta marsch och språngmarsch provas. Dessutom ska 
ekipaget enligt ett fastställt mönster passera genom en grupp 
på 4 personer som sakta rör sig runt i en ring. Leroy hade inga 
problem med något av detta, och jag är mycket nöjd med vår 
fina kontakt. Sen var det dags att koppla loss och gå ytterligare 
några vändor genom gruppen. Därefter fritt följ enligt samma 
schema som linförigheten, med tillägg att det skjuts ett par 
skott under momentet. Dessa skott hörs ju naturligtvis även 
av den hund som ligger plats på banan. Sättande respektive 
läggande under gång följer därefter, och som sista moment 
kallas hunden in från liggande ställning. Den platsliggande 
hunden hämtas av föraren och ekipagen byter sen plats. Leroy 
genomförde detta pass med godkända poäng utan att nolla ett 
enda. Gissa om jag var stolt och glad! 

DEL 3:
I och med godkännandet fick vi gå vidare till dagen sista 
delprov, miljö. Vi åkte in till Vårgårda samhälle, där hunda-
rna konfronterades med olika delvis arrangerade situationer. 
Domaren fanns hela tiden med och noterade hundarnas reak-
tioner.

Möte med en grupp personer, med cyklist, med bilar och jog-
gare. Hunden ska gå vid sidan i löst hängande koppel utan 
att låta sig störas. Den sista utmaningen bestod i att hunden 
passeras av en hund i koppel sen den lämnats kvar ensam och 
föraren gått utom synhåll. Inga problem! 
Vi återvände till klubben med känsla av att detta nog hade 
gått vägen, vilket bekräftades av domaren som gav oss med 
beröm godkänt, och därmed fick Leroy sin titel ”BH” ! Något 
IPO-tävlande kanske det aldrig blir, men det sätt som Leroy, 
och för alldel också jag, genomförde detta gav oss en otrolig 
kick att fortsätta träna och tävla tillsammans. 
Första ”pinnen” för LPI är redan tagen...
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Nu är vi äntligen färdiga…
Allt började med att vi kom till intagsprovet. Där ingick att 
de ville se skottprov, hantering och lydnad, dock ingen täv-
lingslydnad. Allt gick bra.
Vi fick kvittera ut uniform med alla tillbehör då hela kursen 
sker i militär anda.

Sally och jag påbörjade vår utbildning till tjänstehundekipage 
i november 2009. Kursen 
skulle vara ca 350 timmar 
lång. Men det kom en lång 
och snörik vinter så från 
årsskiftet till mars/april var 
det ingen kurs. Under vår/
sommar/höst så var det kurs 
nästan varje vecka. Vintern 
2010/2011 var minst lika 
snörik som den tidigare så 
det var uppehåll december till 
mars.
Vi har övat på att vara i basen, 
patrullering, bevakning, funk-
tionslydnad, spårning med 
mera…
Vid bastjänst ska alla hundar 
vara uppbundna vid ett träd 
med egen liggplats/koja eller 
tält. Därifrån utgår arbetet.
En vanlig träff  började med 
att vi lastade ur våra bilar, gick ut till det ställe som var vår bas, 
band upp hundarna vid deras träd, sen fikade vi… Ska det 
övas på patrullering så ska det vara figgar som göms utmed 
en bana, både ljud- och vittringsfiggar, vittringsfigge kan vara 
människa eller väska, jacka vad som helst.
När vi övade fast bevakning så sitter vi alla ekipage på en linje 
med fem meters mellanrum och tittar rätt ut i skogen… Där 
ute rör det sig en person som vår kursledare styr via komra-
dio. Personen ska aldrig vara synlig utan det är bara hundarna 
som skall höra var han går någonstans.
Spårningen är det moment som vi har haft minst av på kursen 
då man kan öva en hel del själv.
Funktionslydnaden är som brukslydnad lägre, utan kryp och 
apportering.

Certifieringshelg 4/5 juni 
Så var det dags för oss, Sally och jag fick startnummer 3.
Lördagen började med att vi samlades och hade hantering av 
hundarna. De ska lastas i ett okänt fordon där det sitter en 
okänd hund i ena delen av buren.
Därefter var det förflyttning till våra spårmarker. Innan jag 
kliver ut ur bilen kollar jag tempen 29 grader… det var inte 
kul. 1500 meter spår i denna värme. Vi gick iväg på patrul-
lering och hittar en spårövergång som Sally tog perfekt. Selar 
om och börjar, efter 45 minuter har vi kommit fram till slut-
föremålet. ÄNTLIGEN…

Korad TJH Dantos Lasalle ”Sally”

Förflyttning sker till vårt ”Basläger” där vi inreder var hun-
darna ska bo över natten. Vi ska sova på logement. Efter 
middagen 19:00 är det dags att hämta hundarna och ge sig ut 
på fast bevakning. En timma ska man sitta och titta i skogen. 
Tillbaka med hundarna till basen och vi kan åka och sova på 
logementet. 

Patrullering
Söndag morgon ska vi efter 
att ha ätit frukost och stä-
dat logementet bege oss till 
basen där vi inte får träffa 
våra hundar utan sitta och 
vänta. Det tar ca 45 min per 
ekipage att gå runt banan. 
När det är 15 minuter kvar 
innan jag ska ut, då kommer 
Sally till mig - äntligen… Sen 
ska vi gå en patrullstig som är 
1000 meter där det finns en 
vittringfigge och en ljudfigge. 
Efter oss går en testledare, 
två domare och två befäl från 
Hemvärnet och tittar på allt 
vi gör och säger. Här ska alla 
kommandon vara med då det 
är militärt.          
Efter att alla hade gått sin 

patrullering var det mat och genomgång av helgens övningar.
Gissa om det var nervöst… Ekipage nummer 3 klarade sig 
och Sally fick extra beröm för att hon verkligen var uppmärk-
sam på bevakningen. Nu är det bara husse som ska övas…
Och helgen efter var Sally och jag på MT, exterörbeskrivnin-
gen var gjord tidigare, så nu är hon 
KORAD TJH Dantos Lasalle ”Sally”

Stolt Husse Micke…
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F Ö R S T A  O F F I C I E L L A
RALLYLYDNADSTÄVLINGEN!

Hörby Bk ville vara först. Kl. 00:01 den 1 juli startade de 
två första ekipagen i Sverige på en officiell rallylydnad-
stävling. 

Eftersom ingen ännu har tävlat officiellt måste alla tävla i ny-
börjarklass. Eftersom många har tävlat och tränat i flera år 
var nivån på de tävlande hög. Två grupper var det med ca 35 
startade i vardera. 
Vi var ett antal collieekipage på plats och faktiskt lyckades vi 
alla erhålla de minimum 70p av de 100p som man behöver för 
att bli godkänd.

Kvart över elva på natten var det banvandring med noga 
genomgång av de båda banorna. Efter det provgicks de båda 
av de tävlande, om och om igen. Det är mycket mer noga än 
vad de flesta tror, i alla fall om man inte vill ha något avdrag.
Hundarna tyckte nog att det var lite konstigt att vi var uppe 
mitt i natten och skulle tävla i strålkastarbelysning, Ingen mid-
nattssol i Skåne, tyvärr. Dessutom började det regna…
Bäst gick det för Jeanette Hansson som med sina trefär-
gade tikar fick ihop 92 p respektive 98 p, vilket re-
sulterade i en andraplacering i grupp A med Zally.  
(Se bild nedan som dock är tagen vid annan tidpunkt för min 
kamera dög inte till nattbilder.)

 

Tävlingarna var klara först närmare 3-tiden och då var det 
bara att bege sig hemåt. Det var en rolig och smått historisk 
händelse som sporrar för fortsatt tävlande i den roliga och 
omväxlande grenen rallylydnad.

av Kirsten Wretstrand

 

Lydnadslandslaget på 
Hörby BK
Några dagar senare var det bara att åka iväg till Hörby BK igen. 
Aktiv klubb det här! Denna gång för att få se vårt svenska lyd-
nadslandslag träna inför VM i Paris i samband med världsut-
ställningen. (Sverige tog lagguldet och ett individuellt silver.)

Träningen pågick under tre block på måndagen där det sista 
passet gick mellan kl. 18-20 med frågestund därefter. Skulle 
gissa på ett 30-tal intresserade som fick se på när det tränades. 
Högt tempo och bara delar av moment kan man väl sam-
manfatta det hela. Många av hundarna hade konstant långa 
flämtande tungor då bollarna flög över hela planen. Det var 
väldigt inspirerande att se hur maxade hundarna var hela tiden 
och hur mycket belöning de fick. 
Speciellt inkallningarna imponerade på mig. 

Raserna är inte enbart border collie även om det är den domin-
erande rasen. Vi fick även se en tollare (som tog silvret i VM), 
en kelpie (vann SM för inte så länge sedan), en golden retriever 
samt en labrador.

Frågestunden efteråt var lättsam och det handlade mycket om 
hur ofta och hur länge de tränar, hur snabbt de har kommit 
upp i elit och in i landslaget samt om de tränar annat än lyd-
nad. Och det gör de. Genomgående tränade de spår men de 
var även mycket noga med fystränigen där jogging, cykling, 
simning, vallning och jakt samt vintertid skidåkning stod på 
schemat varje vecka. Annars kan vi väl sammanfatta det som 
att man bör träna varje dag men inte alltid samma sak och inte 
alltid så länge åt gången. Vissa ger både sig själva och hunden 
en rejäl vintervila. Alla i lydnadslandskaget är s.k. amatörer dvs. 
de har ett vanligt jobb och ett vanligt liv vilket också påverkar 
hur mycket och hur ofta de kan träna.

av Kirsten Wretstrand
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Träna din hund!
     av Cissi Olin, Diplomerad massageterapeut för hund  

Jag heter Cissi Olin och är utbildad massageterapeut inom 
Genuin Svensk Massage. En massageform som är att likna 
vid den typ av massage som används inom elitidrotten.  En 
hunds muskler påminner i uppbyggnad och funktion om 
människans. De kan drabbas av samma typ av problem som 
vi och behandlas med samma typ av metoder. Givetvis så 
anpassas de efter de skillnader i skelettuppbyggnad som 
finns.

Hundar måste, precis som vi, tränas långsiktigt för att bygga 
musklerna på ett bra sätt. En vältränad och smidig hund 
har de bästa förutsättningarna för att få ett bra vardagsliv, 
klara agilitybanan snabbt och felfritt, genomföra en bruks/
lydnadstävling så effektivt som möjligt eller visa upp sig och 
röra sig på bästa sätt i en utställningsring. Dessutom minskar 
risken för skador om hunden är välmusklad och stretchas 
regelbundet efter ansträngning.
 

Insidan av låret är ett problemområde på de flesta hundar – leder ofta 
till hastrånghet.

Det går alldeles utmärkt att bygga upp hundens muskler på 
egen hand. Det behövs inga tjusiga redskap eller dyra gym-
kort heller. Som en bonus brukar dessutom matte eller husse 
också få bättre kondition.
När hunden är färdigvuxen kan man börja cykelträna den. 
Tänk på att börja försiktigt för att stegvis öka både sträckan 
och belastningen. De olika gångarterna stärker olika muskel-
grupper så variera tempot så att både skritt, trav och galopp 
utnyttjas. Om du kan så är det bästa att ha hunden lös vid 
cykeln. 

Andra bra övningar för muskelbyggning är:
• Ha hunden kopplad och gå i skritt (hundens långsam  
 maste tempo) ”rätt ut i blåbärsriset”. Detta tvingar hun 
 den att lyfta benen kontrollerat och rytmiskt vilket   
 stärker många muskelgrupper. Eller gå i vattenbrynet så  
 hunden har vatten upp till strax ovanför hasen. Kort   

 koppel så att hunden inte hoppar fram!
• Låt hunden skritta eller galoppera upp och nedför ett   
 sandtag.
• Lär hunden balansera på kullvälta trädstammar (helst   
 med barken kvar så att hunden inte halkar), eller krypa  
 under dem, eller hoppa över dem
• Ställ hunden på en sten och peta den försiktigt i sidan   
 på olika ställen och från olika håll så att den måste kom 
 pensera för att hålla balansen. Mycket bra för att träna  
 upp alla småmuskler och även balansen. Jämför med   
 när vi tränar med en balansplatta.
• Lär hunden gå i åttor mellan dina ben. Ju tightare åttor  
 desto bättre för ryggmusklernas träning och smidighet.

Avslutningsvis så ÄR stretching bra för hunden MEN det är 
viktigt att den utförs på rätt sätt. Det är lätt att göra fel och 
då händer det i bästa fall ingenting men i värsta fall kan du 
skada hunden. 
En rörelse som var populär för några år sedan var att 
stretcha benen utåt sidan från kroppen vilket oftast gör mer 
skada än nytta. Att stretcha frambenen utåt sidan gör bogen 
mer instabil och hunden får sämre balans. Samma rörelse på 
bakbenen gör inte lika mycket skada men heller ingen nytta. 
 

Att stretcha tårna på våra hundar är både nyttigt och uppskattat.

Om ni vill kunna stretcha er hund på bästa och effektivaste 
sätt rekommenderar jag att ni går till en massageterapeut i er 
närhet som är utbildad inom Genuin Svensk Massage och lär 
er hur ni ska göra.
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Tillväxtprogram för tik och valpar
Royal Canins unika näringslösningar tillgodoser såväl tikens som 
valparnas speci� ka näringsbehov under de 5 viktiga livsstadierna: 
dräktighet, födsel, digivning, avvänjning och tillväxt.

Finns för MINI, MEDIUM, MAXI och GIANT hundar.

Royal Canin säljs i hela Sverige. Besök vår hemsida www.royalcanin.se för att hitta en återförsäljare nära dig och för att se vad just din hund eller katt behöver!

   tikochvalp.royalcanin.se 

   valp.royalcanin.se 

En god start i livet

  Royal Canin

Medlem i vår Breeder Club?

royalcanin.se

tillväxt_growth_maxi_A4_2010.indd   1 2010-10-26   11:01:18
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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

TACK, SÖDRA SVEALANDS LOKALOMRÅDE!
Årets arrangör av Collie-SM.
För god mat, många fina tävlingar samt trevlig samvaro!
 
 

 Collieklubben tackar sin huvudsponsor 

för alla fina priser till Collie-SM!

Efterlyses:
Arrangör av Collie-SM 2014!
 
2012 Södra lo på Ystad BK
2013 Styrelsen och Laholms BK, på  
Laholms BK
2014 ?????????
 
Vi måste ha en arrangör senast i slutet 
av september, då vi måste ansöka om 
datum för utställningen.

Kontakta ordföranden eller någon annan 
i styrelsen om ni har några frågor.
Kanske dags att bege sig lite längre  
norrut?
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Stort Grattis till 
VINNARE & RASMÄSTARE
COLLIE-SM 2011!

SM-VINNARE LÅNGHÅR: 
KORAD	SE	UCH	Fancymore	
Morning	Angel,		
Ägare:	Margaretha	Carlsson

SM-VINNARE KORTHÅR: 
Cinnaberry´s	Shining	Star,		
Ägare:	Tarja	Heijda

SM-VINNARE AGILITY
Springmist´s	Walkabout	 	 	
Förare:	Jennifer	Schiller

RASMÄSTARE LYDNAD KLASS I-III
Seamist	Ice	Nougat	
Ägare/förare:	Pia	Selin
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APPELLMÄSTARE
Seamist	Snow-N-Ice
Ägare/förare:	Anders	Svensson

RALLYLYDNADSMÄSTARE
Ikkatorpet´s	Collin
Ägare/förare:	Anita	Ahlqvist

RASMÄSTARE HÖGRE- LÄGRE KLASS
Gemdales	Retired	Remington	
Ägare/förare:	Susanna	Hildeberg

BRUKSMÄSTARE
KORAD	LPI	Seamist	Sheriff	Star	
Ägare/förare:	Erica	Svensson
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Invigning & Rallylydnad

Kl. 15:00 invigde SM-generalen Anders Svensson rasmästerskapet för 
lång- och korthårig collie tillsammans med vice ordförande från central-
styrelsen Jan Klerung.

Jan Klerung inledde med att tacka både lokalområdet Södra Svealand och Öre-
bro Brukshundklubb för att de arrangerar årets colliehöjdpunkt – Collie-SM 
2011. Detta SM är det 19:e.
Anders Svensson fortsatte med att berätta om helgens begivenheter som inleds 
på fredagen med nykomlingen Rallylydnad, sen Bruks och Agility på lördagen 
för att avslutas med Lydnad och Rasspecial på söndagen. Jan Klerung och Anders Svensson.

DAG1:
PREMIÄR Rallylydnad
22 juli 2011 blir det datum då ral-
lylydnaden kom med på Collier-
asernas SM. 

Tävlingen arrangerades som en 
inofficiell tävling med en blandning 
av de ny officiella klasserna nybör-
jare och fortsätt-ning. Banan fanns 
uppsatt på anslagstavlan fr.o.m. kl. 
15:30 och vid 16-tiden var det dags 
för banvandring.
På banvandringen går först domaren 
igenom banan och visar hur skyl-
tarna skall utföras för att man skall 
klara sig utan avdrag. Sen får man 
ungefär en halvtimme på sig att gå 
banan, om och om igen. Den här 
banan var lite ovanlig med svepande 
linjer som korsade sig själv på flera 
ställen. Och ”8:an frestelser” var 
med. Lite klurig med andra ord. Vill 
du veta vad 8:an frestelser är? Gå in 
på SBK:s hemsida under ”tävling” 
och klicka på rallylydnad. Där hittar 
du alla skyltar med beskrivningar.
Kl. 16:00 gick så starten med det 
första ekipaget av totalt 9. Att gå en 
bana tar cirka 3 minuter men sen 
skall domaren skriva klart protokol-
let innan nästa startande kallas in. 
Minuspoäng får man om man t.ex. 
sträcker kopplet eller om hunden 
snusar på marken (-1p). Om man 

inte kan genomföra en skylt eller om 
man inte gör som det står, får man 
-10p. Därför bör man vara väldigt 
fokuserad då domaren går igenom 
banan och fråga om man inte är helt 
säker. Domarna är väldigt hjälpsam-
ma och förklarar och visar tydligt. 
En av deltagarna är väldigt meriterad 
(Tina Lund Thomassen med Gem-
dales Kissing Kate) med flera ral-
lylydnadstitlar i Danmark, där rallyn 
redan är officiell. Hon slutade 2:a på 
88p. 

Den första SM-Vinnaren på Collie-
SM är : 
Anita Ahlqvist med Ikkatorpet’s Collin 
som fick ihop hela 89 p (av 100p).

Åsa Nordgren med  
Fancymore Special Performance.
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4:e placerad i klassen men 3:a på SM blev 
Kirsten Wretstrand med  
Ässtorps Qarisma med 80p.

3:e i klassen men 2:a på SM blev Anna-
Carin Persson med Lumipilven Nipinnanpin 
med 83p.

Sofia Johansson med  
Roxinas Cessnas Centurion.

DAG 2: Bruks

Dagen började tidigt, kl. 7.30, som det 
oftast gör när man tävlar i bruks. Det 
speciella med Collie-SM är att man har 
startande i både spår- och sök i alla 
klasserna från appell via lägre och högre 
till elit. Detta medför avancerad planer-
ing av tävlingsdagen för att få allt att 
flyta. Antalet anmälda var i år så pass 
många (31 stycken) att det precis om 
förra året i Oskarshamn enbart kom 
collies till start.

Marie Baaz på väg in på plan med 
Damaianus Grip, i högre sök.

Högre och elithundarna började morgo-
nen med platsliggning för att sen åka till 
skogen för sina spår. Därefter samlades 
appellhundarna i spår för plats och lyd-
nad för att sen åka till sina spår. 

Appellmästare på 302p (94%) blev  
Anders Svensson med Seamist Snow-N-Ice 
som även vann VP Årets 
Bruksprestation, som skänkts av  
Mellersta Norra lo. 

Anders egen berättelse
Efter att ha vart medlem i SCK. i över 
30 år var det dags att debutera med den 
egna hunden Seamist Snow-N-Ice “Sil-
ver” i appellklass spår vid årets SM-täv-
lingar. 
Silver tycker mycket om att få arbeta med 
de olika lydnadsmomenten och gillar 
verkligen att spåra. Men ibland önskar vi 
inte riktigt samma saker vid utförandet 
av momenten och detta har gjort att vi 
fått börja om lite med träningen för att 
få ett mer gemensamt fokus. Den sista 
tiden innan tävlingen har våra övningar 
fungerat bra och jag hoppades på att vid 
denna tävling uppnå uppflyttningspoän-
gen till nästa klass. Efter platsliggning 
och budföring var det vår tur att göra 
övriga lydnadsmoment. 
 

När vi tävlar tittar jag aldrig på betygen 
från domarna utan fokuserar och för-
bereder mig och Silver för nästa moment. 
Min känsla när vi gick av planen efter 

Ytterligare en hund fick uppflytt denna dag 
och det var Gunilla Jokiaho med  
Oneway´s Test Pilot Donald.
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lydnaden var bra och jag kom ihåg att vi 
fått applåder av publiken vid flera tillfäl-
len. Nu var det spåret kvar och det blåste 
ordentligt när jag gick ut det. Silver löste 
uppgiften med stor noggrannhet. Vid 
prisutdelningen kommenterade  tävlingsl-
edare att det fattades 18 poäng till facit.  
 
Jag vill lyfta fram två personer som gjort 
detta möjligt: uppfödaren till Silver, Mar-
gareta Hawkins, samt min hustru Erica 
som är en ständig utmaning vid våra 
träningar. 

Anders Svensson

Åter till tävlingarna…
Till sist var det dags för lägre spår och 
alla sökklassernas plats-liggning samt 
budföring för lägre klass innan de for 
iväg för sina arbetspass i skogen. 
Runt lunchtid började hundarna att 
droppa in från skogen. Lägre, högre och 
elithundarna skulle genomföra sina re-
spektive lydnadsprogram samt att högre 
och elit även hade uppletandet kvar. 

Chaireins Katitzi med Anki Abrahamnsson 
i lägre sök. . 

I skogen hade det dock varit svårt för 
lägre klasshundarna. Av de 7 startande 
var det bara en som kom runt spåret 
och det med alla 7 pinnarna plus slut. 
Vädret var minst sagt omväxlande med 
regn alternativt tropisk värme med 
100% luftfuktighet. 
I klasserna lägre-elit får man bara ett 
officiellt resultat om man har godkänt 
på specialen, dvs. skogsdelen med 
budföring och spår eller sök. Eftersom 
sök-hundarna genomförde skogen efter 
lydnaden så fick alla starta lydnaden 
medan det nu bara blev en spårhund 

kvar för start i lägre klass.

Marie Angelby med Springmist´s Hot Night 
Crash ”Åska” blev klassvinnare i lägre spår. 

I högre klass kom istället alla hundarna 
runt spåren varför det blev 4+1(sök) 
starter i lydnaden. Sökhunden fick dock 
gå lydnaden efter elithunden då den 
genomförde sitt uppletande allra sist. 
Som sagt, ett avancerat schema.
Lydnaden i högre klass är mer lik 
elitens lydnad och alltså betydligt mer 
krävande än lägre klass. Dessutom 
krävs 80% för uppflytt mot 70% i de 
båda lägre klasserna. 

Jenny Marklund med Gemdales Valiant 
Viking slutar 3:a i högre  spår

Gemdales Retired Remington blev klass-
vinnare i högre klass spår.

Prispallen i högre spår
1:a Gemdales Retired Remington  
med Susanna Hildeberg
2:a Gemdales Smashing Steven  
med Annika Bovall
3:a Gemdales Valiant Viking  
med Jenny Marklund

Damianus Grip ”Sirius” i uthoppet. 



29

Visst gjorde vi några 
missar, men Spaders 
arbetsglädje tror jag 
ingen som såg oss kan 
missta sig på. Han är 
den bästa arbetskam-
rat man kan önska sig. 
Den enda nackdelen är vetskapen om 
att jag troligen aldrig kommer att få äga 
och träna en sådan hund igen. Jag är strå-
lande glad över att vi var så nära att knipa 
ett cert trots att vi inte är riktigt klara, nu 
ska vi träna vidare inför framtiden.    
 
Erica Svensson

Så var det dags för elithundarna. 
Först ut var Convoco´s Balalajka ”Kes-
sie”, förra årets Bruksmästare som nu 
10 år gammal genomförde hela tävlin-
gen med den äran.

Kessie ger ljud.

Kessie med matte efter avslutad tävling.  

Därefter var det dags för debutanten 
Seamist Sheriff  Star ”Spader”. Han 
hade ett bättre resultat med från spe-
cialen och gör dessutom en bättre lyd-
nad vilket gör att de landar på 511,25p. 
9p till och de hade fått ett cert. Vilken 
debut!

 

Ericas egen berättelse 

Äntligen var dagen när jag än en gång 
skulle få tävla elitklass på Collie-SM här. 
Det var tio år sedan sist. Målet med trä-
ningen har hela tiden varit inställt på elit-
en, men med skador och andra bekym-
mer hade vi fastnat i högre klass. Alla 
som känner mig vet dock att jag inte ger 
upp i första taget. När vi så lyckades bli 
uppflyttade sex veckor innan Collie-SM 
var beslutet att ställa upp inte särskilt 
svårt att ta, trots att stegförflyttningarna 
i fria följet inte alls var färdigtränade. 
Stegen skulle vi avstå, jag har inte vågat 
träna av rädsla för att han ska skada sig 
igen.

På tävlingsdagen infann sig i vanlig ordn-
ing tävlingsnerverna, och platsen var en 
enda lång pina (som alltid). Spader låg 
tryggt och efter det fanns inga nerver 
kvar. Nu skulle vi bara njuta av att vara 
med. Spåret är hans favorit, och idag 
hade vi fullt på upptaget och bara en 
pinne borta. När det till sist var dags för 
lydnaden var det olidligt varmt, men det 
är inget som gör Spader nedstämd. Med 
svansen i topp dansade han in på planen 
vid min sida och skötte sig mycket bra.  
 

Prisutdelning... 
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Start 4: Gambling Mans Jazzy Girl

Start 5: Dreamwishes Eloise

Start 6: Folias Zuzanne

Start 7: Springmist´s Walkabout

DAG 2: 
Agility

Tävlingarna på Collie-SM 
är av förståeliga skäl inofficiella. De 
genomförs via 2 heat i vardera hoppk-
lass och agilityklass för att sedan avgöras 
i en final.
Årets startfält bestod av totalt 12 starter, 
men det var inget dåligt startfält. Alla, 
oavsett tidigare tävlingsmeriter, startar i 
samma klass. 
Till final kom 7 hundar som startade i 
följande ordning:

Start 1: Mironik’s Minos

Start 2: Rudängens Beauty Bell

Start 3: Gemdales Maggie Mae

Totalsegrare blev Springmist´s Walkabout ”Pixie” med förare Jennifer Schiller på 
40,44 sek med Mironik´s Minos med Angelica Eklund som 2.a på 47,22 sek. 
3:an Gemdales Maggie Mae med Marie Åkerlund hade klart bästa tiden på 
36,97 sek, men tyvärr 5 fel på hinder.
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DAG 3:  Lydnad
Tidigt söndag morgon var det dags 
för lydnadsproven. Tyvärr regnade det 
under förmiddagen vilket medför färre 
bilder på lydnads-ekipagen än önskat…
Kl. 7:30 var det lottning för lydnadklass 
I med 10 startande. Klar 1:a blev Pia 
Selin med 185,5p. 

Rasmästare i lydnadsklass I-III
Pia Selin med Seamist Ice Nougat

Ikkatorpet´s Collin och Anita Ahlqvist blev 
2:a i lydnadsettan med snöpliga 159p.

Bettan Bauer med Springmist´s Wild Furios 
Monster blev 2:a i klass II. 

I lydnadsklass II kom hela 13 
startande collies vilket var mer än i 
lydnadsklass I. Roligt och det bådar gott 
inför framtiden. 

Vann gjorde Åsa Haglund med Springmist´s 
Filddle-Faddler på 168p. De kom även 2:a i 
Rasmästare klass I-III. 

Lydnadsklass III hade samlat 3 col-
lies där Marianne Widman vann med 
Springmist´s Tears For Fears på 254p.
I elitklass kom 2 collies och 3 andra 
raser till start och klassen vanns av en 
border collie. Bästa collieekipage blev 
Julia Indergand med Vilda-Meduza Bus 
Bozo på 223p. 

Seamist Starshine och Lillemor Stridh kom 
2:a i eliten,som de tävlar i en gång om året.
 

Pelles första tävling på 
Collie-SM
Att ens komma till start på Collie-
SM är en gåva, i alla fall för våran 
del. Bruce, Seamoor Golden Deli-
cious, var svårt sjuk i borrelia hela 
förra hösten oc  h vintern. Han tap-
pade alla sina muskler på kroppen 
och blev utdömd av en veterinär. 
Det var så illa att vi fick rekommen-
dation att avliva Bruce vid 1,5 års 
ålder. Men med hjälp från en annan 
veterinär blev han friskförklarad 26 
januari i år. 
Från det datumet började även en 
lång resa med rehabilitering av olika 
slag. Bruce har svarat bra på de 
behandlingar han har fått. Första 
tävlingen efter insjuknandet var 1 
juli där vi fick vårt efterlängtade 
1:a pris. Vi åkte till SM med en bra 
känsla, men tyvärr så ville inte jag 
och Bruce samma sak på tävlings-
dagen. 

Platsliggningen som har varit lite av 
ett dilemma för oss på andra täv-
lingar, gick som en dans på SM. Att 
komma till start på SM var roligt 
just för att man träffar likasinnade 
att utbyta erfarenheter med. 
Till hösten väntar nu MH-beskrivn-
ing, start i appell spår och fortsatt 
träning inför lydnadsklass II. 
Vi hoppas att vi kommer till start 
nästa år i någon eller några grenar. 
Vi ser fram emot ett lika trevligt SM 
nästa år.

Pelle Axelsson med 
Seamoor Golden Delicious
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Vad vore en tävling utan priser? Vad vore en förening utan kläder? 

Tel. 0479-100 70
www.deed.se
info@deed.se

Vi arbetar med företag, föreningar 

och privatpersoner 

för att framställa t-shirts 

och tröjor med tryck 

för profilering och kampanjer.

Vi har priser till alla tävlingar

SWEDEN

INTER

Tel. 0479-100 70 - WWW.INTERSILVI.SE

DAG 3:  Utställning

Söndag morgon – det regnar…
Årets domarpar kommer från England där de har fött upp col-
lie i över 40 år under kennelnamnet Ingledene.

Korthåren dömdes av Valerie Geddes med domarelev Susanne 
Nilsson medan John Geddes dömde långhåren. I BIS-finaler-
na hjälptes de åt.

Till korthårsringen hade totalt 43 hundar anmälts samt 2 val-
par, fördelat på 20 hanhundar och 23 tikar.

Långhårsringen hade totalt 50 anmälningar fördelat på 22 ha-
nar och 28 tikar samt hela 25 långhårsvalpar. 
KL. 9:00 började bedömningarna efter att Margareta Anders-
son hälsat domarna välkomna och öppnat utställningen. 

Fullständiga resultat finns både på Södra Svealands och på 
SCK:s hemsidor. 

Årets domare Valerie och John Geddes.
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Swedish Collie Club Show July 24 2011

Our Thanks to the SCC committee and show team for inviting 
us to judge at this prestigious event. From the moment of  our 
arrival we were well taken care of  and our sincere Thanks goes 
to Margareta for her thoughtfulness and kindness in showing 
us the sights in and around the old and beautiful town of  Ore-
bro. The club hosted a wonderful pre show dinner the evening 
before in a very relaxed and friendly manner, with John and 
myself  guided well away from any possible participants. The 
clubhouse and grounds a perfect venue for all show related 
events.

Show day dawned dull and damp and as things got underway, 
it became progressively wet. However, this did not dampen the 
spirits of  anyone and the show continued through some brief  
but heavy rain. Just as the ground began to feel quite sodden, 
the rain stopped and the sun came out to shine for the rest of  
the day, accompanied by a brisk breeze.

The Smooth entry was 48 and the Roughs drew 79, with few 
absent from each. Both varieties were quite stable overall with 
the usual accepted variations. Temperaments were excellent. 
Judging of  BIS was to be a joint venture and we were able 
to do this with absolute agreement on all counts. Top spot, 
went to the Rough bitch SE UCH KORAD FANCYMORE 

MORNING ANGEL an absolutely out-
standing veteran of  almost 10 years - in-
stantly reminded us both of  our own Ch. 
Late Night Love. All the desirable head, eye 
and ear qualities were there, giving a truly sweet Collie expres-
sion. Overall body outline, substance and coat was outstanding 
and she moved so true with a light, agile stride. Her style and 
performance could not be denied. Res. BIS was the Smooth 
Junior bitch CINNABERRY’S SHINING STAR coming all 
the way from Finland. Another born showgirl with all the star 
studded qualities to take her to the top. Exquisite head quali-
ties and so well balanced, absolutely clean, filled muzzle, per-
fect stop, flat skull, beautifully shaped and set eyes and ears to 
die for, all carried on an excellent neck. Great topline, angles 
and substance in bone, at this age, body wants to develop on 
a little. True, powerful and free mover - wish I could have put 
her in my case !!!!! Best Puppy in Show was the Rough SEA-
BOUNDS STAR DANCER a lovely young male with many 
qualities to assure him of  a successful career. Well balanced, 
masculine head, sweet eyes and good ears. Great outline, well 
angulated with good bone, an excellent coat covers a well de-
veloped body, moved out well just wants to firm up. Lovely 
dog.

Valerie and John Geddes

BIR Veteran Korthår
Vinnare av VP skänkt till BIR långhår av International Col-
lie Society. Figuren är antik med samlarvärde.
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BIS-finaler

BIS valp

BIS junior

BIS unghund

BIS uppfödargrupp

BIS veteran

BIS avelsgrupp
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Tävlan om BIS
Först ut var Avelsklass valp som vanns av Springmist´s The 
Rednex och sen Uppfödarklass valp som vanns av Kennel 
Cool Lines. Därefter kom BIS valp där långhåret Seabound´s 
Star Dancer vann före Eyko of  Bohemia Balada.
Bästa Junior blev korthåret Cinnaberry´s Shining Star som 
dessutom blev BIS-2, före Shim´s Here I Come My Friend.
BIS Unghund blev långhåret Seabound´s Love Love Love. 
Inget korthår deltog. Samma sak gäller Bästa Brukshund-
sklass där långhåret Dustless A Golden Delicious tog hem 
titeln. BIS Veteran stod mellan Fancymore Morning Angel 
och Oneway´s Praline, där långhåret tog hem det.
Till sist skulle totalsegraren utses och då började man med att 
utse bästa långhår respektive bästa korthår.

BIR korthår Cinnaberry´s Shining Star (trf)
BIM korthår Kari´Dahls Nemo Nobell (blm)

 
 

BIR långhår Fancymore Morning Angel (sob)
BIM långhår Danfrebek Design Deluxe (blm)

BIS-1 Fancymore Morning Angel och BIS-2 Cinnaberry´s Shining Star

Bästa långhår och SM-vinnare långhår blev 
Fancymore Morning Angel.
Bästa korthår och SM-vinnare korthår blev 
Cinnaberry´s Shining Star. 
BIS stod alltså mellan en veterantik och en juniortik. Valet 
föll på veteranen Fancymore Morning Angel som under året 
fyller 10 år. 

BIS-1, BIR samt BIR veteran långhår

CERT långhår:
Tik: Seabound´s Love Love Love 
Hane: Shim´s Here I Come My Friend.

CERT korthår:
Tik: Cinnaberry´s Shining Star
Hane: Oneway´s Hot Mail  
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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


