
Bli medlem! 

Som medlem får du delta på alla de aktiviteter som Svenska Collieklubben 
arrangerar både centralt och i de olika lokala aktivitetsområdena. Du som 
medlem kan vara med att påverka rasens utveckling, du får våran fina 
tidning Colliebladet och de medlemsförmåner som Svenska 
Brukshundklubben erbjuder.  
 
Så här blir du medlem i Svenska Collieklubben: 
För att bli medlem skickar du ett mejl till:  
medlem@svenskacollieklubben.se 
I mejlet anger du följande: ditt namn, din adress och ditt personnummer 
samt e-postadress. Om du vill bli familjemedlem måste du även ange 
vilket medlemsnummer som du skall kopplas till. SBK har infört att den 
som registreras som medlem måste lämna komplett personnummer. Utan 
komplett personnummer kan vi inte registrera er som medlemmar. Ditt 
personnummer används endast i identifikationssyfte och dessa uppgifter 
kommer inte att lämnas ut till tredje part. 
 
Betala in din avgift på PG: 71 67 45-5 Svenska Collieklubben.  
Glöm inte att ange ditt namn och medlemskap även på inbetalningen. 
 
MEDLEMSAVGIFTER  2017 
Ordinarie medlem: 560kr 
Är du redan medlem i SBK (t.ex. via en lokal brukshundklubb): 200kr 
Familjemedlem: 130kr 
Hundungdom: 300kr 
Utlandsmedlem: 700kr 
 
När SCK:s medlemsansvarig har tagit emot din ansökan och avgiften har 
registrerats på SCK:s konto kommer du att anmälas som ny medlem i vårt 
medlemsregister. Inom 1-2 veckor kommer sedan ett välkomstbrev att 
skickas hem till dig med e-post om du har angett det i din ansökan, annars 
med vanlig post. 

 
 

 

Klubben för alla collieintresserade! 

SCK är Svenska Brukshundklubbens rasklubb för collie. Klubben har 

till uppgift att främja seriös avel av collie och att utveckla rasen. 

Collien är en aktiv och allsidig brukshund som återfinns inom både 

träning och tävling i många aktiviteter såsom lydnad, rallylydnad, 

spår och sök och agility m.m. Den ses även ofta i utställningsringen. 

Men framförallt är collien en fantastisk familjehund! 
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Collien anses vara skotsk, men var dessa 

vallande hundar ursprungligen kom från är 

föga känt. De dyker upp i historien som 

vallare av de enorma fårhjordar som 

medföljde härarna under tiden för romarnas 

invasion av de brittiska öarna.  

 

Lång- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Båda 

hårlagen förekommer i tre olika färger; Sobel med vita tecken, 

trefärgad och blue merle. En collie utstrålar stor skönhet, värdighet 

och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och 

rörlighet utan att vara grov eller 

klumpig. Mankhöjd för hanar är 

56–61 cm och tikar 51–56 cm. 

 

Den långhåriga pälsen är inte svår 

att sköta. En grundlig 

genomborstning i veckan, något 

oftare vid fällning. Bakom öronen, 

vid armbågarna och baksidan på 

låren är områden som kan kräva större noggrannhet. Kam används 

vid utredning av tovor. Runt öronen, tassar och bakhasor är 

områden som trimmas. Använd sämskskinn till den korthåriga 

pälsen. Båda hårlagen badas vid behov. Inför utställning senast en 

vecka innan. Vid fällning kan hunden badas för att lättare få bort lös 

päls. Klorna bör klippas regelbundet så att de hålls korta. 

Collie är en förhållandevis frisk ras, men Collie Eye Anomaly (CEA) 

och höftledsdysplasi (HD) förekommer. 

 

Collie är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den 

ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och 

har lätt att umgås med andra hundar och djur. Collien som ras har 

tyvärr problem med rädslor av olika slag, mot människor, ljud och 

underlag mm. Vi i Svenska 

Collieklubben arbetar aktivt med att 

förbättra rasens mentalitet. Vi driver 

bland annat projektet Mentalt Sund 

Collie, ett pilotprojekt som drivs 

tillsammans med SKK och SLU, vars 

mål är att välja mentalt bättre 

avelsdjur. 

Collien är en underbar ras, följsam och kärvänlig samt aktiv och 

arbetsvillig för den som vill hitta på olika aktiviteter. Den är en 

riktigt allround hund! 


